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EBIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. ' ! 
ВВАЗНА\/ — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy 5. Zwierzyński, 
KLECK — „Jednošė“, 
LiDA — ul, Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NOWOQGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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Prof. Bartel jako człowiek może 

wzbudzać dużą sympatję, przejawiał 

on wiele zdolności i woli, gdy w 

trudnych warunkach życiowych drogą 

samouctwa przygotował się do  poli- 

techniki, gdy osiągnął następnie ka- 

tedrę w tej wyższej uczelni, lecz 

  

jų 

wała go apolityczność. 
Przed wojną nie pociągnął go ruch 

niepodległościowy, z jego organizacja: 

mi militarnemi bojowego pogotowia. 

Podczas wojny spełniał on tylko swą 

powinność, powołany do wojska 

austrjackiego i przekazany do Zarzą- 

du Kolei. Po wojnie przystał do 

stronnictw lewicowych, pociągnięty 

* hasłami, których realizacji i konsek: 

wencji nie mógł zanalizować z powo- 

du braku zmysłu politycznego. 

Prof. Bartel był niezłym Ministrem 

Kolei, mógłby być bardzo požytecz- 

ny wł charakterze Ministra Robót 

Publicznych lub Kierownika Zawodo- 

wego Szkolnictwa. Bywa niestety w 

Polsce, że powierzają człowiekowi nie 

te funkcje, do których jest zdolny, 
ale dla których jest nieodpowiedni. 
Dzięki tej zasadzie prof. Bartel został 

Premjerem, Wice-Premjerem i znowu 

zostaje Premjerem. 

„Gazeta Polska" pisze, że pro- 

gram pozostaje jeden i ten sam jaki 

był przy pierwszem Ministerstwie, proi- 

Bartla oraz podczas Ministerstwa prof. 

Świtalskiego, właściwie można było 
odpowiedzieć, że programu rząd Bartla 

nigdy nie miał, jeżeli pod programem 

iozumieć syntetyczne ujęcie potrzeb 

| kraju i zarys reform w. większym 

stylu. 

| ,  Przedłożenia rządowe dotyczące 

| pewnych zmian Konstytucji, dające 

Prezydentowi prawo rozwiązywania 

Sejmu były reformą drobną, nię od- 

powiadającą ani nastrojom, ani na: 

dziejom, wywołanym w zwycięstwie 

majowem, można było wówczas bar- 

dzo łatwo przeprowadzić reformę Kon- 

stytucjj w całokształcie. W ciągu 

dwóch lat prof. Bartel zmarnował ko- 

rzystną sytuację. 

W ciągu dwóch lat następnych nie 

ruszono z miejsca Sprawy reformy 

Konstytucji, W dziedzinie gospodar< 
czej nie zrobiono też ważniejszych 

szczęšliwszych posunięč.Požyczka ame- 
_ rykańska stabilizacyjna zawiodła po- 

% kładane nadzieje, nie utorowała drogi 
do rynku pieniężnego amerykańskiego. 

Reforma skarbowa, mogąca być 

łatwo przeprowadzoną w okresie po- 

myślnej konjunktury, nie została tknię- 

tą z miejsca. 
Przy pomyślnej konjunkturze nie 

usiłowano stworzyć rezerw dla prze- 

zwyciężenia okresu depresji. Jednak 

okres pomyślnej konjunktury nie 

usposabiał do posunięć absurdalnych 

dla gospodarki narodowej szkodli- 
wych. Posypały się one w okresie 
osłabionej konjunktury. Tu przede: 

wszystkiem należy wspomnieć o poli- 

tyce zbożowej Bartla. Prof. Bartel 

chciał zmniejszyć fluktuację cen zbo- 

żowych, zapominając, że te fluktuacje 

są siłą motorową we współczesnym 
handlu zbożowym. Depresja: gospo* 
darcza się wzmagała. 

Absurdalnemi były środki, do któ- 
4-rych rzucił się rząd Bartla dla popra- 

wienia naszego bilansu handlowego. 
Tu wspomnę O ograniczeniu przemia* 
łu, tymczasem Polsce, jako  produ- 
centce żyta należałoby dbać o jak- 

najlepszy przemiał tego zboża, co się 
tyczy pszenicy, to wszelkie ogranicze- 
nia w jej konsumcji działają depre- 

syjnie jako objaw gzubożenia. Współ: 
** cześny kryzys rolniczy w Polsce za- 

leżny jest od międzynarodowego kry- 
zysu rolniczego, lecz jest Spotęgowa- 

ny polityką zbożową Ministerstwa 
Bartla. 

Ministerstwo Switalskiego otrzy: 

; mało bardzo ciężkie dziedzictwo po 

TMinisterštwie Bartla, w dodatku sy- 

tuacja gospodarcza Europy šrodko“ 
wej, stale decydująca о sytuacji go- 
Spodarczej w Polsce, weszła w stan 
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przed wojną i podczas wojny cecho-- 

  

Znowu p. Bartel prof, Bartel Wygrał votum utności 
Obrady Sejmowej Komisji Budżetowej 

WARSZAWA, 4-1 PAT. Sejmowa komi- 
51а budżetowa przystąpiła w dniu dzisiejszym 
do obrad nad  preliminarzem budżetowym 
Prezydjum Rady Ministrów, w obecności pre- 
zesa Rady Ministrów prof. dr. Bartla. 

Sprawozdawca pos. Kornecki (Kl. Nar.) 
podkreśla, że budżet ten ma tendencje zwyż- 
kowe. Do poszczególnych pozycyj prelimina- 
rza wnosi poprawki, zriierzające do zniżenia 
szeregu pozycyj. Między innemi proponuje 
obniżenie funduszu dyspozycyjnego o 50 tys. 
zł., to jest do wysokości 150 tys. zł. Dalej re- 
ferent wnosi o obniżenie o 50 tys. zł. do wy- 
sokości 150 tys. zł. wydatków na komisję 
studjów nad usprawnieniem administracji pu- 
blicznej, następnie o skreślenie całej sumy 70 
tys. zł. na sekretarjat komitetu ekonomiczne- 
go ministrów. Dalej mówca przechodzi do re- 
sortu Polskiej Agencji Telegraficznej. Mówca 
porusza sprawę wzrostu wydatków, co pozo- 
staje w związku ze-zmianą systemu uposażeń. 
Mówiąc o wydziale filmowym, referent wy- 
powiada się za odstąpieniem tego działu ko- 
mu innemu. Dalej uważa za zbyteczną insty- 
tucję rady nadzorczej P.A.T. i proponuje 
skreślenie tej pozycji, wynoszącej 4.800 zł. 
Omawiając drukarnie państwowe, referent po- 
nawia życzenie zcentrałizowania tych drukarń 

P. prezes rady ministrów prof. Bartel 
wyjaśnia sprawę etatów, podkreślając, że licz 
ba w porównaniu z rokiem 1926—27 spadła 
z 69 na 54, wzrost zaś wydatków o 10 proc. 
tłumaczy się 15 proc. dodatkiem dla urzędni- 
ków. Dalej premjer podkreśla, że jeżeli się 
ponadto uwzględni koszt komisji usprawnień 
i koszt sekretarjatu Komitetu Ekonomicznego 
Ministrów, przyczem premjer prosi o utrzy- 
manie tej pozycji, to wzrost okaże się tylko 
optvczny. Wzrosła także liczba sędziów i 
i urzędników Trybunału Administracyjnego, 
na którego rozbudowaniu wszystkim zależy. 
Obcięcie wydatków na ten cel, byłoby rzeczą 
szkodńwą. Premjer przeciwstawia się skreśle- 
niu sum na rady fadzorcze. Rady te są orga- 
nami kontroli nad: przedsiębio "stwami. Spra- 
wozdania ich są bardzo pomocne, nie można 
zaś wymagać, aby ci panowie za nadprogra- 
mową pracę nie byli wynagradzani. 

Dyrektor Polskiej Agencji Telegraficznej 
Roman Starzyński tłumaczy tendencje zwyż- 
(kowe, zaatakowane przez referenta, koniecz- 
nością wzmożenia służby propagandowej, 
utworzenia nowych placówek zagranicą, pew- 
nych stanowisk w Paryżu i Berlinie. Bi 
wyjaśnia sprawę uposażeń ryczałtowych. Co 
zaś do działu filmowego, to jest on pewną 
inowacją, którą mówca uważa za niezbędną, 
aby nie posługiwać się obcemi filmami. Do- 
tychczasowe filmy nasze są raczej krajoznaw- % 
cze i zamało aktualne. Wreszcie mówca wy- 
powiada się za utrzymaniem rady nadzorczej 
jako organu kontrolującego i zaznacza, że 
wynagrodzenie za te czynności wynosi zaled- 
wie 100 zł. miesięcznie. 

udzielając wyjaśnień. Referent 

nego 

cyjnego wsirzymają się. 

pozostał zamknięty. 

budżecie Pata komisja 

ślad za Pańską wielką myślą państwową. 

jest bardzo trudna, cięższa może, niż 

  

Posiedzenie Sejmu 10-go sfycznia 
WARSZAWA, 4-1. Pat. Najbliższe 

posiedzenie Sejmu wyznaczone zostało 
na dzień 10 stycznia o godzi.ie 16 tej. 

Przedstawiciele Zw. Ziemian u 
premjera Bartla 

WARSZAWA, 4—1 Pat. Pan prezes 
Rady Ministrów Bartel przyjął w godzi- 
nach rannych przedstawicieli Związku 
Ziemian w osobach dr. Steckiego i Ka- 
zimierza ks. Lubomirskiego, z którymi 
odbył konferencję w sprawach rolni- 
czych. 

Prezesi Najwyższego Sądu u mi- 
nistra sprawiedliwości 

WĄRSZAWA 4—1. Pat. Kierownik Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości p. Feliks Dut- 
kiewicz przyjął w dniu 4 stycznia br. pre- 
zesów Sądu Najwyższego Bolesława Poho- 
reckiego i dr. Stanisława Sieradzkiego. 

Min. Józewski 
WARSZAWA, 4—1. Pat. Pan miaister 

spraw wewnętrznych Józewski dnia 4 stycz- 
nia w godzinach wieczornych złożył oficjal- 
ne wizyty nuncjuszowi papieskiemu msg. 
Marmaggi, ambasadorowi Wielkiej Brytanji 
p. Erskine i ambasadorowi Francji p, Ka: 
roche, į 

Kiedy powróci Macsz. Piłsudski 
| Czas pobytu p. marszałka Piłsud- 
skiego na odpoczynku zimowym w 
Krynicy, gdzie bawi obecnie wraz z 
swą rodziną, uzależniany jest od po- 
gody. O ile pogoda dopisze p. marsz. 
Piłsudski zabawić ma w Krynicy do 
połowy m. stycznia. W czasie nie- 
obecności p. marsz. Piłsudskiego w 
stolicy kierownictwo _ Ministerstwa 
Spraw Wojskowych pełni zastępczo 
I-szy wiceminister M, S. Wojsk. gen. 
Daniel Konarzewski, 

Druga konfe 

wstępna wymiana poglądów. 

w Paryżu, prowadzi prostą drogą, 

  

WARSZAWA, 4 1. (Tel. wł. „Słowa*). Komisja budżetowa Sejmu 
zajmowała się na dzisiejszem posiedzeniu budżetem Prezydjum ' : 195° 
nistrów w obecności premjera Bartla, który kilkakrotnie zabierał głos momentów: walki, utraty zdrowia, nie- 

pos. Kornecki (KI. Nar.) atakował szereg zdolności do życia o własnych siłach. 
pozycyj a następnie generalny atak do budżetu prezydjum Rady Ministrów 
przypušci! pos. Czapiūski (P. P. S.), 
propagandy prasowej twierdząc, że rząd subsydjuje pewne pisma i ajencje 
prasowe. W toku dyskusji premjer Bartel odpowiadał kilkakrotnie starając 
się poszczególne zarzuty wyjaśnić lub też zbić. 

Po całodziennej debacie dopiero wieczorem mako clou dnia kiedy 
referent postawił wniosek o Skreslenie 50 tysięcy z f 

prezesa Rady Ministrów wynoszącego 200 tysięcy zł. Premjer 
Bartel zdecydował się przy tej sprawie postawić kwestję zaufa- 
nia i oświadczył, że prosi ażeby przy głosowaniu to jego sta- 
nowisko wzięto pod uwagę. Pod wrażeniem tego cŚwiądczenia przed- 
stawiciele centrolewu zażądali przerwy a po jej 
naradę po której już na podjętem ponownie posiedzeniu komisji, 
Bartel oświadczył, iż stronnictwa te chcą dać dowód swego szczyzna broczyła krwią z licznych ran. 
objektywnego stosunku do nowego rządu i nowego 
i dlatego od głosowania nad zmniejszeniem funduszu dyspozy- 

Rady Mi- 

Specjalnie natarł on na zagadnienie 

nduszu dyspozycyj- 

zarządzeniu udali się na 
poseł 

premjera 

Przychylny stosunek komisji budżetowej do premjera Bartla przejawił 
się również w toku innych głosowań z wyjątkiem bowiem skreśleń w 

przeprowadziła w budżecie tylko te zmiany, na 
które premjer Bartel wyraził swą zgodę. 

Wynurzenia premjera wobec dziennikarzy w klubie 
sprawozdawców Parlamentarnych 

WARSZAWA, 4- I. Pat. Bezpośrednio po posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu mię, silna dłoń robotnika montowała 
p. prezes Rady Ministrów dr. K. Bartel przybył o godz. 14,10 do lokaliu Klubu 
Sprawozdawców Parląmentarnych. P. premiera powitał przemówieniem prezes Klubu | > 
Sprawozdawców Parlamentarnych red Bązylewski, zaznaczając między innemi, że ka- biegano, byle prędzej 
prys losu, a raczej mądrość życia powierzyła p. premjerowi naczelne w rządzie kie- 
rownictwo. Okoliczności, wśród których p. premjer wraca do steru, każą nam p В 
witać to zdarzenie ze szczególną serdecznością, Pan Prezydent Rzeczypospolitej ną warsztat pracy. 
konferencji z przewódcami stronnictw wyraził nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy Pol- 
ska dla innych narodów stanie się wzorem współpracy rządu i Sejmu. Widzimy w Pa- 
nu, Panie Premierze, zwiastuna tej ery, a ponieważ na terenie parlamentarnym je- 
steśmy ekspozyturą opinji publicznej, przeto wsz. 

о- 

Prem. Bartel serdecznie podziękował, podkreślając, że umie sobie cenić bar: 
dzo głęboko każde słowo życzliwe, skierowane do niego. Sytuacja—panowie wiecie— 

„kiedykolwiek. Ja 
kaprys losu, a nie co innego, kązał mi rzucić najbardziej y 
jest dla mnie praca naukowa. Zrobiłem to, ponieważ jestem człowiekiem karnym, a 
uważam, że karność w społeczeństwie polskiem niestety nie dość wyraźnie się za- 
znacza. Kiedy się żegnałem z p. Marszałkiem Piłsudskim, powiedziałem, że stanę na , ' 
každem stanowisku, kt6re mi wskaže. Gdyby mi kazano stanąč na stanowisku znacz< daly się w sposób wręcz niekorzystny, 
nie skromniejszem byłbym je także objął. W dalszym ciągu swego przemówienia p. 
premjer zapewnił, że uczyni wszystko, aby prasa była ? DĄ 
kładny i Ścisły. Proszę mnie traktować—zaznaczył p. premjer—surowo ale zawsze goiły się stare rany,a już rozpoczęła się 
sprawiedliwie. lnsynuowanie komuś intencyj, których ten istotnie nie miał na myśli, 
było i jest dla każdego największą przykrością. 

Jabym powiedział raczej, że 
umiłowaną robotę, jaką 

informowana w sposób do- 

  

rencja Haska 
Echa wczorajszych wyjaśnień Curtiusa odnośriie warszaw- 

skiej umowy likwidacyjnej 
HAGA, 4—1. PAT. W związku z wczorajszem stanowiskiem dr. Cur- storyczną Wilna. 

tlusa, że umowa warszawska nię stanowi części składowej planu Younga, 
zaznaczyć należy, że stanowisko to spowodowane jest najprawdopodobniej 
chęcią Niemców uniknięcia wszystkiego, coby mogło stanowić precedens nów ekspansji, pozbawiona wyjścia de 
dla narzucenia renuncjacji zarówno Niemcom w stosunku do innych państw 
wierzycjelskich, jak i ich dawnym sprzymierzeńcom. 
pozostają jeszcze otwartemi między Niemcami a ;szeregiem państw, a O ile 
chodzi o reparacje wschodnie, to sprawa «renuncjacji stanowi jedno z naj- 
trudniejszych zagadnień dzisiejszej (konferencji. 

O ile chodzi o umowę warszawską, artykuł: jej pierwszy stanowi, że nadal czyhał wróg, — przestała być or- 
zostanie ona złożona na konierencji haskiej i uzyska moc obowiązującą z 
wejściem w życie planu Younga, które to postanowienie stanowi związanie 
jej z pracami konferencji pod względem formalnym. Niezależnie 
geneza tej umowy jest Ściśle związana z pracami nad planem Younga. zaś a 
jej postanowienia bądź uzupełniają, bądź zastępują zalecenia zawarte w SE'ce — Wilno. 
planie ekspertów. Po wysłuchaniu przemówień delegata polskiego oraz mi: 
nistra niemieckiego prezes konferencji Jaspary, stwierdził zgodę obu stron nych siłach, potrzebował troskliwej 
co do złożenia umowy na konferencji i zaznaczył że charakterumowy bę: 
dzie musiał jeszcze być wyjaśniony w toku konierencji. ' 

Sprawa odszkodowań wschodnich 

HAGA, 4 I. PAT. Komisja dla spraw odszkodowań wschodnich od 
była dziś rano zebranie pod przewodnictwem Loucheura. Na posiedzeniu VY“ : 
tem ustalono metody prac i postanowiono wysłuchać kolejno delegatów Świadczeń. 
Austrji, Bułgarji i Węgier. Między delegatami wierzycieli austrjackich Lou- 
cheurem, Titulescu, Marinkowiczem, Beneszem i Mrozowskim odbyła Się teren właśnie stał się odskocznią dla 

Kwestje renuncjacji 

od tego 

Polityka Brianda prowadzi do nowej wojny 
Tak twierdzi Leon Daudet na łamach „Action Francaise'* medytacją, przypieczętowaną znanem 

PARYŻ, 4-1. Pat. Robiąc w „Action Franccaise* horoskopy polityczne na 
rok 1930, Leon Dauted oświsdc:a, że polityka Brianda, którą w ciągu trzech lat 
popierał Poincare i której udzielał swego błogosławieństwa nuncjusz papieski wileńskich w roku 1924. Tu zdolność 

o 5 nowej wojny. Niebezpieczeństwo 
mogłoby być zażegnane przez politykę wręcz przeciwną zbliżeniu francusko- 
niemieckiemu, a która łączyłaby w Ścisłym sojuszu Francję, 
Rumunję i Folskę oraz oczywiście Anglię, skoroby ta ostatnia zdała sobie nale- 
życie sprawę z niebezpieczeństwa niemieckiego. 

Belgję, Włochy, 

Czekamy zrozumienia 
Utożsamianie Ziemi Wileńskiej z 

wieloprocentowym inwalidą wojennym 

wydaje się nam ze wszech stron trat- 

ne... jest ono jakby stwierdzeniem jed- 

nocześnie trzech kolejno następujących 

Moment pierwszy opuszczamy: Wi- 

Jeńszczyzna — ziemia mogił nieznane- 

go żołnierza wielu pokoleń, teren czw 

nu i dżiałań wojennych, a zarazem $у- 

nonim martyrologji polskiej — nie ma 

potrzeby legitymować się z udziału w 

budownictwie (Państwa Polskiego. 
Mniej zdajemy sobie sprawę i nie 

zawsze wyciągamy konsekwencje z mo 

mentu drugiego i trzeciego. W chwili 

wypędzenia ostatniego wroga, Wileń- 

Zgliszcza znaczyły ślad byłego dorobku 

i warsztatów pracy, nie pługiem zora- 

Wobec tego za zmniejszeniem funduszu padły tylko głosy ende- 1e były pola lecz rowami strzeleckiemi, 
ków i ukraińców, przeciwko zaś głosował klub B. B. a ponieważ reszta nie ruń spowijała życiodajną ziemię, 
powstrzymała się od głosowania, wniosek odrzucono i fundusz p. Bartla jecz druty kolczaste. Nawpół rozwalo- Ulegalizowany został nowy stosunek 

ne kominy fabryczne obsiadły wrony, 

nie płoszone rozgwarem maszyn. 

Ale bodaj przez ułamek tylko se- 

kundy trwała martwa „cisza życia. Od: 

żyła, urzeczywistniła się legenda o fe- 

nikcie. Lemiesz wrył się głęboko w zie- 

urządzenia fabryczne, krzątano się i za- 
usufąć ślady i 

skutki pożogi, byle prędzej odbudować 

Wileńszczyzna powstawała: z popio- 

kolejowe w ten sposób były pierwotnie 

konstruowane, by jaknajwięcej uzyskać 

dochodu dla kolei kosztem eksportera 
— importera z północno-wschodniego 

odcinka. Nie od rzeczy tu dodać, że 
przyczynkiem do ówczesnego ujmowa- 
nia przez czynniki rządowe | znaczenia 

„Ziemi Wileńskiej i swoistego rozumie- 

nia jej przyszłości i roli w przyszłości, 
służyć może fakt sztucznego , podziału 

terytorjalnego: południowe powiaty cią 

żące gospodarczo i kułturalnie do Wil- 
na zostały wcielone do nowotworu ad- | 
ministracyjnego — Województwa No- 
wogródzkiego, wieńcząc dzieła obcina- 
nia naturalnych wpływów Wilna. 

Trzeba było gromu majowego, by 
z nieba rządowego spadły na spaloną 
przez krzywdy ziemię wileńską krople 
deszczu. 

Odtąd zaistniał zwrot w państwo” 
wej polityce gospodarczej. Przysłuchi- 
wano się uważnie głosom „z kresów". 

do ziemi wileńskiej, usuwający możli- 
wość dawnego upośledzenia a oparty 
na równorzędnem traktowaniu z innemi 
dzielnicami. 

Rychło już jednak stwierdzić można 
było, że kadłub wileński i przy równo- 
rzędnem traktowaniu nie wiele zyskuje. 
Przeszło trzy lata doświadczenia pod 
tym względem są bardzo pouczające. 

Nie mogło być zresztą inaczej, po- 
mimo najszczerszych intencyj ze strony 
czynników rządowych, skoro współmier 

łów, zbrojna w doświadczenie i wytrzys,ność stosowana byla do rzeczy nie- 

wało się, że organizm gospodarczy 

przezwycięży trudności i pomimo krań- 

cowego wycieńczenia podoła żakreślo- 

nym celom. $ 

Tymczasem warunki polityczne ukła- 

tragiczny w swych skutkach. Nie za- 

wstrętna ohydna praca nad amputacją 

Wileńszczyźnie rąk i nóg. Taką ampu- 
tacją była przedewszystkiem wytknięta 

traktatem ryskim granica wschodnia, 

nie odpowiadająca ani stosunkom etno- 

graficznym, ani wymogom państwowe- 

go stanu, przekreślająca możliwość roz- 

woju naturalnego, niwecząca misję hi- 

Ziemia -Wileńska, odcięta od  tere- 

najbliższych potrzebnych dla jej rozwo- 

ju portów i rynków zbytu — zakupu, 
wciśnięta w sztuczne a nieczynne gra- 

nice z Wschodu i Zachodu, za któremi 

ganizmem zdolnym do przejawu swych 

sił i wyzyskania potencjalnych możli- ' 

wości. Pozostał kadłub, w którym biło 

Nie mógł poruszać się kadłub o włas- 

opieki — a tej mu szczędzono. W cza- 

sach ówczesnych Ziemię Wileńską trak- 

towano jako kolonję, której możliwą 

+ utratę należało powetować zawczasu 

wyciśnięciem jaknajwiększych danin i 

Działa się oczywista krzywda. Ten 

reformy rolnej w jej pierwotnych, na 

odebraniu ziemi opartych przesłankach. 
Tu element polski niszczony był z pre- 

powszechnie oświadczeniem byłego 

przedstawiciela rządu wobec ziemian 

podatkową rolnika, produkującego z 

hektara trzykrotnie mniej, szacowano 

na równi z Poznańskiem. Nawet taryfy 

ystkie nasze dobre życzenia idą W małosć, a uina w pomoc Macierzy. Zda- współmiernych. Gdzieindziej organizm 
zdrowy, nie podcięty zniszczeniem, por 
siadający maksimum pomyślnych  wa- 
runków zewnętrznych — tu inwalida 
wojenny, prawie stuprocentowy, w 
kiosku którego dwie ścianki odgradzają 
dostęp do własnej ziemi. 

I zdaje się dziś rzeczą jasną, że dal- 
szą nastąpić powinna ewolucja stosunt 
ku rządu do Ziemi Wileńskiej, ewolucja 
polegająca na zmianie traktowania rów 
norzędnego na wyjątkowe. Niech tary- 
fy kolejowe skrócą odległość od nie- 
znanych dotąd Wilnu portów i rynków 
do przestrzeni dzielącej od portów i ryn 
ków dawnych. Niech kredyt długotermi- 
nowy a niskoprocentowy zastąpi brak 
środków obrotowych i drożyznę kredy- . 
tu. Niech podatki odpowiadają rzeczy- 
wistej zdolności płatniczej producenta. 
Niech odpadną świadczenia, na które 
nas nie stać. ` . 

Kadłub wówczas ożyje. Wyrosną 
mu ramiona, któremi sięgnie po należ- 
ny mu udział w gruntowaniu = Mocar- 
stwowej Polski.. 4 

I dlatego nastąpić powinno zrozu- 
mienie konieczności uwzględnienia istot 
nych potrzeb Ziemi Wileńskiej. 

Harski. 

PTOROWETZCEOKOOZEWĘ CC ZCOZYOTTCWKO 

Wymiana dokumenfów rafyfikac. 

traktatów arbitrażowego i kon- 
cyljacyjnego ze Stanami Zjedno- 

czonemi A. P. 

WARSZAWA, 4 I.[PAT. Dnia 4 
Stycznia br. nastąpiła w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
traktatu arbitrażowego oraz traktatu 
koncyljacyjnego pomędzy Rzeczpospo-. 
litą Polską a Stanami Zjednoczonemi | 
A. P., podpisanych w Waszyngtonie 
dnia 16 sierpnia 1928 roku. Powyż- 
szej wymiany dokonał ze strony Pol- 
ski p. dr. Alfred Wysocki, podsekre- 
tarz stanu w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych, zegstrony Stanów  Zjed- 
noczonych p. Philander L. Cable, 
charge d'affaires ad interim Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie. 

depresji. Usunięto Schwalbego z jego strawny dla P.P,S. Prystor, Oczyszcza: 

polityką zbożową. Ministerstwo Swi- jący Kasy Chorych od korupcji PPS. 

talskiego zapoczątkowało oiensywę Z Bartla może być zadowoloną le- 

rządu w sprawie reformy Konstytucji. wica, lewica nie chce zmian ustrojo- 
Mowy Ministrów rysowały w Świado- wych. 

mości ogółu fatalność Konstytucji _ Bartel budzi obawy, że żadne po- 
Marcowej. Mowy te silne w części ważniejsze reformy tnie będą podczas 

krytycznej, były słabe w części pozy- jego ministrowania przeprowadzone. 
tywnej, Zwolennicy więc reformy Konsty- 

Dziś wraca znów w charakterze tucji winni być przeciwnikami Mini- 
Premjera prof. Bartel. Powrót jego sterstwa Bartla. 
jest czynnikiem, uspakajającym lewicę, Dziś dawne ugrupowania politycz- 

jakkolwiek pozostaje w rządzie nie: ne już się przeżyły, społec zcństwopowtarzając jednocześnie, 

winno podzielić się na zwolenników 

zmiany ustrojowej i zachowania Kon- 

stytucji z jej Ordynacją . Wyborczą, 
Rząd, który zechce przeprowadzić zmia« 

ny ustrojowe na serjo, nie powinien 

w jakiejkolwiek formie prowadzić flirt 

z lewicą, z którą przecież zerwano 

tak wyraźnie, 

Władysław Studnicki. 

(Zamieszczamy artykuł powyższy tego, 

kogo tak słusznie i pięknie nazwano „ne- 
storem publicystyki  niepodleglošciowej“, 

że programem 

, 

min. Bartla, jak z jego samego słów wyni- 
ka, jest przeprowadzenie zmian konstytucji 

na lepsze przez Sejm i że należy mu ży- 
czyć powodzenia na tej, tak nieprawdopo- 
dobnie trudnej drodze. Z najżywszem  za- 
interesowaniem i zrozumiałym niepokojem 
oczekujemy na posunięcia p. Bartla w tej 
dziedzinie, pozatem tyle jest spraw w 
Polsce o charakterze kapitalnym, zasądni- 
czym, wiecznotrwałym, które czekają przy- 
najmniej na wytknięcie im drogi, należą tu 
sprawy stosunku „do Kościoła Rzymsko= 
katolickiego (zawarcie układów, przewi- 
dzianych w konkordacie i wprowadzenie 
całego konkordatu w życie), polityki eko- 

nomicznej, narodowościowej, wreszcie po | 
lityki zagranicznej. W tych wszystkich waż 
nych sprawach p. Bartel nie miał jeszcze 
cząsu wypowiedzieć się. 

Przedwczoraj p. Bartel wydał okólnik, | 
aby urzędnicy nie upijali się w nocnych lo= | 
kalach. jeśli takie fakty zachodzą, niewąte | 
pliwie godne są i powstrzymania i skarce= | 
nia, może byłoby lepiej okólnik ten roze= 
słąć poufnie, a nie dopuszczać go do pra- 
sy, aby publicystyka niemiecka miała żer 
do wydziwiania, że pijaństwo urzędników 
polskich zaszło tak daleko, że nowomia* 
nowany premjer do walki z niem używać 
musi środków extraordynaryjnych. Caf. 
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Na czzm polega porozumienie sowiecko - chińskie 
Porozumienie sowiecko - chińskie z 

gruntu zmieniło obraz sytuacji na Dale- 
kim Wschodzie. Ale na czem właściwie 
porozumienie to polega? 

W tych dniach pisma sowieckie opu 
blikowały dosłowną, treść protokulu, 
podpisanego między ZSSR a rządem 
chińskimi w sprawie przywrócenia sta- 
tus quo na kolei wschodnio - chińskiej. 
Najważniejsze postanowienia tego pro- 
tokułu sprowadzają się do następują" 
cych punktów. Obydwie strony uznają 
przywrócenie status quo na kolei wscho 
dnio - chińskiej, panującego tam przed 
wybuchem konfliktu. Wszystkie sporne 
kwestje, które wyłoniły się w czasie, 
kiedy kolej wschodnio chińska znajdo- 
wała się pod wspólnym zarządem so- 
wiecko-chińskim rozpatrzone zostaną 
na konferencji rosyjsko - chińskiej, zwo- 
łanej do Moskwy na dzień 25 stycznia 
roku bieżącego. Stary zarząd kolei 
wschodnio chińskiej w myśl obowiązu 
jących dawnych umów obejmuje natych 
miast urzędowanie, a chińsk: prezes dy 
rekcji kolejowej oraz jego zastępca wy 
stępować mają w przyszłości jedynie 
jako współpracownicy urzędników so- 
wieckich. 

Wszelkie rozkazy i rozporządzenia 
wydane przez zarząd kolei wschodnio - 
chińskiej po 10 lipca 1929 roku, — o ile 
mie zatwierdzone zostaną dodatkowa 
przez obecny zarząd kolei, tracą moc 
obowiązującą. | 

Wszyscy bez wyjątku obywatele so- 
wieccy, aresztowani w związku z konfli 
ktem przez władze chińskie, zostaną nie 
zwłocznie wypuszczeni na wolność. Ró- 
wnież rząd sowiecki zobowiązuje się na 
tychmiast wypuścić na wolność wszyst 
kich obywateli i żołnierzy chińskich, are 
sztowanych, względnie internowanych, 
przez władze rosyjskie. 

* W dalszym ciągu protokuł reguluje 
sprawę ponownego przyjęcia na służbę 
zwolnionych w związku z konfliktem so 
wiecko - chińskim wszystkich dawniej- 
szych urzędników kolei wschodnio-chiń 
skiej. .Dalszy punkt ustanawia obowią- 
zek rozwiązania przez władze chińskie 
partyzanckich oddziałów białogwardzi- 
stów rosyjskich, działających na terytor 
jum Chin. 

Rząd mukdeński stwierdza w proto 
kule, że zobowiązuje się czuwać nad 
bezpieczeństwem sowieckich placówek 
konsularnych na terytorjum Trzech 
Wschodnich prowincyj, respektując w 
całej rozciągłości wszystkie przywileje, 
jakie placówkom tym na podstawie mię 
dzynarodowych zwyczajów i na zasa- 
dzie odnośnych postanowień prawa mię 
dzynarodowego przysługują. Te same 
przywileje przyznane być mają i kon- 
sulatom chińskim*na obszarze ZSSR. 

Wreszcie protokuł sowiecko - chiń- 
ski ustanawia natychmiastowe  przy- 
wrócenie stanu pokojowego na Dalekim 
Wschodzie. . 

W związku z podpisaniem protoku- 
łu sowiecko - chińskiego, dziennik „Wie 
czerniaja Moskwa* donosi, że w naj- 
bliższym już czasie uruchomione zosta- 
ną konsulaty rosyjskie w Charbinie, Cy 
cikarze, Mukdenie, Sachalinie i na sta- 
cjach Mandżurja i Pogranicznaja. Kon 
sulaty chińskie uruchomione zostaną w 
"pierwszym rzędzie w Chabarowsku, 
Czycie i Irkucku. 

Z sowieckich organizacyj gospodar 
czych wznowi swą działalność na tery- 
torjum  chińskiem  przedewszystkiem 
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Salon Doroczny wi-wie „Lachęty“ 
Sztuk Pięknych w Warszawie 

W prasie warszawskiej sporo miej- 
sca jak zwykle poświęcono dorocznej 
rewji artystycznej w „Zachęcie”. Jedni 
uważają wogóle istnienie w czasach 
obecnych tak zwanych „Sałonów” za 
przeżytek, drudzy rozwodzą się dość 
szeroko nad ustosunkowaniem się пе- 
gatywnem znacznej ilości wybitnych 
artystów do „Zachęty*. Artystom tym 
chodzi o zasadnicze zmiany w statucie 
organizacyjnym tej instytucji. 

Faktem, nie dającym się zaprzeczyć 
jest to, iż takie przeciąganie w nieskoń- 
czoność zaognienia stosunków (bojkot 
wystaw w „Zachęcie przez szereg wy- 
bitnych artystów i organizacyj arty- 
stycznych) — nie wychodzi na dobre 
ani jednej, ani drugiej stronie. „„Zachę- 
ta“, otwierający podwoje salonów do- 
rocznych nie może powiedzieć, iż 
ukazuje  „urbi et orbi* cało 
kształ _ dorobku artystycznego Pol- 

' ski z roku bieżącego, o co właściwie 
powinno chodzić organizatorom „Salo- 
now“. Artyści zaś bojkotujący, wobec 
zupełnego braku w stolicy innych lokali 
wystawowych — nie mogą urządzić na 
większą skalę wystawy. 

Przy obecnych konjunkturach eko- 
nomicznych — projektowana budowa 
gmachu wystawowego, zdaje się odwle 
kać na czas bardzo długi. 

Po tym, może trochę przydługim 
wstępie zróbmy krótki przegląd rewji 

' „Salonu* Wystawiono ogółem 372 
obrazy, 43 rzeźby, 14 prac graficznych 
i szereg przedmiotów przemysłu arty- 
stycznego. 

Nie sposób, wobec szczupłości miej 

Bank Daleko - Wschodni, dalej przed- 
stawicielstwa Gostorgu (Państwowej 
organizacji handlowej), Syndykatu włó- 
kienniczego i oddziału dla sprzedaży 
herbaty spółdzielni Centrosojuz. 

Jak cytowane pismo dalej donosi, 
przyjętych zostanie ponownie na służbę 
około 1.700 kolejarzy sowieckich, któ- 
rzy w czasie konfliktu aresztowani zo- 
stali przez władze chińskie. 

Władze chińskie przystąpiły już do 
rozwiązywania oddziałów  partyzan- 
ckich rosyjskich białogwardzistów, sta* 
cjonowanych na pograniczu rosyjsko - 
chińskiem i w mieście Chajlar. Z po- 
śród organizatorów białych oddziałów 
z Mandżurji wysiedleni zostaną genera- 
łowie: Semionow, Chorwat, Bakszejew 
i Pieszkow: 
> Dr WEW ERZTAIRSZZAREREDE WSE ОНИ Ь 

SŁOWNIK MORSKI 
Polsko - angielski - francusko _ niemiecki. 

Wojskowy In t Naukowo - Wydawniczy 
; щшши№ша — Zeszyt 1. 
Flota polska, chociaž powoli, ale stale ro- 

śnie, coraz wiięcej portów cudzoziemskich po- 
znaje naszą Banderę, a port w Gdyni zaczy- 
na odgrywać poważną rolę na Bałtyku. 

Ten szybki rozwój stosunków morskich 
wywołał potrzebę stworzenia całego szeregu 
dzieł, dotyczących nawigacji, podręczników, 
map i t.d. a co za tem idzie — słownictwa 
morskiego. Marynarka nasza posiłkowała się 
dotychczas holendersko - niemiecką terminolo 

gją, używaną na Bałtyku, Morzu Niemieckiem 
li, po części, na oceanach. Jednakowoż, chcąc 
zżyć się z morzem i żegluką własną powin- 
niśmy stworzyć własny ipolski język żeglar. 

Trudnego zadania tego, z inicjatywy Mini- 
sterstwa Przemysłu fi Handlu, podjęła się Liga 
Morska i Rzeczna która, uważając że: „dziś 
z chwilą kiedy Zmartwychwstała Polska ma 
dostęp do morza, kiedy tworzy własną flotę 
handlową i wojenną, kiedy buduje wielki wła+ 
sny port w Gdyni — życie woła o pełną pol- 
ska terminologję imorską* — przystąpiła do 
pracy, nad ustaleniem słownictwa morskiego 
iw tym celu powołała komisję terminologi- 
czną. Do współpracy zaproszono szereg osób 
znanych ze swych prac w tej dziedzinie, fa- 
chowców marynarzy i filologów. W rezultacie 
ustalono około 2000 terminów morskich, doty 
czących kadłuba statku drewnianego i żelaz- 
nego, części statku kołowego, części statku 
typu wieżowego, obejmującego również | 
mechanizmy pomocnicze, jak Windy, kotwice, 
łańcuchy, kołowroty, trójmasztowy bark typu 
Lwów i trójmasztowy szkuner typu Iskra. 

Obecnie staraniem Wojskowego Instytutu 
Naukowo - Wydawniczego został wydany 
pierwszy zeszyt Słownika Morskiego w czte- 

Min, Zaleski o Geneole i Hudze 
WARSZAWA, 4-1 (Tel. wi. „Słowa'). Pan minister spraw zagranicznych August 

Zaleski na konferencji prasowej w dniu 4 stycznia b. r. wygłosił przemówienie, z którego 
podajemy najważniejsze ustępy. 

Szanowni Panowie! 13 stycznia r. b. zbiera się Rada Ligi Narodów na swą sesję. 
Ta sesja Rady zbiega się z 10 rocznicą pierwszego posiedzenia Rady Ligi, które jak wia 
domo, miało miejsce w Paryżu, dnia 16 stycznia 1920 roku. Zgodnie z zasadą kolejnoś 
przewodnictwa w Radzie Ligi tym razem będzie przewodniczył obradom  przedstawicie! 
Polski. Głównem zadaniem styczniowej Rady Ligi, będzie wykonanie zaleceń ostatniego 
Zgromaczenia, które jak wiadomo, zostawiło pod tym względem dość bogatą spuściznę. 

SPRAWA UZGODNIENIA PAKTU LIGI NARODÓW Z PAKTEM KELLOGA. 
W dziedzinie prawnej wysuwa się na pierwszy plan sprawa uzgodnienia paktu Ligi 

Narodów z paktem Kelloga. Pakt Ligi w obecnej swej postaci toleruje pewne wojny, t.zw. 
wojny legalne, podczas gdy pakt Kelloga zabronił wszelkkch wojen wogóle. Stąd istnieje 
oczywista sprzeczność między temi dwiema umowami międzynarodowemi. Na tę sprzecz 
ność zwróciła uwagę 10-go Zgromadzenia delegacja brytyjska, która zaproponowała, żeby 
Zgromadzenie wprowadziło odpowiednie zmiany do paktu Ligi celem uzgodnienia go z 
paktem K..elloga. 10-te zgromadzenie zleciło Radzie powołanie do życia specjalnego komi 
tatu, ziożonego z 1l osób, który ma zająć się opracowaniem projektu zmiany odpowiednich 
artykułów paktu Ligi. Skład tego komitetu będzie ustalony przez Radę styczniową, przy 
czem Rada nie będzie się tymczasem zajmować meritum sprawy. 

DRUGA CIEKAWA KWESTJA PRAWNICZA. 
Inna ciekawa kwestja prawnicza, która figuruje na porządky dziennym Rady, to 

wniosek irlandzki nadania stałemu Trybunałowi sprawiedliwości nhfędzynarodowej w На 
dze uprawnień instancji kasacyjnej w stosunku do innych sądów międzynarodowych. 

SPRAWA T. ZW. ROZEJMU CELNEGO. 
Styczniowa Rada będzie musiała dużo uwagi poświęcić zagadnieniom gospodar 

czym, ponieważ w ostatnich czasach prace ekonomiczne Ligi napotykały na duże trudno 
šci. Na niedawno odbytych konferencjach międzynarodowych w sprawie zakazów wywo 
zu i wwozu oraz w sprawie traktowania cudzoziemców nie udało się uzgodnić sprzecznych 
poglądów i konferencje zakończyły się bez wyników. Ten ostatni polegałby na wzajem- 
nem zobowiązaniu państw kontrahentów do niepodwyższania stawek celnych w ciągu 
paru lat. Przez ten czas możnaby ewentualnie przygotować grunt do stopniowej redukcji 
ceł w drodze umów międzynarodowych. Prawdopodobnie Rada ustali datę konferencji na 
luty b. r. 

INNE WAŻNE SPRAWY. 
Jak zwykle, na porządku dziennym Rady figurują kwestje mniejszościowe. Poza 

skargami Niemców z Polskiego Śląska w kilku drobnych sprawach wniesiona została do 
Ligi Narodów także petycja stowarzyszenia Polaków niemieckich, która skarży się na 
uniemożliwienie Polakom ze Śląska Niemieckiego przez władze administracyjne nabywania 
nieruchomości. 

Z innych punktów porządku dziennego interesujących Polskę, można wspomnieć o 
kwestji powiększenia składu doradczej komisji opjumowej, celem zapewnienia liczniejszej 
reprezentacji państwom produkującym opjum. — Tyle szczegółów o najbliższej serji Rady. 

INTERESY POLKI W HARZE. 
Obecnie chcę udzielić Panom kilku informacyj co do rozpoczętej wczoraj drugiej 

konferencji haskiej. 3 
Na plan pierwszy z punktu widzenia naszych interesów wysuwają się tam sprawy 

następujące: 1)! definitywne, zakończenie rozrachunku: naszego z komisjąj odszkodowań, 2) 
dokonanie rozrachunku między, Polską a Rzeszą niemiecką z jednoczesną likwidacją tysię 
cy spraw spornych i procesów zawisłych przed, Trybunałem paryskim, 3) ( zakończenie 
rozrachunku z Austrją z tytułu scesji tepytorjum b. monarchji zustrjackiej, 4) uregulowa- 
nie rozrachunku naszego z tytułu kosztów utrzymartia wojsk plebiscytowych. Wszystko to 
są sprawy pierwszorzędnej doniosłości dla nas, których załatwienie w poważnym stopniu 
wpłynie na sytuację finansową Polski przez definitywne ustalenie wysokości zobowiązań 
finansowych Rzeczypospolitej, położy bowiem kres ostateczny dzisiejszemu stanowi płyn 
ności pozycyj i niepewności, ciążących na hipotece państwa polskiego, co niewatpliwie 
wpłynie dodatnio na naszą międzynarodową sytuację kredytową.. 

Układy haskie są nietylko: jednym swojego rodzaju olbrzymim rozrachunkiem, opar 
tym na kompromisie i wzajemnych koncesjach. Układy haskie mają swoje wyraźne oblicze 
polityczne i tej sprawie pragnę również poświęcić słów parę. 

Oblicze to w języku potocznym nazywają niektórzy czasem duchem Locarna. Pozy- 
rech językach, polskim — angielsiim — fran „tywny stosunek rządu i społeczeństwa polskiego wobec dążności do zorganizowania ducha 

cuskim i niemieckim, pod redakcją inż. B. Ba- 
gniewskiego. Celem osiągriięcia jaknajwięk- 
szej przejrzystości słownika obrano rzeczowy 
układ słów w każdym dfiale, dodając w koń 
cu poszczególnych zeszytów skorowidze al- 
fabetyczne. Punktem wyjścia nowej termino- 
logji żeglarskiej były języki angielski, francu- 
ski i niemiecki, z uwzględnieniem równeż ję- 
zyków: chorwackego i rosyjsiłego. Komisja 
terminologiczna jednakowoż jest zdania, że 
„może ona tylko ustałać wyrazy istniejące lub 
podawać propozycje: życie samo, to znaczy 
marynarze, będa to zadanie dalej prowadzić i 
należy mieć nadjeję, że rozstrzygną na rzecz 
języka polskiego. Twórczość techniczna za- 
wodowa musi iść z twórczością słowną. Sto 
pniowo da się udoskonalić taki język, ale raz 
trzeba odważyć się myśleć samodńiielnie i two 
rzyć wyrazy nowe własne. Polski język że- 
głarski stworzony z poglądu na rzecz własne- 
mi oczyma, może z początku twardy i szorst- 
ki, ale nasz własny, a nie wzięty niewolniczo 
od obcych, Anglików, Niemców czy Holen- 
drów, wpłynie dodatnio i uszlachetniająco na 
polską psychikę narodową. Do zbratania się 
z morzem, do poznania świata całego przez 
żeglugę potrzeba woli, odwagi i organizacji, 
a wyrazem tego ważnym jest jasny czysty 
własny język! 

Należy spodziewać się, że Liga Morska i 
Rzeczna osiagnie cel zamierzony i że opraco- 
wany przez Komisję terminologiczną Słownik 
Morski da nam materjał, brak którego tak 
bardzo odczuwali wszyscy mający do czynie- 
nia z terminologią morska. L, S. 

  

sca, najpobieżniej omówić wszystkie, a 
nawet większość eksponatów i nietylko 
wobec szczupłości miejsca, ale i wobec 
szczupłości jakich takich walorów arty- 
stycznych w wielu pracach na „Salo- 
nie“. Jury „,Salonu* popełniło błąd, 
przyjmując nadmiar prac, które obniża- 
14 poziom dorocznej wystawy. Zbytecz 
nem było rozszerzenie ram „Salonu na 
t zw. „Salę Grunwaldzką*; zyskałby 
na tem ogólny poziom wystawy. 

Jak zwykle, prace prof. Wojciecha 
Weiss'a wysuwają się na jedno z pierw 

| J/ Wilno Michiewicza/B 

porozumienia i zjednoczenia stosunków międzynarodowych znajdował i znajduje swój 
wyraz w całej naszej polityce zagranicznej. W dążeniu do nowych, szych,  rozumniej 
szych i szlachetniejszych form i warunków współżycia między państwami, Polska zdecy- 
dowana jest zawsze kroczyć w pierwszych szeregach. 

NAJDONIOSLEJSZY DLA NAS PROBLEM. 
Najdonioslejszym niewątpfiwie dla nas problematem w naszej drodze jest równole- 

gła normalizacja stosunków między Rzeszą niemiecką a Francją i Polską. Jest to niewąt- 
pliwie główne dziś zagadajienie w rozwoju pokojowej polityki europejskiej. Niejednokrot- 
nie już stwierdzałem, że normalizacja stosunków francusko-niemieckich nie może budzić w 
Polsce żadnych obaw, że wprost przeciwnie idzie ona po linji podstawowych dążeń poli- 
Ba polskiej, stanowi ona nierozłączny warunek normalizacji stosunków Rzeczypospolitej 

olskiej z Rzeszą Niemiecką, bo, tak, jak nie byłaby do pomyślenja kollaboracja polsko 
niemiecka bez całkowitego uwzględnienia interesów francuskich, tak też zbliżenie francusko 
uiemieckie nie może odbywać się kosztem interesów Polski. . 

Mówiąc o stosunkach francusko-polskich p. minister podkreśla doniosłość roli prasy 
obu krajów w rozwoju stosunków i współpracy polsko-francuskiej. Ściślejszy, niż dotych- 
czas kontakt obu pras, częsta i bardziej wszechstronna wymiana finformacyj, większa ilość 
poważnych korespondentów francuskich w Polsce .i polskich we Francji niewątpliwie w 
znacznym stopniu ułatwiałaby zadanie obu rządów. 

Rewizje w Środowitkach antylaszystowskich w Szwajcaji. 
w związku z wykryciem spisku preciwko delegacji włoskiej 

GENEWA. 4.1. Pat. Nocy dzisiejszej policja genewska dokonała szeregu rewi- 
zyj w środowiskach antyfąszystowskiej emigracji włoskiej. Rewizje te pozostają w 
związku z wykryciem przed paru dniami w Paryżu spisku, skierowanego jakoby prze- 
ciwko włoskiej delegacji na zbliżającą się sesję Rady Ligi Narodów. Prasa tutejsza 
podaje obfite wyjątki z prasy włoskiej, która domaga się zastosowania energicznych 
Środków policyjnych przeciwko emigracji antyfaszystowskiej na terenie Szwajcarji. 

Dzisiejsze rewizje aie dały tu żadnego rezultatu, gdyż w ich wyniku nie doko- 
nano żadnych aresztowań. 

    
Od dnia 7 stycznia r. b. rozpoczynamy tanią sprzedaż poinwentarzową we wszystkich działach. 
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kach dobry, chociaż w niektórych part- kompozycyjne, na ogólną architektoni- 
tjach drzew przeczerniony. kę swych obrazów; bliżsi są linearyz- 

' Wlastimil Hofman dał portret Jacka mowi, niż malarskości, unikają przy- 
Malczewskiego i tryptyk. Wolimy jed- padkowości plam impresyjnych. 
nak Hofmanna dawnego z okresu pow- Pod tym względem da się spostrzec 
stania „Spowiedzi*. pewne pokrewieństwo z tak zwaną 

Karpiński Alfons dał dobry portret „Szkołą Wileńską*. Do grupy tej na- 
i bardzo piękne wnętrz e i kwiaty. leżą: Bobińska-Paszkowska, Grabowski 

Kossak Wojciech — portret konny Zygmunt, (doskonały jego obraz 
brawurowo, jak zwykle malowany .  „Noc*), Grabarz Antoni, Marczewski 

Krzyżanowska Michalina — bardzo Tadeusz, Rudnicki Jan (piękne portrety 
dobry „Rynek w Nowogródku". jakkolwiek łatwo spostrzec pewien jak- 

Nartowski Tadeusz po osiągnięciu by wpływ rosyjskiego malarza Sorina), 
szych miejsc: zwłaszcza jeden półakt pewnych wyżyn w technice akwarelo- 
„Ww oknie“ o tonacji przedziwnie wi- wej, zdaje się zatrzymał się. „Wenecję'* 
brującej, perlistej, jest piękny drugi pół jego (Nagroda „Kurjera Warszawskie: 
akt, o kolorycie gorącym, mocno nasy- go*(, cechuje jednak wykwintny umiar 
conym, przypomina dawniejsze prace 
jego. Obrazy jego, pomimo niewątpli- 
wej swoistości  — wywołują jednak 
wspomnienia mistrza Renoir'a. 

Apolonjusz Kędzierski, wystawił ja- 
ko „orkonkurzysta“ twiększą kolekcję 
prac olejnych i akwarełowych. Najlep- 
sze są te, w których artyście chodziło 
o stonowanie kolorów, o jedną  prze- 
wodnią gamę; inne, oparte na śmiałych 
kontrastach barwnych, są bezsprzecz- 
nie piękne, jednak nie pozbawione pew- 
nej surowości. 

Młody malarz ze Śląska A. Bunsch, 
którego zbiorową wystawę Warszawa 
niedawno oglądała — wystawił cieka: 
wy obraz „Przebaczenie“, gdzie pomi- 
mo literackości tematu, walory czysto 
rysunkowo-malarskie, stoją na znacznej 

wysokości. a 
Filipkiewicz Stefan dał pejzaż, ma- 

lowany ze zwykłą mu maestrją. 
Geppert Eugenjusz sięgnął tym ra- 

zem do historji. Jego „Epizod z roku 
1830 na moście Sobieskiego'* w Łazien- 

‘ 

artystyczny. 
Popowski Stefan wystawił kolejną 

piękną noc księżycową. Słusznie ktoś 
zauważył, że w twórczości tego artysty 
nigdy słońce nie wschodzi. 

Pronaszko Zbigniew — w mocnych 
czerwonych tonach portret mężczyzny. 

Ryszkiewicz junjor dość rzadką dla 
rodzaju jego talentu rzecz — wnętrze 
salonu, dobrze ujęte i w jednolitej ga- 
mie utrzymane. , 

Sichulski Kazimierz duży bardzo 
obraz „Wjazd Chrobrego do Kijowa”, 
cokolwiek za twardy w rysunku i kolo- 
rycie. Dobre rzeczy dali: Stabrowska 
Julja, Umińska Jadwiga, Witkiewicz 
St. Ignacy, Gorski Konstanty, Wróblew 
ski Konstanty, Okuń Edward, Lasocki 
Kazimierz, Kopczyński Bronisław, Ma- 
licki Adam, Czajkowski Stanisław. 

Pisząc sprawozdanie z salonu nale- 
ży wyodrębnić całą grupę artystów, 
którzy w przeciwieństwie do większo- 
ści wyżej wymienionych malarzy — 
naturalistów, w pracach swych  bacz- 
niejszą zwracają uwagę na założenia 

Zawadzki Stanisław. 
Zbaczając na grunt wileński wogó- 

le, stwierdzić należy, iż po 10 latach 
istnienia Wileńskiego T-wa Artystów 
Plastyków wpływ t. zw. „Szkoły Wi- 
leńskiej** promieniować zaczyna na całą 
Polskę, docierając wszędzie tam, gdzie 
tylka ludzie interesują się nowemi prą- 
dami w sztuce. Dowodem tego jest až 
nadto juž liczna literatura i to nietylko 
u nas, ale i zagranicą o W.T.A.P „o 
szkole wileńskiej" i o jej dziś już, rzec 
można, sławnym twórcy profesorze Lu- 
domirze Ślendzińskim, jak również i to, 
że szereg malarzy, stale zamieszkałych 
w Warszawie, zapisało się w poczet 
członków W.T.A.P. Wszak, z okazji ze 
szłorocznej wystawy W.T.A.P. w stoli- 
cy pisano w jednem z pism warszaw- 
skich dosłownie: „jak sto lat temu z 
Litwy do Polski przyszła poezja roman- 
tyczna, będąca wówczas przejawem no- 
wych prądów w Europie tak i dzisiaj, 
via Wilno — ciekawem zrządzeniem 
historji — rozszerza się w Polsce prąd, 
będący wyrazem dążeń młodego poko- 
lenia malarzy. Zapewne jest w tem pew 
na doza przesady, nie mamy wreszcie 
należytej do takiego wyrokowania per- 
spektywy dziejowej, 

Świalowy rekord wytrzymałości grania 
na skrzyprach 

(ZK) Wiadomo, że żyjemy obecnie 
w epoce konkursów i rekordów. Współ- 
czesnym ludziom nie wystarczają już re 
kordy: nawigacji, awiacji, różnych ro- 
dzajów sportów, w tańcu, w rekordowo 
szybkim budowaniu domów i równie 
szybkich katastrofach budowlanych, 
manja rekordów zaczyna coraz częściej 
wkraczać w. dziedzinę sztuki,. 

Zapewne w niedługim czasie, znaj- 
dzie się malarz rekordzista, który pobi- 
je wszechświatowy rekord szybkiego 
malowania obrazów. Dotychczas mamy 
rekordowych powieściopisarzy, którzy 
tak jak Wallace chełpią się nieprawdo- 
podobną szybkością pisania powieści, 
mieliśmy już muzyka, który wytrzymał 
przy fortepianie grając 83 godziny bez 
przerwy, a obecnie dowiadujemy się o 
skrzypku, który pobił wszechświatowy 
rekord długości grania na skrzypcach. 

Tym ostatnim rekordzistą jest pan 
Antoni Lenuzza, mieszkaniec  francu- 
skich Vogezów, któremu tryumfy au- 
strjackiego skrzypka, grającego bez 
przerwy przez 24 godziny, dopóty nie 
dawały spokoju, aż sam przy pomocy 
systematycznego treningu nie doszedł 
do szalonej wprawy i wytrzymałości, 
tak, że w dniu 28 grudnia 1929 roku o 
całe 6 godzin prześcignął swojego po- 
przednika. Pan Lenuzza czuje się dum 
nym że wyszedł zwycięsko z tej próby 
i potrafił w ciągu trzydziestu godzin z 
rzędu wprawnie władać smyczkiem. W 
ciągu tego okresu czasu robił on tylko 
jednominutowe przerwy potrzebne dla 
masażu i dla odżywiania, które to 0- 
statnie było niesłychanie skromne, skła 
dające się tylko z bananów, gorącego 
mleka, jaj i szampana. 

Popis pana Lenuzza odbył się we- 
dług wszelkich prawideł, w obecności 
wybranego jury, w skład którego wcho- 
dził prof. konserwatorjum i wobec li- 
cznie zgromadzonej publiczności, która 
z ogromnem napięciem przysłuchiwała 
Się brawurowej grze tego rekordzisty, 
który w ciągu trzydziestu godzin wyko 
nał przeszło 600 utworów. Na zakoń” 
czenie i zadokumentowanie swojego try 
umfu wykonał jeszcze z całym zapałem 
Marsyljankę i Królewski Marsz włoski 
gorąco oklaskiwany przez zebraną pu- 
bliczność, którą w jeszcze większy en- 
tuzjazm wprawiała świadomość że pan 
Lenuzza jest amatorem a nie fachowym 
muzykiem. 

Zapewnie jest nielada sztuką móc 
przez trzydzieści godzin utrzymać smy 
czek w ręce, ale pytanie czy tego rodza- 
ju rekordowe produkcje mogą mieć du- 
żo wspólnego z prawdziwą sztuką. 

  

Gdzie się chronią wieloryby W zimie? 
(ZK) Przed kilkoma dniami odpły- 

nął z wybrzeży 'angielskich okręt „Di- 
* scovery II“ udający się na ekspedycję 
naukową oceanów antarktycznych. O- 
kres projektowanej wyprawy, ma trwać 
trzy lata, a cel jej i wyekwipowanie sta 
tku, jest nadzwyczaj oryginalne i cie- 
kawe. 

„Discovery II“ nie ma zamiaru od- 
krywać nowych lądów, tem mniej nie 
wybrał się na połów wielorybów, wy- 
prawa ta ma na celu zbadać tajemnicę, 
która od szeregu lat żywo interesuje i 
niepokoi wszystkie przedsiębiorstwa 
ttudniące się połowem wielorybów, a w 
szczególności rząd wysp Falklandzkich 
których główny dochód stanowią zyski 
płynące z połowu wielorybów. 

Co roku w zimie ssaki te znikają zu- 
pełnie z miejsc swego stałego pobytu. 
Doktór Stanley Kemp który jest kiero- 
wnikiem ekspedycji, postanowił przy 
współpracy 6 innych uczonych zbadać 
dokąd się one na zimę udają. 

„Discovery II* wyglądający jak pły 
wające laboratorjum, wyposażone we 
wszystkie instrumenty umożliwiające 
badanie dna morskiego na największej 
nawet głębokości, wyruszył ku połud- 
niowemu oceanowi lodowatemu. Apara 

zbadane są wszak wędrówki ducha 
ludzkiego. Spirytus fiat ubi vult. Ale 
wracajmy do salonu, aby tym razem 
zrobić przegląd prac Wilniań, gdyż to 
specjalnie winno czytelników  „Stowa“ 
zainteresować. Zaznaczyć jednak na 
wstępie należy, iż szereg wybitnych ar- 
tystów, członków W.T.A.P. nie brało u- 
działu w Salonie. 

Z pośród biorących udział: 
Kazimiera Adamska-Rouba odkła- 

dając na bok grafikę i akwarelę, zwró- 
ciła się ku malarstwu olejnemu, dając 
2 obrazy syntetyczne, poważnie skom- 
ponowane z mocnem podkreśleniem for- 
my. 

W każdym razie stwierdzić należy 
wkroczenie na inne tory, rokujące duże 
możliwości, 

Z ciekawością należy oczekiwać dal 
szych prac artystki. 

Kulesza Marjan otrzymał w tym ro- 
ku „Zaszczytne wyróżnienie" za swe 
„Wnętrze kościoła”. Rzecz  realistycz- 
nie ujęta, ale z wielkiem, właściwem 
temu artyście majsterstwem. 

Rouba Michał cieszy się zasłużonem 
powodzeniem u najpoważniejszych, naj- 
bardziej wymagających krytyków. Na 
wystawę nadesłał jeden pejzaż z serji 
„pagórków wileńskich", Obraz dla sma 
kosza: nęci oko świeżością faktury i 
pcie ujęcia. 

Bronisław Jamontt, zajmujący jedno 
z czołowych miejsc w pejzażu polskim 
— nadesłał tym razem dwie prace 
(„Puszcza“ i „Pejzaż*) wyróżniające 
się na tle ogólnem Salonu, swym od- 
rębnym kolorytem i wykwintnem opra- 
cowaniem szczegółów tematu. 

Poezja, muzyka i czar niezbadanych 
puszcz — zaklęte są w tych pejzażach, 

ale kto wie? Nie- — nic też dziwnego że wywierają One 

ty do przebijania lodu, cztery ogromne 
siatki opadające na dno i zamykające 
się ze zdobyczą za pomocą lekkiego po- 
ruszenia rączki dźwigni, nadzwyczaj 
czułe aparaty do analizy wody mor- 
skiej i jej temperatury na różnych głę- 
bokościach. Cały ten arsenał jest zmo- 
bilizowany celem zawładnięcia tajemni- 
cą wielorybów. Wprawdzie armatka 
wyrzuca zamiast potężnych harpunów 
tylko małą srebrną strzałę, która nie 
jest w stanie zabić potężnego ssaka, 
ale strzała grzęźnie głęboka w jego cie 
le, i zawsze może być odnalezioną w 
razie późniejszego złapania wieloryba. 
Taka sztuka ze srebrną strzałą w ciele 
ma być przyczynkiem do badań nad e-* 
migracją zimową wielorybów. 

Bardzo nie wiele wie się dotychczas 
o zwyczajach tych wodnych olbrzymów 
znanym jest jednak ekspertom fakt, że 
ulubionym ich pożywieniem jest deli- 
katne zwierzątko morskie zwane 
„Euphausia superba*. Doktór Kemp 
przypuszcza że gdy wieloryby opusz- 
czają miejsce swego stałego pobytu, u- 
dają się one tam gdzie mogą znaleźć 
swój przysmak w znacznej ilości. A 
więc najbliższym celem wyprawy jest 
odńalezienie na oceanie antarktycznym 
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miejsca stałego zamieszkania „„Euphau- - 
sji superba* i zbadanie warunków po- 
myślnych dla jej rozwoju. 

„Discovery II*, który płynie pod ban ; | 
derą wysp Falklandzkich, jest porusza” 
ny zapomocą ciężkich motorów opala .- 
nych oliwą, to też conajwyżej może roz- 
winąć szybkość 13 i pół węzłów na go 
dzinę. Wiezie on w licznych rezerwoar 
rach olbrzymi zapas paliwa, wystarcza 
jący do zrobienia 10.000 mil. morskich, 
bez potrzeby przybijania do portu dła 
zrobienia nowych zapasów. 

Lieka berobotnych w St. Zjeda, warata 
Otrzymane z New-Yorku wiado- 

mości statystyczne mówią, 'że bezro- 
bocie w Stanach Zjednoczonych szyb- 
ko wzrasta; przewodniczący „„Ameri- 
can Federation of Labour* określił 
liczbę ludzi bez pracy na trzy miljo- 
ny osób; oczywiście Ścisłe określenia 
w tym kierunku są w Ameryce pra- 
wie niemożliwe. 

Wzrost bezrobocia dotknął przede- 
wszystkiem przemysł żelazny i stalo- 
wy, przemysł automobilowy i budow: 
lany, jak również luksusowy i quasi- 
luksusowy. 

Fantastyczne przepowiednie 
Do New-Yorku przybył Fritz von 

Opel, znany konstruktor automobilów 
i aeroplanów, który ztožytiprzedstawi- 
cielom prasy fantastyczne , oświadcze- 
nie. Von Opel widzi w przyszłości 
aeroplany, zdolne przewozić tysiąc pa: 
sażerów, przebywać po 8 tysięcy kiło- 
metrów na godzinę, szybując na wy- 
sokości 80 metrów. Aeroplany te bę- 
dą oczywiście poruszane przy pomo- 
cy rakiet. Von Opel ma zamiar pozo- 
stač rok cały w Stanach Zjednoczo- 
aych; będzie on studjował specjalnie 
automobilowy przemysł amerykański, 
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urok specjalny na każdego prawdziwe- 
go miłośnika sztuki. 

Skangiel Juljan dał akt i główkę, 
stojące na poziomie dotychczasowych 
dobrych prac jego. 

Z pośród warszawskich 
W.T.A.P. wystawili: 

Dąbrowska Halina znanego z P.W. 
K. „Mnicha z Fiesole i studjum portre- 
towe, rzeczy, jak zwykle u niej wytwor 
ne i malowane z finezją. 

Teodorowicz-Karpowska 
portret męski. 

Z poza W.T.A.P. z Wilna nadesłali: 
Stanisław Jarocki — większy obraz 

„Giewont“. Sztern Michał — akt i 
główkę Romerowa Anna z wielką umie- 
jętnością namalowaną akwarelę „panna 
młoda”. 

Z pośród rzeżb na „Salonie* wyróż- 
niają się _, Trzcińskiej-Kamińskiej mo* 
numentalnie pojęty portret hr. Myciel- 
skiego w marmurze; Niewskiej Olgi 
„Przebudzenie ''; Kariech Alfonsa por 
tret Naakowskiego w bronzie i 3 prace 
„orkonkurzysty!* Antoniego Madeyskie- 
go z Rzymu. й 

Dział grafiki obesłany bardzo ską: 
po, najtęższych, najzdolniejszych grafi- 
ków polskich brak za wyjątkiem może 
jednego L. Wyczółkowskiego. Sytuację 
ratują: T. Cieślewski junjor, który dał 
bardza dobre drzeworyty na temat sta- 
rej Warszawy i akwafortę oraz Franci- 
szek Siedlecki, 'artysta wielkiej wiedzy 
i kultury. 

Wystawione prace prof. L. Wy- 
czółkowskiego do najlepszychjego prac, 
bynajmniej nie należą. A. Kom. Y. 

Warszawa, 29-XII 29 ro. 
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Konieczność sanacji Druskienik 
W nr. 216 (2126) Słowa w artyku polityka ta wyzyskała antysemityzm za 

le _ poświęconym (Druskienikom stara- 
łem się zwrócić uwagę Rządu naszego 
i społeczeństwa kresowego, na koniecz- 
ność sanacji Druskienik wobec możli- 
wości przejścia zdrojowiska na wlas- 
ność Rządu polskiego. Dziś kiedy przej- 
ście to jest faktem sp ełnionym, korzy- 
snem będzie wypowiedzenie się w tej 
sprawie lekarza, który cztery lata zrzę- 
du obserwował zdrojowisko, widział je- 
go braki i wysłuchiwał skargi publiczno 
Ści na te lub inne zarządzenia zarządu. 

Zarzutów Druskienikom jako miej- 
scowości leczniczej nikt nigdy nie sta* 
wiał, na temat zaś urządzeń i traktowa 
nia przyjezdnych przez zarząd zdrojowi 
skowy można by tomy i fojały pisać.. 

Już w 1926 roku, w pierwszym roku 
mego pobytu w Druskienikach zaczęła 
kiełkować w mej głowie myśl sanacji 
stosunku zarządu do przyjezdnych, co 
dało w rezultacie towarzystwo _lekar- 
skie Druskienickie, którego inicjatywa 
wyszła ode mnie i doktora Szajerowi- 
cza. Chodziło nam przedewszystkiem o 
uregulowanie stosunku lekarzy zdrojo- 
wiskowych do lekarzy: praktykujących 
w Druskienikach i do publiczności. Za 
rząd zdrojowiska (wydał dzikie, nigdzie 
niepraktykowane zarządzenie, aby cho 
ry, korzystający z wanien zdrojowych, 
jeczony przez lekarzy  niezdrojowych, 
musiał uzyskać świadectwo sanitarne 
(że nie jest chorym na zaraźliwe choro- 
by) od lekarza zdrojowego. Z obowig- 
zku brania takiego świadectwa byli 
zwolnieni chorzy, leczący się u paru pra 
tegowanych przez zarząd lekarzy, co 
stawiało resztę lekarzy w bardzo cięż- 
kiej sytuacji, wiadomo bowiem, że ża- 
den lekarz nie może pozwolić choremu 
na zaraźliwą chorobę kąpać się ze zdro 
wymi. Takim sposobem pacjent, leczą” 
cy się u lekarza  nieprotegowanego 
przez zarząd, jmusiał robić dodatkową 
wizytę u lekarza zdrojowego, przez co 
z jednej strony narażał się na koszta, 
z drugiej na rozbieranie się i opatrywa 
nie przez nowego lekarza, co szczegól- 
nie było przykre, dla pań kuracjuszek. 

Niemało miało pracy towarzystwo le 
karskie w Druskienikach, aby skasować 

rządu do wydania podobnego absurdal- 
nego rozporządzenia. 

W 1928 roku prezes zarządu cofnął 
prawo praktyki w Druskienikach leka- 
rzowi A, za to, że ten nie przedstawił 
statystyki przyjęć swoich chorych w se- 
zonie 1927 roku. Tych sprawozdań pra 
wie nikt nie przedstawiał. Lekarz A. wy 
najął mieszkanie w Druskienikach i na- 
raził się na koszta, pozbawiona bowiem 
pacjentów leczących się u lekarza A pra 
wa korzystania z wanien. 

W historji |zdrojowisk europejskich 
takie sprawy są znane: jedna w 1892 
roku sprawa lekarza Z. w Niemczech, 
któremu zabroniono praktykować w jed 
nym z kurortów niemieckich. Sprawa ta 
oparła się o sądy niemieckie, które przy 
sądziły na koszt zdrojowiska 8500 mar. 
jako odszkodowanie dla lekarza Z. Dru 
ga sprawa lekarza M. na Kaukaskiej 
grupie wód skończyła się wypłatą od- 
szkodowania 4000 rubli (1899 rok). 
Sąd, jak w jednej tak i w drugiej spra- 
wie uznał, że zabiegi lecznicze i kąpie- 
le w zdrojowiskach są takiem samem le 
karstwem jak środki aptekarskie i nie 
mogą być zależne od widzimisię za- 
rządu, zdrojowiska. 

Gdy się wchodziło do wanien, lub 
do lokalu zarządu zdrojowiska w Dru 
skienikach, to na widocznych miejscach 
wisiały karty lekarzy protegowanych 
przez zarząd. Dla reklamy ogółu leka- 
rzy była tablica przy wejściu do parku. 
Osobiście jestem przeciwnikiem wszel- 
kich reklam i nigdy swego nazwiska, 
nawet na tablicy parkowej nie wywie- 
szałem. Jednak skargi kolegów, że ich 
karty reklamowe w wannach lub zarzą- 
dzie zostały usunięte przez zarząd, ro- 
biły na mnie przykre wrażenie. Bolało 
mię to, że w zarządzie byli lekarze, któ 
rzy mogliby, o ile by chcieli, nie pozwo 
lić na tą krzyczącą niesprawiedliwość, 
a tymczasem zajęci własną praktyką nic 
nie zrobili, aby nie dopuścić do niespra 
wiedliwości i uchronić imie polskich rzą 
dów od złośliwej krytyki i narzekań na 
„niesprawiedliwość polską”. 

Mając w ręku takie atuty, nic dzi- 
wnego że zarząd w Druskienikach ro 

te świadectwa sanitarne, które zmusza bit się kompletnym panem sytuacji i 
ły od 7 do 8 tysięcy kuracjuszy, do od 
wiedzania lekarza zdrojowego. W. koń- 
cu zarząd zdrojowiska zmuszony do ska 
sowania tych wizyt u lekarzy zdrojo- 
wych, aby utrzymać dobrą minę w kiep 
skiej grze, zmienił to rozporządzenie, 
dozwalając wydawać świadectwa wszy 
stkim lekarzom ordynującym w Druskie 
nikach, w sezonie zaś 1929 roku, kiedy 
trzeba było drukować karty sanitarne, 
co związane było z wydatkami dla za- 
rządu, skasował kompletnie karty sani- 

i „tafhe, 
Jako jeden z przykładów nienorma|l- 

nych warunków, panujących. w Druskie 
nikach, przytoczę fakt charakterystycz* 
ny stosunku zarządu do praktykujących 
lekarzy. Zwraca się do mnie pacjentka 
z prośbą, abym wpłynął na zarząd, by 
wydano jej kąpiele borowinowe w cza- 
sie najliczniejszego sezonu w końcu li- 
pca 1928 r. Chora leczy się u doktora 
nieprotegowanego przez zarząd zdro- 
jowiska i od mówiono jej wydania wan 
ny, proponując jprzyjść za dni cztery. 
Jednocześnie rodzona siostra chorej, le 
cząca się u lekarza protegowanego 
przez zarząd, idzie po niej do kasy zdro 
jowiskowej i wannę borowinową otrzy 
muje. Tym sposobem w chorych wyra- 
biano to przekonanie, że na to, aby 

"mieć na czas wannę, należy się leczyć 
u tych lekarzy, dla których niema haka 
wanien. Poruszam tą sprawę, bo dla ro- 
zwoju zdrojowiska, sprawa ta jest nad- 
zwyczajnie ważną i przyszły zarząd 
zdrojowiska spraw takich tolerować nie 
może. 

Kiedy przyjechałem do Druskienik 
zarząd urządził specjalne ghetto dla ku- 
racjuszy, zmuszając ich do zamieszkiwa 
nia tylko w pewnej dzielnicy, tym zaś, 
którzy nie chcieli ulec temu rozporządze 
niu, lub nie wiedzieli o niem, nie wyda- 

wano wanien. Kuracjusz żyd musiał al- 
bo wyjechać w razie uporu ze zdrojo 
wiska, lub też przenieść się da dzielni- 
ty „czerty osiedtošci“. Myda sic czytel- 
nikowi dziś to nie do uwierzenia, tak 

_ jednak było i tylko interwencja człowie 
| ka, stojącego w Polsce na świeczniku, 

- zmusiła zarząd do zaniechania tego roz- 

porządzenia niezgodnego nietylko z ety 
ką człowieczeństwa, ale i z względami 

politycznemi. Złe języki dowodziły, że 
polityka sąsiadów Polski potrzebowała 

uzależniał lekarzy praktyków od swej 
woli, bardzo często niezgodnej z pra- 
wem. I tu przysłowie że „w Polsce jak 
kto chce tak rządzi” wylazło na wierzch 
Nie rozumieli panowie z zarządu, że po 
stępowaniem swojem robili krzywdę 
władzy polskiej, wywołując sprawiedli- 
we narzekania na rządy polskie. Kiedy 
w 1926 roku zarząd zdrojowiska w Dru 
skienikach zauważył, że nowo przybyli 
lekarze wprowadzają zmiany „w do- 
brych dawnych czasach“ i wchodzą na 
drogę legalną, późną jesienią, kiedy wię 
kszość lekarzy rozjechała przeprowa- 
dzona została nielegalna uchwała, że 
prawo praktyki w Druskienikach może 
mieć lekarz który conajmniej jeden se- 
zon kuracyjny przypatrywał się jak dzia 
łają wody druskienickie na chorych i jak 
się bierze wanny. Naturalnie, że posta- 
nowienie to nie może mieć zastosowa- 
nia w praktyce... 

Jednym z największych braków w 
zdrojowisku druskienickim jest brak sa- 
li operacyjnej. Tam gdzie się zbiera w 
celach leczniczych od 8 do 10 tysięcy 
chorych, a będzie ich, po przejęciu zdro 
jowiska przez rząd daleko więcej, rok ro 
cznie zachodzi potrzeba natychmiasto- 
wego operowania chorych. Były wypad 
ki zapalenia slepej kiszki, ciąży pozama 
cicznej, które przy operowaniu na miej- 
scu dałyby dobre wyniki, wobec jednak 
konieczności przewożenia szosą druskie 
nicką musiały się skończyć śmiertelnie 
dla chorych. Otóż wpłynąć na urządze- 
nie takiej sali nikt z nas nie miał mo- 
żności. Zarząd, wiedząc, że lada chwi 
la będzie zmuszony ustąpić, żadnych in 
westycyj związanych z kosztami, zrobić 
nie chciał. Dziś jest to jedna z palących 
spraw i miejmy nadzieję, że już w sezo 
nie 1930 roku w jednym z domków za- 
jętych przez członków byłego zarządu 
zostanie stworzona sala operacyjna, któ 
ra jest „conditio sine qua non* w pań- 
stwach kulturalnych. 

Na jednem z pierwszych posiedzeń 
zorganizowanego w 1926 roku towa- 
rzystwa lekarskiego w Druskienikach 
postanowiono wyłonić komisję lekarską 
dla badań siły i własciwości wód i bo- 
rowiny druskienickiej. Komisja została 
wybraną, a że do tego potrzebne były 
środki materjalne, z powodu braku ta- 
kowych, nic nie była w stanie zrobić. 

skienikach jest konieczne i myślę, że w 
tych sprawach uniwersytet Stefana Ba- 
torego może okazać wielką pomoc. Co 
roku bywa w |Druskienikach prof. Szyl- 
ling Siengalewicz, który ma tu latem la- 
boratorjum diagnostyczne. jednego se- 
zonu był też i prof. fizjologii Marjan 
Ejger z Wilna. Asygnowanie kilku ty- 
sięcy złotych, pod światłem przewodni- 
ctwem tych profesorów pozwoliłoby tę 
placówkę uruchomić. Zimą mogłyby ba 
dania być robione u tych że profesorów 
w Wilnie... 

Dla badań hygjenicznych wody, przy 
szłej ogólnej kanalizacji Druskienik i 
sprawy zaopatrywania w wodę Druskie 
nik (wodociągu) musi być stworzona 
komisja z sił uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, w czem wybitną pomoc okazali 
by profesorowie Karafia Korbutt i Sar 
farewicz, wybitńi hygjeniści. Prace nad 
tą sprawą, zanim zostanie wypracowa- |] 
ny projekt wodociągów i kanalizacji, po 
trwają kilka lat, więc należy takowe za 
cząć jak najprędzej. į 

Zdrojowisko |Druskieniki jest to dzie 
cię ziem naszych, pierwszym jego opie- 
kunem był dziś nieżyjący prezes banku 
Ziemskiego Montwiłł. On uchronił Dru- 
skieniki od rusyfikacji i Jemu należy się 
pomnik w Druskienikach. Pomocnikiem 
jego był dziś żyjący pracownik banku 
ziemskiego Wiktor Godlewski. Każdy 
kresowiec musi czuć miłość i sympatję 
do Druskienik i rozwój zdrojowiska mu 
si leżeć na jego sercu. Kiedy w 1915— 
1918 latach Niemcy okupowali kraj 
nasz, to stworzyli komisję, która miała 

na celu stworzenie z Druskienik wybit 

nego niemieckiego kurortu. Nazywano 
Druskieniki niemieckim Francensbadem. 
Nawet był projekt przemiany nazwania 
Druskieniki na Kajzer - Wilhelm - Bad. 

Na to aby przyjechać ze stacji Dru 
skienik do zdrojowiska trzeba jechać 
szosą 17 kilometrów. Szosa ta ma masę 
braków i jestem tego zdania, że należy 
brać za każdy przejazd po szosie kopyt 
kowe i automobilowe jako subsydjum 
do remontowania szosy. Sejmik jest za 

biedny, aby utrzymywać szosę, która 
dziś wymaga włożenia pewnego kapiła- 
łu dla jej uporządkowania. Mówiąc o 
szosach i drogach druskienickich, ko- 
nie. czną rzeczą jest wspomnieć o kurzu 
który dziś jest bardzo niedołężnie ni- 
szczony przez beczki polewaczki, cią: 
gane przez nędzne szkapy. Jest to bar- 
dzo prymitywny jsposób. Dla tego też 

kupienie 2 aut - polewaczek, w rodzaju 

auta polewaczki wileńskiej, jest rzeczą 
konieczną, kurz bowiem panujący w 
Druskienikach należy do jednej z plag 
druskienickich. 

Jednym z wielkich braków i przesz 
kód w rozwoju Druskienik jest niedo- 
stateczna ilość wanien, szczególnie bo- 

rowinowych na które chorzy czekają po 
parę dni. Sprawa ta wymaga budowy 
nowego skrzydła przy istniejących wan- 
nach, lub też nadbudowy piętra w egzy- 
stującym już gmachu. Druskieniki mają 
swego inżyniera i działacza Milicera któ 
ry zna swietnie Druskieniki i kocha je. 
Jestem przekonany, że byłby on wielce 
pożyteczny w pracy nad tworzeniem 
zdrojowiska. A sprawa ta jest jedną z 
pierwszych, o ile Druskieniki mają po- 
krywać wydatki, wyłożone przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Ilość gości 
jest sciśle zależną od możliwości wy- 
dawania dostatecznej ilości wanien. 

Następną sprawą, która jest sciśle 
związana z rozwojem Druskienik, jest 
regulacja cen za pokoje i na tak zwane 
pensjonaty. Musi być rejestracja cen na 
mieszkania w pensjonatach i właścicie- 
lam, biorącym ponad 15 zł. dziennie nie 
powinny być wydawane wanny. Takie 
rozporządzenie zmusi panów właścicie- 
li nierozumiejących swej własnej korzy 
ści w rozwoju Druskienik do przyjścia 
z pomocą nowemu zarządowi 

w regulacji cen, a przeto i w frekwen 
cji przyjezdnych do Druskienik gości. 
Zrażeni cenami za utrzymanie i wanny 
kuracjusze nietylko sami nie przyjadą, 
ale f odmówią innych, co dla zdrojowi 
ska będzie fatalne. - 

Wobec poruszenia spraw materjal- 
nych i ich regulacji w rozwoju Druskie- 
nik, konieczną rzeczą jest poruszenie 
cen za wanny. Rok 1929 był ostatnim 
sezonem dawnego zarządu, co ten 0- 
statni doskonale zrozumiał i postawie- 
nie ceny horendalnej: za wannę boro- 
winową 7 zł. 80 gr. wskazywało, że ro- 
bią to ludzie, których nic nie obchodzi, 
ca będzie w roku przyszłym. Rozumowa 
no, że kuracjusz który przyjechał do 

waśni narodowościowych nad granicą i Dziś stworzenie takiej placówki w Dru- Druskienik, nie wyjedzie z powodu pod 
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niesienia paru złotych na wannę, a co 
zerwie, to zostanie w kieszeni. Już od 
1 kwietnia 1930 roku musi nowy zarząd 
zawiadomić o cenach na wanny w sezor 
nie 1930 roku, bo bez ogłoszenia ich 
nikt nie pojedzie, co fatalnie odbije się 
na interesach zdrojowiska. 

Sprawa przyprowadzenia do normal 
nego stanu parku, który od 21 lat nie 
był uporządkowany jest również konie- 
cznością. 

Od 4 lat poruszana była budowa kur 
salu i nawet niby to przystąpiono do 
robót a jednak i dziś sprawa ta jest w 
zawieszeniu. A sprawa to ważna, szcze- 
gólnie w latach dżdżystych, publiczność 
bowiem potrzebuje pewnych rozrywek, 
które powinny być jej dane w porząd- 
nie i dobrze urządzonych lokalach. Do 
budowy przystąpić będzie trzeba już na 
wiosnę, aby w sezonie 1930 roku posta 
wić mury i pokryć je dachem, a w 1931 
roku wykończyć wewnątrz. 

Prócz tego zarząd nowy musi mieć 
pewne sumy na przyjęcie przyjeżdżają- 
cych wycieczek lekarskich, które 3 — 4 
razy w sezonie odwiedzają Druskieniki. 

Dr. Marjan Obiezierski. 

  

"FORMA A TREŚĆ 
(o krytyce i 

Opowieść wschodnią pamiętam. Sza 
cherazada ją opowiedziała, czy imam 
jakiś uczony: Harunal-Raszyda, kalifa 
sprawiedliwego opiewa, Sindbab mary- 
narz jest jej bohaterem, czy Aladyn — 
nie pomnę. Została mi tylka w pamięci 
scena: w ciemnej pieczarze, blask og- 
nia rozświeca całe zasieki, całe góry 
dukatów. I stoi wśród tych niezmierzo- 
nych skarbów człowiek, i zgarnia je 
przed sobą, i chciałby je zgarnąć i wy- 
nieść, bo zabrać może ile uniesie, a wie, 
że poraz drugri tu nie wróci. Ale gdy 
podnieść próbuje napelniony worek— 
rwie się wiotka tkanina, jak pajęcza 
przędza, i sypią się z brzękiem dukaty 
ma kamienie posadzki... próżno zawią* 
zuje porwane płótno, próżno znów zgar 
nia... wszystko rwie się znowu. I Z 
rozpaczą przypomina sobie skąpiec, że 
godzinę temu jednego piastra pożało- 
wał na kupienie mocnego skórzanego 
miecha. 

Przypomina mi się ta bajka zawsze, 
gdy myślę o formie i treści. Forma i 
treść — to są dwie części nierozdzielne 
każdej rzeczy. Podać treść bez formy 
jest rzeczą tak niemožliwą jak 
przenieść skarb bez worka. 
W. dziełach literackich ta więź 
również istnieje, bo każda treść w lite- 
raturze jak i gdzieindziej, by istnieć, 
musi się w jakąś formę przyoblec, bez. 
formy zgoła pomyśleć się nie da. Jaka 
jest wartość stosunkowa formy i treści 
w dziele literackiem? Co jest ważniej- 
sze? Oto pytanie. 

* * ® 

Krytyka współczesna w Polsce bar- 
dzo często odbiega od zasady, że, by 
jakieś dzieło było naprawdę pochwały 
godne, musi ono być pełnowartościowe 
—musi być dobre w całości, tak ze 
względu na treść, jak i na formę. Obja- 
wy tego spotykawny co kroku: nie tru 
dno u nas spotkać się z pochwałą wier- 
szy Tuwina w ustach kawalera Virtu 
ti Militari, podziurawionego, jak rzeszo 
to, na wszystkich frontach, gdzie się bi- 
to o Polskę i gotowego swoje trzydzieś- 
ci blizn znowu nieść do okopów. Są oj 
cowie rodzin, którzy zdobywają się na 
wyrazy czci „dla genjalnych pornogra- 
fow“ — są pisarze, którzy za jedyną 
swoją zasługę uważają, że „do polskiej 
mowy jeden dodali klawisz”. I tam, 
gdzie tylka wirtuozostwo podziwiać 
można, mówi się o mistrzostwie, nie £0- 
bi się zastrzeżeń, pochwałę się przenosi 
z formy na pozbawioną prawdy, pełną 
kłamstwa, błędu, fałszu i brudu treść. 

Skąd ten kierunek w krytyce? Są- 
dzę, że musiał on istnieć po części za 
wsze; bo jak świat światem, krytyk sam 
też do literatów należy. Sam tworzy. 

Sam swoją myśl — mozolnie nieraz, — 
w formy wykuwa. I rzemieślnicze jego 
zainteresowanie mimowoli idzie ku for 
mie: ogląda on przez szkło ślady ryl- 
ca na marmurze, przygląda się uważnie 
robocie, patrzy: „jak się to robi". 

Ma więc z natury krytyk tendencje 
do zapominania o treści utworu. — Jest 
jednak i inny powód przeceniania for- 
my: 

* Ni ca innego jest wartością treści, 
jak Prawda w treści zawarta. Ludzie, 
którzy we wszelką prawdę zwiątpili le- 
kceważą treść, bo lekceważą prawdę. A 
nasze odchodzące pokolenie jest właś- 
nie pokoleniem bez dogmatu obojętnem 
dla Prawdy; żyje wciąż jeszcze myślą 
XIX wieku, Teofilem Gauthier i „sztu- 
ką dla sztuki”. 

Krytyka taka działa  rozkładowo. 
Rozsiewa ona sceptycyzm burząc pod 
stawy etyki. 

Jest ona jeszcze groźniejsza tam, 
gdzie występują ci krytycy zwartą falan 
ga, z twierdzeniem, że forma jest jedy- 
ną wartością dzieła, a treść jest rzeczą 
obojętną. Z tej tezy płynie nieprawdo- 
podobna szarzyzna, beznadziejny, iście 
bezdogmatowy, samobójczy pessymizm 
Nigdy nie miałem w ręku bardziej tragi 
cznego arkusza, jak ten np. numer „Wia 
domości Literackich", który poświęco- 
no „Rewji piór kobiecych* (nr. 47— 
29 r.) B 

Z radošcią widzimy objawy zdrowe- 
go zastanowienia. Istnieje już cały ruch, 
szerokie zataczający kręgi. Rodzi się — 
a raczej odradza — pojęcie „utworu 
dobrego“ — obok pojęcia „utworu pię 
knego*. : ck 

owstała cała akcja propagandy 
„dobrej książki* — „dobrej piły”. 
Ruch w którym zwrócona jest stale u- 

krytykach) ; 
waga na trešč dziel, na to czy odpowia 
da ta treść prawdzie, czy też fałsz sze 
rzy. jeden z epizodow tej walki o tresć 
rozegrał się pocichu, niezauważony pra 
wie u nas w Wilnie. Oddział wileński 
księgarni św fWojciecha zorganizował 
idąc w ślady innych krajów, a przede- 
wszystkiem Holandji — kolportaż po- 
pularnej — i nie tylko popularnej — 
dobrej literatury — w kościołach. 

Akcja niespełna półtora roku temu 
zaczęta, już dała rezultat niespodziewam, 
ny: ustawione w około stu kościołach 
Wileńszczyzny półki z książkami roz- 
szerzyły w ciągu 1 roku 78000  bro- 
szur i książek dobrych. I w kraju, w 
którym nieustannie rozlega się skarga 
na brak nabywców na książki — dru- * 
kuje św. Wojciech książkę Charkiewi- [ 
cza o Żyrowicach w liczbie 5000 egz. 
— bez żadnej obawy straty. Rozej- 
dzie się przez półki kościelne. Półki te 
— wspomnijmy mimochodem — nietyl 
ko pełnią misję apostolstwa prawdy; 
Samo to, że każdy biorący książkę sam 
niekontrolowany opłaca należność 
ma w naszym, okrzyczanym za „ю-° 
dziejski* kraju, niemałe znaczenie wy- 
chowawcze. I okazuje się, że straty są 
wcale nieduże. Najwięcej książek ginie 
— w samem Wilnie, w kościele Kate 
dralnym... 

Ale to dygresja, to tylko epizod w 
ogromnej fali ruchu, który byśmy na- 
zwali „powrotem do treści”. 

Ruch ten, na całym świecie szerokie 
zataczający kręgi, ruch, w którym takie 
brzmią nazwiska, jak Claudel, Cheste$* 
ton, Papini, jest jednak narażony na 
niebezpieczeństwa wewnętrzne: na ude- 
rzenie w przeciwną stronę, na zapom- 
nienie o formie. 

Niema nic gorszego, nic bardziej 
gorszącego, jak odziewanie Prawdy w 
plugawe łachmany kapcaniastej formy. 
I ta niedbała forma, w jaką stroimy Pra 
wdę, to niebezpieczeństwo wewnętrzne 
jest może groźniejsze od niebezpieczeń 
stwa od zewnątrż. 

Bo są i od zewnątrz ataki ze strony 
tych dla których bezdogmatowość stała 
się dogmatem. Idą nieraz te ataki 
wprost: nie są trudne. Wybierze się 
gdzieś jakieś jedno zdanie, czy dzieło, 
lub ustęp, wykomentuje opacznie, roz- 
dmucha, załamie się ręce, i chluśnie 
potokiem łez krokodylowych... Taki а- 
tak zewnątrz jest wcale niegroźny, prze 
ciwnie robi zwykle reklamę... Tak np. 
akcja księgarni św. Wojciecha docze- 
kała się reklamy w jednem z pism wileń 
skich, które napewno najmniej jej sprzy 4 
ja. Groźniejszy jest sposób inny: zna- | 
ny jest oddawna w krajach, gdzie bez- 
dogmatowa prasa i krytyka są mocno 
zorganizowane. Jest to przemilczenie. 
„Zamilczeč na śmierć* „„Totschweigen“ 
mówią Niemcy. : 

I u nas próby w tym kierunku się 
zjawiają, są one co prawda zawsze pra 
wie bezskuteczne, a nieraz komiczne 
tak np., w numerze „Wiadomości lite- 
rackich“, poświęconych twórczości ko 
biecej — błyszczy jak gwiazda pierw- 
szej wielkości nieobecność... Zofji Kos 
sak - Szczuckiej. 

* + * 

„Szacunek dla formy jest cechą za- 
chodu. To prawda głęboka. Mongol- 
ska pogarda dla formy jest w najsciślej 
szym związku z brakiem elementów 
twórczych, z destrukcyjnością stepowej 
dziczy. 

Ale i niedbałość o treść jest złą, bo 
jest to niedbałość o prawdę. Prawda w 
treści się zawiera tak, jak piękno w 
formie. Zapomnienie treści, to zapom- 
mnienie o prawdzie — to poświęcenie, 
prawdy dla piękna. Bodajby to piękno 
było prawdziwe! [Niestety — Piękno 
bez Prawdy jest sensaćją tylko. I oto 
stoimy wobec wynoszenia sensacji po- 
nad prawdę. To również cecha nie za- 
chodnia — powiedzmy wprost: niea- 
ryjska. 

Cechą kultury grecko - łacińskiej — 
inaczej mówiąc: cechą jedynej, jaka | 
jest Kultury — jest doskonała równowa *, 
ga pomiędzy treścią a formą. 

X. W. M. 
  

  

      

  

starożytnictwa miejscowego — sędziwe ków wileńskich, nie mających obecnie śp. marszałek Adam hr. Plater, przed gaminowych, ozdobionych olejnemi i bił raz tylko wyjątek dla teatru włoskie 
go rotmistrza śp. Lucjana Moraczew- ani prywatnego domu, ani publicznego dwudziestu kilku laty nabył za 40.000 akwarelowemi obrazkami znanych arty go, bo właśnie na operze włoskiej, mia 
skiego (był on niegdyś egzekutorem te antykwarjatu polskiego, gdzieby się z rub. Andrzej hr. Potocki, ówczesny Na stów polskich i zasypanych tysiącami nowicie gdy grano wesołego „Syrulika 
stamentu uczonego jarcheologa Eusta- pożytkiem dla wiedzy o pamiątkach kra, miestnik Galicji, który zbiorem tym był podpisów współziomków z nad 
chego hr. Tyszkiewicza). Tu się spoty- jawych mógł się zgromadzać 

Stare Wilno w osobach swych uży- kało śp. Józefa hr. Tyszkiewicza, auto- rzeczpospolitej historjograficznej: 
 tecznych pracowników już naprawdę, ra „Tyszkiewiczasiów* i prac numizma Stefan Syrwid, szczególnym 

śp. 
tratem 

szałkowi, że zgodził się zbiory te od- 
stąpić Krakowowi. Dalej, jeden z nieli- 

nie zwolna, wymiera. Komuż z nas, ob tycznych, dalej Edwarda Szpora, kolek przemieszkiwał w Wilnie w starożytnej cznych kolekcjonierów polskich meda- 
serwujących z dawna ludzi wileńskich cjoniera medali polskich, Dadeusza Syr kamienicy przy ul. Niemieckiej, w któ- lików świętych, inż. Wincenty Swięto- 
i stosunki miej scowe, niepamiętną by- wida, dyrektora wileń. Banku Handlo- łrej przed wiekam* mieściła się mennica pełk Mirski sprzedał w r. 1916 bardzo 
ła postać zacnego pana prowizora Syr- wego, a brata Stefana, Ludwika Zaszto litewska, prowadzona przez Hozjusza, ciekawy zbiór rzadkości odnośnych je- 
wida, właściciela bardzo popularnej nie wta, znanego w Wilnie oryginała i nie- którego krewny kardynał Stanisław Ho dnemu z muzeów w Wielkopolsce. Na- 

powszedniego zbieracza (znaczna część zjusz zasłynął w wieku XVI w dziejach tomiast śp. A. Szutinas pdoobną kolek- - gdyś apteki przy ul. Niemieckiej. 
Jeszcze przed kilkunastu laty sympa jego wysokiej wartości kolekcj i przesz- narodu. 

tycznie znanym był salon państwa Syr- ła na własność Bibljoteki im. Eust. i 
widów, znanych szeroko w sferach to* Em. Wróblewskich) Michała Brensztej- dzał za zdobywaniem monet bitych w działowi Sztuk Pięknych USB. Zmarły 

cję sprzedał razem z innemi starożyt- 
$р. $. Syrwid szczególnie się upę- nościami, za skromną bardzo sumę wy 

wiózł do Warszawy, z polecenia zarzą 
du komitetu wileńskiego śp. Stefan Syr 
wid i złożył na ręce wielkiego pisarza. 

Zmarły odznaczał się zawsze nader 
pogodnem  usposobieniem i bardzo uj- 
mującem obejściem się towarzystkiem, 
co mu niezmiernie zjednywało licznych 
przyjaciół. Szczególnie cenił kolegę Syr 
wida śp. Edward Szpor poważany pro- 
wizor wileński u którego. właśnie na- 
był w swoim czasie aptekę Stefan Syr- 

/ Ё ар ISewilskiego“ oglądano sędziwego leka « 
demos wprost zachwycony i wdzięczny mar- Wilji, (Niemna, Dzwiny i Switezi za- rza w łoży, w towarzystwie państwa 

Stefana i Marji Syrwidów. 

Pamięć o podobnych ludziach starych 
typowych wilnianach, szybko się dziś 
zaciera w społeczeństwie miejscowem, 
stąd od czasu do czasu godzi się o nich 
w prasie przypominać. 

Sulimczyk. 

P.S. Gdy przed laty j Wilno nasze e: 
łączyło się z obchodem jubileuszowym | 
znakomitego numizmatyka _ polskiego, 

warzyskich wileńskich. na młodziutkiego podówczas badacza Wilnie i miał kolekcję adnośną zaofiaro- antykwarjusz pragnął by zbiory jego 
Dnia 30 zeszłego miesiąca zmarł w zabytków krajowych, no i szeregu in- wać do zbiorów Wil. T-wa Przyjaciół pozostały w umiłowanem przez niego 

majętności swej podwileńskiej, Szrabi- nych zbieraczy, że wymienię jeszcze śp Nauk. Większość kolekcji zbieraczy na- Wilnie. 
szkach 76 letni śp. Stefan Syrwid. Zwło Antoniego Szutinasa, antykwarjusza, szych jakoś rozproszyła się, a niektóre Ś.p. Syrwid ,czas jakiś był użytecz- 

"ki jego spoczęły w grobach przy para- pochodzącego z ludu, i Antoniego Bro z nich znalazły lokatę w zbiorach poza nym człowiekiem Wileńskiego prywat 
fjalnym kościele w Podbrzeziu. dowskiego, właściciela prywatnego mu wileńskich: tak np. wspaniała skarbnica nego T-wa Miłośników starożytnictwa 

Śp. Syrwid należał do wileńskiego zeum starożytności znajdującego się nie numizmatyczna, w której nie brak było i ludoznawstwa, w którego łonie w swo 
grona zapaleńszych kolekcjonistów stety obecnie w Rosji Sowieckiej, po- i unikatów a mnóstwo niezmiernie rzad im czasie powstała myśl uczczenia adre 
numizmatyków którzy przez okres ja- dobno w Witebsku. kich i pięknych okazów monet i medali, sem pamiątkowym znakomitego jubila- tantym honorowym dyrekcji teatru pol 
kichś dwudziestu kilku lat skupiali się Po zgonie gościnnego rotmistrza M. to wszystko, co w ciągu dziesiątków ta Henryka Sienkiewicza. Jakoż bardzo skiego w Wilnie, do teatru rosyjskiego 

radzi przy osobie tyle zasłużonego dla niestało w 'Wilnie łącznika starożytni lat zebrał kosztem przeszło 100000 rub. piękne album, złożone z kilku kart per- z zasady nigdy nie uczęszczał zato zro- 

Emeryka hr. Czapskiego, wówczas, 
wspomnę, złożyli składki swe na meda- 
le pamiątkowe i kartki pergaminowe do 
album z autografami ofiarodawców: | 
marszałek hr. Plater, rotmistrz L. Mo | 
raczewski, amator numizmatyk L. Uzięj: 

oraz p.p. T. i S. Syrwidowie, 

wid. 

Szczerą przyjažnią otaczat dom pan 
stwa Syrwidów znany filantrop i miło 
śnik rzeczy krajowych, a niezrównany 
żywy pamiętnik naszego grodu doktor 
Juljan Titius. Ponieważ dr. T., który za 
czasów Syrokomli i Odyńca był konsut 9 
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Pod tym tytułem zamieszcza „Vos- 
sische Zeitung" korespondencję swe- 
go sprawozdawcy z łotewskiego mia- 
steczka Janntlatgale. 

_ To małe, pozbawione jakiegokol- 
wiek znaczenia, „miasteczko leży na 
najbardziej wschodnim punkcie Łotwy. 
Posiada tylko jedną osobliwość: kapi- 
tana Jansona. Od roku ten nader 
energiczny oflcer, jest naczelnikiem 
straży granicznej wzdłuż ;całej łotew- 
„Sko-sowieckiej granicy. W samym tyl- 
ko tym roku kapitan Janson wykrył 
5 szeroko rozgałęzionych organizacji 
szpiegowskich j przytrzymał 126 szpie- 
gów, oraz wielu z nich zmusił do u- 
cieczki poprzez zieloną granicę do 
Sowietów, gdzie są na żołdzie. 

„Zielona granica". Jest to ów, nie 
dający się kontrolować wąski pas zie- 
mi, który na uboczu od urzędowych 
posterunków granicznych na mile 
ciągnie się poprzeż lasy i błota. ad- 
na straż pograniczna nie potrafi być 

„tak czujną, aby całkiem zburzyć „„zie- 
loną granicę". Przemytnicy z żywym 
i martwym towarem,  rzezimieszki 
wszelkiego rodzaju, nciekinierzy poli- 

*tyczni, szpiedzy '1 potajemni agenci 
"tworzą poufne bractwo zielonej gra- 

Interesy w owych punktach wy: 
miany były bardzo osobliwe: najgor: 
szy zbyt miały tu rzeczy dla użytku 
wiejskiego, natomiast Rosja wydawała 
się cierpieć na niezaspokojony głód 
perfum i pudru. Największym jednak 
zbytem cieszyła się kokaina, która, na- 
wiasem mówiąc, wogóle jest zabronio- 
na. Ze strony rosyjskiej ten cały niele- 
galny handel był publicznie organizo- 
wany przez spekulantów moskiewskich 
którzy właściwie wyłącznie pracują dla 
zbytu w Moskwie. W końcu jednak 
zaginęło i to okropne powojenne wid- 
mo i punkty wymiany zostały wre- 
szcie całkowicie rozwiązane. 

Co jednak w dalszym ciągu kwit- 
nęło na „zielonej granicy* to był 
handel ludźmi. Poprzez tę granicę nie- 
widocznie płynęło złoto rosyjskie 
wraz z jadem zdrady do ubogiej lud- 
ności granicznej. Biuro wywiadowcze 
deienzywy przysłało agentów poprzez 
zieloną granicę, by za śmiesznie ma- 
łe sumy przekupywali włościan. Prze- 
kupionym wypadało dostarczać wia- 
domości o sprawach wojskowych i 

_przemycać w nocy poprzez granicę 
agentów komunistycznej międzynaro- 
dówki. : 

Ciężkim ciosem dla sowieckiej or- 
ganizacji szpiegowskiej była ucieczka 
do Łotwy urzędnika defenzywy ro- 
syjskiej Nikitina. Przekroczywszy w 
nocy granicę, Nikitin oświadczył się 
z gotowością udzielić łotewskiej po- 
licji politycznej całej swej wiedzy o 
tajemnicach „zielonej granicy". Wy- 
daje się dziwnem, iż Sowiety po tylu 
latach usilnej i kosztownej akcji szpie- 
gowskiej wciąż się spodziewają zna- 
leźć w Łotwie nowe tajemnice. Jakie 
tajemnice państwowe może wyjawić 
analfabeta wyrobnik? Chodzi tu widać 
o to, iż Rosja tą prowizoryczną pra- 
cą wśród ludności granicznej chce 
wytworzyć dla Łotwy źródło stałego 
niepokoju. Mroczne wypadki „na zie- 
lonej granicy* mają znaczenie nie 
strategiczne lecz polityczne. 

Ta rosyjsko-łotewska granica ma 
już swoją małą historję. W latach po- 
wojennych oddawna kwitnął tu ży- 
wiołowy handel zamienny. Dziki głód 
towarów, jaki żywi Rosja, łamiąc 
wszelkie ustawodawcze szranki, uto- 
rował sobie drogę przyciągając wszy 
stko, co leżało w pobliżu granicy dla 
zamiany na produkty naturalne lub 
na stąrą carską kruszcową walutę. 
Moskwa zamykała na ten prywatny 
wwóz więcej niż jedno oko. Skarb ło- 
tewski wtłoczył jednak ten dziki han- 
del na uporządkowane tory, urządza- 
jąc pewną ilość punktów wzamian, któ- 
re zostały oddane w koncesję, Naj- 
wyższy romantyzm przygód okrył nie- 
bawem te punkty wymiany. Gorączka 
złota spędzała tu ludzi. Bajeczne zy- 
ski ciągnęli właściciele koncesyj, kto 
przeszło pół roku zasiadał na punk- 
cie zamiany mógł być zabezpieczony 
na całe życie. W istocie jednak urząd 
podatkowy dbał o to, aby ta kon- 
junktura nie była już tak ponad wszel- 
ki wyraz pomyślna. 

Mimo te wszelkie hamulce, pano- 
wał tu dość silny nastrój „Dzikiego 
Wschodu“, aby zadowolnič nawet naj 
bardziej wybrednego czytelnika powie- 
šci Jack'a Londona. Wszystkie intere- 
sy ubijano w nocy. Po załatwieniu 
ich niebawem zjawiał się alkohol, bez 
którego wogóle nic tu nie mogło dojść 
do skutku. Niedające się opisać sce- 
ny rozpętanej żądzy rozgrywały się 
w tych punktach wymiany. Robiono 
tu często użytek z rewolwerów i nie- 
jeden nieszczęśliwy uciekinier miesz- 
czaūstwa rosyjskiego, który wraz ze 
swemi bryljantami oddał się pod opie- 
kę handlarzy granicznych „aby prze- 
mycił go przez granicę", leży dziś za- ; 
mordowany w jakiemkolwiek trząsa 
wisku. mea EAS 

Inana wróżka Chirmmanika 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa 'Nr 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Jemmita Wynalaztą Želazo-belona 
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(KAP) Czasopismo „Times Picayne“ z 
Nowego Orleanu podaje wiadomość, która E 
może być uważana za interesujący przyczy- 
nek do historji kgięży i zakonników, jako wy $ 
nalazców. 

W. czasie prac nad usuwaniem gruzów ko @ 
ścioła księży jezuitów przedsiębiorca prowa- 
dzący roboty zwrócił uwagę na sposób łącze 
nia i umocowania murów przy pomocy żela 
znych sztab. Stwierdził on” że ma do czynie 
nia z prawdziwą budową żelazo - betonową. ©; 

Badania wykazały, że kościół był wznie- 
siony w r. 1853 pod kierownictwem ks. Cam 
bioso, przełożonego klasztoru. Miejsce, gdzie fi 
miał stanąć kościół, było osuszonem bagnem. f 
Budowniczy spostrzegł, że stosowanie daw- B 
nych metod architektonicznych byłoby tu nie 
możliwe. Dlatego musiał szukać innego roz- @ 
wiązania i użył wreszcie żelazo - betonu, spa $$ 
jając całe mury przy pomocy sztab żelaz- 
nych. 

nym stanie się w przyszłości żelazo - beton. 

Dnia 18 stycznia 1930 roku w salonach Kasyna 
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Garnizorowego (Mickiewicza 13) odbędzie się 
  

SŁOW 

KINO 
„HOLLYWODD“ 
ui. Ad. Mickiewicza 22. 
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DZi Ś sztandarowe arcydzieło 
POLSKIEJ PRODUKCJI FILMOWEJ 

Film polski światowej sławy. 

Pod banderą milości 
Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. 

Reżysecja MICHAŁA WASZYNŃNSKIEGO. 

W ROLĄCH GŁÓWNYCH 

  

W ROLACH GŁÓWNYCH 

ZBYSZKO $AWAN 
Marja Bogda 

Jaga Boryta 

Jerzy Marr 

Władysław Walter 

Udział bierze cała polska flota morska. Zdjęcia dokonane: w Gdyni, Gdańsku, Stokholmie, Sopotach i Tczewie. 

SPECJALNA 1LUSTRACJA MUZYCZNA. 

  

  

  

Zatem zaszczyt wynalezienia nowego ro jj 
dzaju budowy, który rozpowszechrfia się co- pf 
raz bardziej po całym świecie, przypada w u- & 
-dziale księdzu jezuicie z Nowego Orleanu. Ае & 
ks. Cambioso nie wiedział, jak bardzo użytecz @   

Popierając pracę polskiego robotnika | 
rozwijasz przemysł krajowy. ! 

POLSKA WYTWORNIA 
OBUWIA 

Obuwie spacerowe, sportowe, balowe i t. 

Kupując w wytwórni masz gwarancję 5 
i 20 proc. taniej 

ieki* Wilao, ulica Wielk: + 30. „Wacław Nowicki“ Mirga“ Use Aleja 
@4. KALOSZE, ŚNIEGOWCE. 

WYKWINTNA KONFEKCJA i GALANTERIJA. 
Ceny fabryczne niskie. | 

  

  

„KONTIN 
NAB.O 

   
    

  

| Wielki medai z 

Wielki 

Dom 
handlowy 

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE?” 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

wyhór gafunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Beia TROGCY.""* 

ENTS“ 
o „PROWODNIKA“ 

  

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
Wilno 

1928 

tłofy 

ul. Niemieck2 26 
Tel. 625.   

  

Doroczny Bal Rolników 

  

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,20 wiecz. 
  

Orodzynkachi dowcipach 
Kiedyś, w domu moich przyjąciół, da- 

no mi do skosztowania znakomity napój 
własnego wyrobu musujący, perlisty, lekki, 
jasny jak kryształ, w miarę słodki, w *mia- 
rę rozweselający, słowem taki domowy, 
nasz litewski szampan. Poprosiłam o prze- 
pis. Cała sztuka polega na tem, aby do 
każdej flaszki przyrządzonego już płynu 
włożyć jeden, jedyny rodzynek, Kae 
zakorkować i położyć w piwnicy. Zbliżał 
się ostątni dzień roku. Postanowiłam w 
braku autentycznego szampana przygoto- 
wać taki domowy i trzymałam się ściśle 
recepty aż do chwili wkładania rodzynków. 
Tu przyszło mi na myśl, że jeżeli jeden 
sprawia taki efekt, to cóż dopiero będzie, 
gdy wsypię ich garsč—i tak też uczyniw- 
szy czekałam z ufnością na rezultat. 

Przęd kolacją Sylwestrowa wchodzę 
do piwnicy.—Okropność! Przy akompanja- 
mencie kanonady wylatujących korków 
bryzgają na mnie wodotryski mętnej cie- 
czy;—brzęk rozsadzanych butelek i tłuczo- 
nego szkła, zewsząd rozmokłe i napęcznia- 
ie rodzynki uderzają mię po t 
Uciekłam, zainykając szczelnie drzwi z je- 
dyną myślą, iż dla uratowania mego hono- 
ru gospodyni należy przedewszystkiem nie 

dopuścić, aby odgłosy tego kataklizmu 
wyszły poza ściany mojej piwnicy. 

% 

Obecny Nowy Rok witałam w domo" 
wem zaciszu. W naszem towarzystwie ktoś 
był przeziębiony. ktoś inny jest domatorem 
—ta musi pilnować gospodarstwa, tamta 
małych dzieci słowem kandydatów na spę- 
dzenie tego wieczoru u Georges'a, w te- 
atrze lub w kasynach, między nami nie by- 
ło. Ale posłuchać ładnej muzyki lub jakie- 
goś dobrego i sensownego słowa, to i ow 
szem. Od czegóż jest radjo?—Siadając więc 
do kolacji ustawiamy głośnik i z ufnością 
oczekujemy początku Noworocznej audycji. 
—l nagle—ze wszystkich pięciu stacyj pol- 
skich zaczynają wylewać Się strumienie 
dźwięków będących wszystkiem prócz har- 
monją: strzelają korki czy inne mitraljezy, 
pijany trębacz walczy z wizjami wywołane- 
mi monopolówką, miauczą koty, ryczą kro- 
wy, pieje kogut, noworodek spija alkohol, 
kukułka wbrew prawom natury kuka od 
wrotnie, ktoś krzyczy: „nie pluć na dywan* 
coś skrzeczy, coś wyje—bryzga ku nam 
coś, co ma imitować szampan, a wśród 
tego wszystkiego wylatują co chwila na- 
PE pęcherzyki zwietrzałych—rodzyn- 

w. 
„Zasmuceni, strwoženi“ — zwątpilśmy 

„Czy aparat zepsuty—czy nas ucho myli*? 
+ W rozterce—obrót kondensatora—i— płynie 

z szerokiego świata radjowego —harmonja. 
Tu Szopen, tam kolenda, gdzieindziej chór 

Pod protektoratem Jego Magnificencji x, prof. dr. Czesława Falkowskiego, Rektora Uniwersytetu St. Batorego w Wilnie 
Organizowany przez Koło Rolników-studentów U. S. B. Bilety można zawczasu nabywać u pań Gospodyń oraz począwszy od 11 stycznia, w lokalu „Koła* (Zakretowa 1) codziennie od 6—7, 

twarzy. | 

  

Na srebrnym ekranie 
  

„SERCE MAHARADŻY* w Kinie Miejskie 

Zastanawiam się dlaczego taki tytuł da' 
no filmowi wyświetlanemu właśnie w Sali 
Miejskiej. 

Dlaczego: „Serce Maharadży”, a nie np. 
„Żołądek Maharadży*, Tyle samo akurat ma 
ją zwjęzku z treścią obrazu i ten oficjalny 
tytuł i ten, który mi na myśl przyszedł. 

Ale mniejsza o to. Tytuł to jeszcze nie 
obraz, to nie treść jego. Czyta się nazwę fil- 
mu tyle razy ile aktów zawiera i tyle tylko, 
a że tam znowu niebardzo do fabuły pasuje 
— niech sobie! 

Rzecz dzieje się w Indjach Brytyjskich i 
zdaje się że tło jest autentyczne. Już to je- 
dno stanowi duży plus obrazu. 

Treść mówi o antagonizmach panujących 
między książątami hijnduskimi, mówi o prawie 
zemsty, o prawie zemsty za zemstę i t.d. 

Artyści specjalnie nie wyróżniają się, z 
wyjątkiem może tylko aktorkj, odtwarzającej 
postać nawpół dzikiej i okrutnej władczyni 
dzikiego szczepu górskiego. 

Sylwetka ta stworzona jest bardzo efek- 
townie i z dużą prawdą życiową. 

Pozatem w „Sercu Maharadży* mamy de 
tliut naszego rodaka mianowicie: Jana Kuchar 
skiego. 

ystępuje on w roli amanta i przyznać 
należy spisuje się w niej bardzo dobrze. Może 
następne obrazy z udziałem p. Kucharskiego 
pozwolą coś wyraźniejszego powiedzieć o je- 
go talentach. * - 

Techęjcznie jest obraz z Kina Miejskiego 
b. dobrym. Zdjęcia wyraźne (z wyjątkiem 
niektórych może napisów). 

Nad program bajka dla dorosłych, oryginał 
na technicznie, naiwna, co do treści. 

Muzyka w Kinpe Miejskiem, tak wspa- 
niała kiedyś, coraz bardziej szwankuje. Oba- 
wiam się, że wchodzą tu w grę względy о- 
szczędnościowe, które naogół z przykrością to 
stwierdzam, znać także i na repertuarze, 

Omega. 

SRITIS TEAC TTT NES D USTINIS 

kościelny.—Chwila zasłużonego wytchnie- 
nia, lecz zaraz poczucie obywatelskie zmu- 
szą nas do powrotu do produkcji krajo- 
wej... i znowu—istny Kaziuk! 

W nadzieji, że ten potok  rozbałwanio= 
nych fsi popłynie może przecie w końcu z 
trochę wyższych źródeł, słuchaliśmy cierp= 
liwie aż do ostatniego numeru programu,— 
poczem uziemiliśmy antenę. 

Za dużo było rodzynków!.. 

Ma ja Rómerowa. 

  

KONSTANTY SIŁMIRADZKI. 

LE WSPOWNLEŃ SYBERYJSKICH 
Trzy trupy przy drodze. 

Już słońce zaczęło się skłaniać ku 
zachodowi, gdy Akim Waganow wjeż- 
dżał do lasu. Mróz był tęgi, stopni ze 
40 według Reaumiira, ale podróżny nic 
sobie z tego nie robił, bo był ubrany 
jak tylko umieją ubierać się sybi1.acy, 
gdy jadą w daleką drogę: z szerokich 
ramion zwisała mu „docha' czyli futro 
„pilšcią do gėry“, mocno  ściągnięta 
czerwonym pasem, głowę i szyję okry- 
wał mu  „małachaj”, czyli futrzana 
czapka z nausznikami, a na nogach pa- 
radowały pyszne wojłaki kazańskiej ro- 
boty najlepszego gatunku: białe nakra- 
piane czerwonemi punkcikami, 

— (Co mi tam mróz! — myślał po” 
dróżny: to bagatela! Sybirski mróz jest 
przyzwoity, bo się nie kuma z tą podłą 
wilgocią, co to jak złodziej włazi pod 
kożuch i nawet do zanadrza. Aby no- 
gom było ciepło: — to grunt! Słusznie 
starzy ludzie powiadają: „trzymaj brat- 
ku, głowę w chłodzie, brzuch w głodzie 
a nogi w cieple... Ot, gdyby zawieja, to 
byśmy się bali. Nieprawdaż, Waśka?! 
— prawie krzyknął podróżny zwraca- 
jąc się zwyczajem sybirskich „jamszczy 
ków''* do konia. 

A koń, jakby rozumiejąc mowę ludz- 
ką tylko parsknął wesoło i nagle zar- 
żał. 

— Czuje szelma, że nocleg blisko 
— mruknął Waganow, to się i cieszy, 
że dostanie zaraz miarkę owsa. — I ja 
się cieszę, Waśka, — mruczał dalej 
chłop, zwracając się do konia, jak do 
jakiejś rozumnej istoty: — i ja się cie- 
szę przyjacielu, bośmy tym razem do- 
brze z tobą zarobili: osiem i pół fun- 

—
 

tów złota dziś wiezie w zanadrzu twój 
pan do Witima. A to nie żarty. Będzie 
za co pohulać! A wszystko to za spiry- 
tus i wódeczkę. Oj, lubi, lubi ruski czło- 
wiek wódeczkę. Bez portek pójdzie, ale 
gorzałki się napije dowoli! 

I Waganow z lubością spojrzał na 
puste blaszanki od spirytusu, które brzę 
czały, ilekróć sanie podrzucało na wy- 
bojach; spojrzał na długie „kiszki gur 
mowe*, które leżały w zwojach na dnie 

sań, 'zlekka przykiyte rohożą. 
— I czemu to „naczalstwo“ zabra- 

nia handel spirytusem na kopalniach 
złota? — rozmyślał dalej chłop. 

— Ludzie powiadają, że dlatego, że- 
by się nie rozpili robociarze i nie za- 
niechali kopania złota; a ja myślę, że 
to głupstwo, bo kto chce pić, ten się 
upije nawet i w gmachu sądowym... nic 
to niepomože! Ot, zmuszają tylko sta- 
tecznego kupca uciekać się do różnych 
fortelów, owijać się temi rureczkami z 
gutaperki, napełniać je spirytusem i 
chować to pod futrem. A i tak człek 
się boi, żeby jaki policjant nie zwietrzył 
u niego tego spirytusu pod połą, jak 
wyżeł cietrzewia w krzakach. 

Tu Waganow wyciągnął z kieszeni 
szczyptę machorki, zacisnął fajeczkę i 
skarżył się dalej na swój los przed ko- 
niem: 

— Mówią, Waśka, że nasz chleb 
jest lekki... żeśmy z tobą hultaje. A to 
nieprawda, mój koniku! A sprobuj — ty 
człowieku, tak się owinąć tą „kiszką“, 
żeby „uriadnik* nie zanotował, że masz 

pod futrem całe calusieńkie wiadro 
wódki w tych rureczkach. To sztuka! 
Gdyby nie my spirtonosy, to czy ze- 
chciałby tak robotnik pracować stojąc 
po kolana w zimnej wodzie całemi go- 
dzinami? A z wódką — wszystko moż- 
na, bo grzeje. A jakaż nam za to 
wdzięczność? Naczalstwo nas prześla- 

duje, odbiera wódkę i pakuje do kozy; 
a ci, co piją, zazdroszczą nam  boga- 
ctwa i przy lada okazji, robią zasadzki 
i polują na nas jak na dzikie zwierzęta. 

Tu Waganow pyknął z fajeczki, pu- 
ścił dym nosem i dodał z przekona: 
nięm: 

— Ha, gdzie wielkie ryzyko, tam i 
ceny muszą być wysokie. Po trzy zo- 
łotniki proszku złotego bierzemy za bu- 
telkę ... albo to wiele? 

Tak rozmyślał przemytnik Waga- 
now macając w zanadrzu spory wore- 
czek ze złotem, starannie zaszyty w 
skórę. Jazda po Śnieżnej drodze ukoły- 
sała go i on zadrzemał, gdy nagle koń 
się zaczął boczyć, zachrapał i zaczął 
strzyc uszami. 

— Czyżby niedźwiedź przy. dro- 
dze?.. — pomyślał Waganow i błyska- 
wicznym ruchem prawej ręki sięgnął po 
12-strząłowy karabin Winchester'a. I 
ciarki przeszły mu po skórze, bo przy- 
pomniał sobie straszliwe opowiadania 
myśliwców o „niedźwiedziach —y włó* 
częgach*, którzy dla niezbadanej jesz- 
szcze przez zoologów przyczyny, nie 
kładą się na zimę do barłogu, lecz włó 
czą się po tajdze złe, wściekłe z głodu 
i zawsze gotowe do napadu. Mówiono, 
że jeden z takich „włóczęgów był nie- 
dawno widziany właśnie w tym lesie. 
Ale w tejże chwili dało się słyszeć prze- 
ciągłe wycie,*i para wilków wybiegła 
na drogę i ukryła się w gęstwinie. 

— Nie, to tylko wilki! — szepnął 
chłop uspokojony, — zdjął czapkę i 
przeżegnał się. — „Sława Bohu''! 

Wilki nie wzbudzają w Syberji tego 
strachu, co w Rosji i Polsce, bo mają 
poddostatkiem zwierzyny w lasach i 
nigdy nie napadają na człowieka. To 
też chłop klasnął z bicza i pojechał da- 
lej, gdy nagle koń się zatrzymał powtór 
nie, bo droga była zagrodzona jakiemiś 

saniami, przy których leżały dwa koń- 
skie trupy. I zaowu zerwał się wilk z 
padliny i uciekł z głuchym warczeniem, 
kłapiąc zębami. 

— Co u licha? — pomyślał Wagar 
now: — widzę sanie, widzę i trupy ko- 
ni. A gdzież są ludzie?! 

Koń zrobił jeszcze kilka kroków, 
znowu zachrapał, — i sanie wjechały 
na małą polanę leśną, pośród której 
coś czerniało. przy dródze. To leżał trup 
człowieka przy zagasłem ognisku. Cała 
twarz była zalana zakrzepłą krwią, a 
duże krwawe sople sterczały mu na 
brodzie. 

— Masz djable tabakę! — ledwie 
nie krzyknął przemytnik, podnosząc 
bicz do góry. — No, teraz to się zacz- 
nie „historja“. Nadjedzie sąd, zacznie 
się śledztwo i różne wywiady... trzeba 
zmykać, bo jeszcze mnie. gotowi posą- 
dzić o zabójstwo. Tegoby jeszcze bra: 
kowało.... ` 3 

I stary sybir ak już miał odjechać, 
gdy nagle taka myśl przyszła mu do 
głowy: — to musi być „garbus“, kto- 
rego zabili „czełdony**) gdy wracał z 
kopalni złota. A u „garbusików* jest 
dobry zwyczaj w podróży zaszywać 
pieniążki i „złoty piasek* pod podszew- 
kę Trzeba spojrzeć, anuż czy nie znaj- 
dzie się coś na twe szczęście Akimie! 

I Waganow zaczął wywracać kie- 
szenie nieboszczykowi i, macając go, 
obracać na wszystkie strony. Ale nic 
tam nie było, tylko cała talja była owi- 
nięta gumowemi kiszkami, od których 
mocno pachnęło wódką. 

— Spi-tonos — Safonow! kolega co 
do rzemiosła! — krzyknął Akim uj 
rzawszy blade oblicze i szkliste, zastyg- 
łe oczy trupa, wzniesione ku niebiosom. 

*) „Czełdon* — pogardliwa nazwa chło 
pa sybirskiego. 

Ot nasza dola spirtonosów: pracujemy, 
harujemy, a ludzie na nas polują jak na 
wilki. O biednyż, ty mój kolego... by- 
łeś przez dwa lata moim rywalem, bo 
sprzedawałeś wódkę taniej w nadziei 
rychłego wzbogacenia się, a teraz ot 
leżysz sobie w tajdze, rozrzuciwszy rę- 
ce i nogi rzucony na pastwę wilkom... 
To musi być robota czełdonów, bo co 
czełdon, to zbój, lub kandydat na' zbó- 
ja. Ale ja im tego nie daruję, bo co 
dziś tobie, jutro mnie. Zaraz doniosę 
naczalstwu, nim się nie zatarły ślady 
zbrodni!... 

I przemytnik pognał konia charakte- 
rystycznym okrzykiem sybirskich „jam- 
szcžykow — „Waśka, grabiat!'* A koń 
pędził jak szalony jakgdyby go ścigała 
banda zbójów. 

Niewielkie jest miasto Witim; to też 
wiadomiość o dokonanem morderstwie 
odrazu rozeszła się wśród pospólstwa, 
ale nie zrobiła wielkiego wrażenia, bo 
w Syberji lud przywykł do tego rodza- 
ju wypadków i reaguje na nie bardzo 
i bardzo słabo. 

— Zabili spirtonosa Safonowa! — 
mówili robociarze: — tak mu się i na* 
leży. Utuczył się on na naszej krwawi- 
cy sprzedając wódkę za złoto. Rozdęło 
go bogactwo jak tę bańkę mydlaną, to 
też i pękł.... — Ale gdzie się podzieli ci 
dwoje, co z nim wyjechali razem z ko- 
palni złota, Diagilew i Paramonow? — 
pytali inni. 

— Gdzie, gdzie?... Wiadoma rzecz: 
zatłukli spirtonosa, a potem nogi za pas 
i w tajgę. Szukaj teraz wiatra w polu! 
A zreszta, to nie nasza sprawa i lepiej 
o tem milczeć.... 

Nie tak jednak zareagowało „naczal- 
stwo* na ten nowy mord przy drodze, 
bo „gornyj isprawnik“, jako odpowie- 
dzialny za bezpieczeństwo w  kopal- 
niach złota, w tejże chwili wezwał do 

siebie sędziego śledczego i rzekł 
surowym tonem: 

Zabierzesz pan ze sobą doktora, a 
także „uriadnika' i trzech kozaków i w 
tejże chwili udasz się na miejsce, gdzie 
popełniono zbrodnię. A mnie zdasz pan 
szczegółową relację ze swej czynności.. 

— Ależ, panie naczelniku, mamy 
mróz siarczysty. Termometr wskazuje 
40 st. Możnaby poczekać! Zabójstwo, 
jak wiele innych i ja nie widzę w niem 
nic szczególnego. 

— No, to pusta gawęda, której ja 
nie lubię. Służba nie drużba , Wasilij 
Pawłowicz. Musisz pan zrobić docho- 
dzenie, gdzie się podzieli ci dwaj to- 
warzysze zabitego, Paramonow i Diagi- 
lew — bo ta sprawa wydaje mi się 
bardzo podejrzaną. To zabójstwo — to 
nie „czełdonska* robota. 

— Rozkaz, panie naczelniku! 
‚ 1 sędzia śledczy wychodząc tylko 

ciężko westchnął i mruknął pod nosem. 
— Jakaż to moja służba! Wszak 

dobry gospodarz nie wypędzi i psa z 
chaty na taki mróz, a ja muszę lecieć 
30 wiorst na złamanie karku. A bodaj- 
by was tu wszystkich zatrzęsła „komu 
cha“! (po sybirsku — febra). 

mu 

Tegož dnia na rozkaz policji posta- 
wiono strażników przy trupie, a naza* 
jutrz zrana zjechała z miasteczka i ko- 
misja śledcza. : 

Dochodzenie trwało nie długo. Naj- 
przód sędzia śledczy zwrócił uwagę na 
ślady idące od zagasłego ogniska 
wgłąb lasu i wyraził słuszne przypu- 
szczenie, że tędy musieli uciekać zbóje 
i zaraz dwuch kozaków z karabinami, 
gotowemi do strzału, ruszyło po tych 
śladach. 

„ (dokończenie nastąpi)
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Krytyczna sytuacja w jakiej zna- 

lazło się rolnictwo, dzięki niesłycha- 
nej zniżce cen na ziemiopłody zmusi- 
ło rząd do wszczęcia akcji majacej na 
celu przyjście z pomocą rolnikom. 

W tym celu poza zniesieniem ogra- 
niczeń wywozowych ustalone zostały 
premje wywozowe od eksportowane- 
go żyta. Do przeprowadzenia tej akcji 
upoważnione zostały organizacje hand- 
łowo-rolnicze, które miały decydować, 
komu należy wydawać premie. 

W rezultacie cała ta akcja zała- 
mała się. Premje trafiały nie zawsze 

w powołane ręce i poszczególni kupcy 
dódrednicy poczęli prowadzić : handel. 
na własną rękę, oferując, zboże niž- 
szego gatunku według cen konkuren- 
cyjnych. Przyczyniło się to do znacz- 
nego obniżenia cen na rynkach zbytu. 

Aby jaknajlepiej wyświetilć rzeczy- 
wisty stan rzeczy i zapoznać się ze 
zdaniem sier miarodajnych, udaliśmy 
się do szeregu zainteresowanych w 
organizacji eksportu osób z prośbą o 
udzielenie nam wyjaśnień. 

Niżej podajemy uzyskane wywiady: 
Dyrektor Centrali Spółek Rol- 

niezo-Handlowych p. Turczyno 
wicz w rozmowie z naszym współ: 
pracownikiem w ten sposób przed- 
stawia sprawę. 

— Czy akcja rządowa dała po- 
myślne wyniki i czy rzeczywiście przy- 
niosła poprawę, zapytujemy. 

— Dzięki premjom wywozowym 
udało się wywieźć z kraju nadwyżki 
zboża, a przez to samo uchronić od 
znacznego spadku cen na rynku kra: 
jowym - nie może być jednak mowy 
o tem, aby akcja ta mogła się przy- 
czynić do podniesienia cen. 

Niestety, premje rozpłynęły się 
między firmy zbożowe, .które następ" 
nie konkurowały na rynkach zagra- 
nicznych starajac się Sprzedać zboże 
z małym bodaj zarobkiem, byle sprze- 
dać i coś zarobić. 

W rezultacie ci, którzy pierwsi 
uzyskali premje zarobili więcej, a su- 
mując wszystko musimy dojść do 
przekonania, że akcja raczej dopo- 
mogła konsumentom zagranicznym, 
niż rolnikom i nie przyczyniła się do 
podniesienia cen zboża na rynku we- 
wnętrznym. 

, Czy uważa Pan za celową  insty- 
ucję premij przewozowych? 

Przedewszystkiem musimy ustalić 
czy Polska jest stałym eksporterem 
zboża czy też tylkosczasami ma nad- 
wyżki do sprzedania. 

Jeżeli Polska ma stale zboże na 
eksport, to wówczas akcja taką chy- 
bia celu, a należałoby stworzyć po- 
ważrią instytucję eksportu zboża. 

Akcję obecną możnaby nazwać 
„pomocą powszechną", z której nieste- 
ty nie skorzystali wszyscy potrzebu- 
jący. Zresztą drogą wyrzucenia kilku- 
nastu miljonów na premje, uzyskano 
tylko poprawę bilaasu eksportowego, 
nie dając nic rolnictwu, a natomiast 
„m zarobek zagranicy. 

— Więc zdaniem p. Dyrektora 
rolnictwo nie wiele wskórało na akcji 
rządowej?, 

Politykę rzadową psuje w 
pierwszym rzędzie sam_ rolnik. Rolni- 
cy skarżą się na złe urodzaje, wró- 
żą złe urodzaje, Rząd Śpieszy z po- 
mocą, tworzy rezerwy zbożowe, a 
poterm okazuje się nadwyżka i zboże 
iniportowane trzeba eksportować. 

Rolnik, aby uniknąć tego rodzaju 
zykrych i kosztownych nieporozu-- 

mień, powinien ograniczyć się do 
produkcji, pozostawiając organizację 
sprzedaży instytucjom fachowym. 
Wówczas nie będzie nieporozumień i 
wszyscy będą zadowoleni. 

__ Dyrektor Wil. Syndykatu Rol. 
iczego p. Korkliński: obrazuje 

stan rzeczy na terenie w-w Wileńskie- 
go i Nowogródzkiego: 

— Jaką ilość premij wywozowych 
przyznano na okręg Wileńsko'No- 
wogródzki? 

— Na grudzień przyznano nam 
1000 ton, ponieważ jednak kontyn- 
gens ten nie został wyczerpany ter- 
min przedłużony został do 19 stycznia. 

Na styczeń przyznano tylko 300 
ton, poczyniliśmy więc starania o 
podniesienie do tysiąca, Akcja pro- 
wadzona będzie wogóle do 15 kwiet: 

„ nia. 
— Co pan Dyrektor zechce po- 

wiedzieć o celowości akcji rządowej, 
zapytujemy dalej. 

* — Mojem zdaniem, akcja chybiła 
wskutek nieuporządkowania stosun- 
ków. 

: Šwiadeciwa wywozowe wydawane 
były poszczególnym firmom, które 
składały oferty oddzielnie obniżając 
w ten sposób ceny na rynku zagra: 
micznym. 

Rolnictwo, o które przecież cho: 
_dziło w pierwszym rzędzie, nie wy- 

ało nic, gdyż ceny na zboże spadły 
akurat o wysokość premij, korzysta 
matomiast zagranica, ewentualnie fir- 
„my posiadające duże zapasy do zbycia. 

Kontygens objął zaledwie nieznacz- 
'ną ilość rolników, a pozostali po sta- 
„remiu stoją wobec trudności przy sprze" 
„dawaniu, zboża. 

(System ten na dłuższą metę nie 
może mieć zastosowania. 

— Czy prawdą jest, że handel 
premjami odbija się fatalnie na ca- 
łości? 

— Handel świadectwami o ile 
można nazwać handlem odstępowanie 

premjowany 
tych Świadectw rzeczywiście odbija się 
niepomyślnie na sprawie "gdyż świa 
dectwa trafiają do rąk wielu firm, a 
te konkurując z innemi obniżają ceny. 

Niektóre firmy zakupywały najtań- 
sze żyto wołyńskie po cenie 21—22 
zł. za 100 kilogramów gdyż nawet 
przy doliczeniu kosztów przewozu 
tranzakcje takie dawały zysk. W. re- 
zultacie było to tylko wykorzystywa- 
niem pomyślnych konjunktar lokal- 
nych, a nie akcją mającą na celu 
przyjść z pomocą rolnictwu. 

Wogóle moim zdaniem powinny 
być utworzone dzielni.owe związki 

[R G0SPODNACZY ЛЕМ WSCHODNICH 
eksporterów, do których muszą na- 
leżeć wszyscy. 

Oferty powinny być wspólne przez 
co uniknie się podbijania cen. Han- 
del Świadectwami można przerwać 
wydając je imienne i przydzielone do 
pewnego rejonu. 

W tej sprawie wystosowaliśmy me- 
morjał do Min. Przemysłu i Handlu, 
Ministra Staniewicza i Zw. Eksporte: 
rów. 

Dwanaście i pół miljonów asygno- 
wanych w tym roku przez Rząd po- 
chłonęły zarobki eksporterów prywat. 
nych i firm zagranicznych. Natomiast 
do rąk producentów— "rolników trafiła 
nieznaczna zaledwie część. W. T. 

  

KRONIKA 
  

NIEDZIELA 

5 Dziś 
Telesfora 

Jutro 
Trzech Króli 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 4 — 1 1930 r. 

| a 
Temperatura | -1-20 proc. C 

Wschód, sł. g. 7 m. 

Zachód sł. g. 15 m, 

45 

38 

  

Ciśnienie 
średnie w m, 

średnia 

Temperatura najwyższa: -1- 3 proc. C. 

Temperatura najviższa: 0 proc. C. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przewaźający ) Południowy 

Tendencja barometryczna: Stan stały 
Uwagi: pochmurno, mgła, dždžy. 

  

— (a) Prof. Biężyszka ma przybyć do 
Wilna. Urząd Wojewódzki udzielił pozwole- 
nia na pobyt w naszem mieście profesora 
uniwersytetu kowieńskiego p. Birżyszce, któ- 
ry zamierza przybyć do Wilna. 

MIEJSKA 

— (o) Regulacja ruchu ulicznego. Zgod- 
nie z rozporządzeniem Min. robót publicz- 
nych, ustawione będą w roku bieżącym zna- 
ki ostrzegawcze na ulicach miasta Wilna, 
przeznaczonych tylko dla ruchu jednostron- 
nego (czerwona tarcza, wieczorem czerwo- 

ne światło). Znaki te umieszczone będą po 

prawej stronie wjazdu na wysokości 2 i pół 

metra. Wjazd od strony, gdzie umieszczona 
jest tarcza, wzbroniony jest dla wszelkiego 
rodzaju pojazdów. 

Przekroczenia karane będą w drodze ad- 
ministracyjnej. 

— (0) Oczyszczanie ulic. Wydział tran- 

sportu i porządku Magistratu m. Wilna pro- 

wadzi obecnie pertraktacje o nabycie pół- 
ciężarowego samochodu ze Względu na to, 

że istniejący obecnie tabor nie jest wystarcza- 

jący dla oczyszczania miasta. Km 
— (y) Trzysta sześćdzłesiąt sześć oii- 

cjalnych punktów sprzedaży alkoholu. Jak się 

dowiadujemy zgodnie z uchwałą wydziału 

wojewódzkiego ustalona została ilość i roz- 

mieszczenie zakładów do sprzedaży i wy- 

szynku napojów alkoholowych na rok 1930 

na terenie woj. wileńskiego. 4-06 

- Wjlno posiadać będzie 23 restauracje i 

59 sklepów, pow. Wil.-Trocki „23 restau- 

racje i 27 sklepów, pow. Święcjański — 20 
*estauracyj i 26 sklepów, pow. Brasławski — 

14 rest. i 16 skl., pow. Dziśnieński — 19 rest. 

i 26 skl. pow. Postawski — 11 rest. i 13 skl. 

pow. Mołodeczański — 9 rest. i 20 skl., pow. 

Wilejski — 14 rest i 19 skl. i pow. Oszmiań- 
ski — 12 rest. i 15 skl. LE 

Ogółem na terenie województwa wileń 

skiego będzie 366 oficjalnych punktów sprze- 

daży wyrobów alkoholowych nie licząc rzecz 

jasha kilku tys. nieoficjalnych. 

SĄDOWA 
— Prezes Sądu Apelacyjūego w Wilnie 

p. Łucjan Bochwic powrócił z Warszawy i 
objął urzędowanie, 2 

(a) Zniesienie Sądu Grodzkiego. Na 
wniosek wileńskiego Sądu Apelacyjnego zo- 
stał zniesiony Sąd Grodzki w Rubieżewiczach 
Należące do właściwości wymienionego Sądu 

gminy Rubieżewicze i Derewno zostały przy 

dzielone do Sądu Grodzkiego w Stofpcach. 

SZKOLNA 

— (y) Redukcja programu na- 

  

uczania w szkołach. Jak się do-/ 
wiadujemy, Kuratorjum Okr. Szkolne” 
go otrzymało okólnik Min. WR.i OP. 
w sprawie zmian w programach szkol- 

nych. 
W gimnazjach niższych ma być 

zmniejszona ilość lektury oraz ćwi- 

czeń stylistyczno-logicznych z języka 

polskiego, skrócony szereg mniej waż- 

nych wydarzeń z historji polskiej 

i ogólnej oraz program geografii we 
wszystkich klasach. 

W gimnazjach wyższych i szkołach 

matematyczno przyrodniczych skróco- 
ny będzie kurs lektury polskiej w kla- 
sach od V-tej. 

Z historji skróceniu ulegale w IV 

kl. historja starożytna, skrótom pod- 
legnie też nauka geogratji. 

W gimnazjach humanistycznych po- 

czynione będą skróty w nauczaniu ję- 

zyka nowożytnego—obcego, historji, 
przyrodoznawstwa i matematyki. 

W gimnazjach klasycznych zmniej- 

szony zostanie program języka pol- 
skiego,  filologji klasycznej, fizyki, 
chemji i częściowo matematyki. 

Okólnik wspomniany zawiera do- 
kladne wyszczególnienie wszystkich 
zaleconych skrótów i poleca wprowa- 
dzić je niezwłocznie w życie, aby od- 
ciążyć młodzież. 

— Zjazd członków zw. nauczycielstwa 
szkół powszechnych. W dniach 11 i 12 stycz- 
nia 1930 roku odbędzie się w Wilnie w sali 

nauczycielskiego męskiego ul. 
związku 

olskiego nauczycielstwa szkół powszechnych 

seminarjum 
Ostrobramska 29 Zjazd członków 

m. Wilna i pow. Wileńsko-Trockiego. 

WOJSKOWA. 
— (o) Dodatkowa komisja po- 

borowa. Dnia 15 stycznia, w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej 2, odbędzie się 
dodatkowa komisja poborowa @а 
mężczyzn, zamieszkałych na terenie 
m. Wilna. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy do- 
tąd nie stawili się przed komisją po- 
borową z  jakichkolwiekbądź — ро- 
wodów. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We: 
dług danych Państwowego Urzędu pośred- 
nictwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych 
na terenie m. Wilaa wynosi obecnie 3782 
osoby, w tem mężczyzn 2924 i kobiet 858. 
W porównaniu z ubiegłym tygodniem  licz- 
ba bezrobotnych zwiększyła się o 300 osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

‚ — Staraniem Koła Medyków U.S.B. w 
Wilnie został zorganizowany cykl odczytów, 
na temat: „O pochodzerfiu człowieka”. Od- 
czyt pierwszy z wymienionego cyklu p. t. 
„Ewolucja człowieka kopalnego, jako świa- 
dectwo jego pochodzenia* wygłosi prof. dr. 
Jan Wilczyński prof. biologii U.S.B. w sali 
Śniadeckich U.S.B. w niedzielę dnia 12 b.m. 
o godz. 18-ej. 

3 W następnych odczytach wypowiedzą 
się: prof. dr. Leon Kozłowski prof. archeolo- 
gii prehistorycznej U. J. Kazimierza we Lwo- 
wie na temat „Początki kultur ludzkich” i 
prof. dr. Edward Loth, prof. anatomii opiso- 
wej U. Warszawskiego na temat „Co u nas 
jest specyficznie ludzkłego”. 

Terminy najbliższych odczytów będą po- 
dane w najbliższym czasie. 

, — Wileńskie Tow. Ogrodnicze zawiada- 
mia swych członków i miłośników ogrodni- 
ctwa, że w dniu 8 b. m. o godz. 18 min. 30 
odbędzie się miesięczne zebranie Tow. Ogrod 
niczego w lokalu związku ziemian, w Wilnie 
przy ul. Zawalnej 9, według następującego 
porządku dziennego: 

a) referat inspektora p. Jana Krywko: 
Leczenie drzew owocowych przemarżriętych 
i wpływ podkładki jdziczka na przemarzanie 
drzew owocowych, b) wyniki z doświadczeń 
z nawożegiem warzyw nawozami sztucznemi, 
c)organizacja spółdzielczych szkółek drzew 
owocowych w ziemi wileńskiej, @) wolne 
wnioski. 

RÓŻNE 

—lncydent w „Tymcz. Komitecie Li- 
tewskim* w Wilnie. Największy „Wilniaus Ry 
tojus'* przynosi wiadomość o incydencie, jaki 
miał miejsce w klubie litewskim w Wilnie w 
noc Sylwestrową. 

Szczegóły zajścia są następujące: 
„o Wieczorem, dn. 31-XH ub. r. zgromadzili 

się w łokalu klubu litewskiego przy ul. Do- 
minikańskiej przedstawiciele miejscowego spo 
łeczeństwa litewskiego na tradycyjne spotka- 
nie Nowego Roku. т 

Do zebranych wygłosił okolicznościowe 
przemówienie b. prez. Tymcz. Kom. Litew. a 
obecny prezes lit. T-wa „Kultura“ dr. Olsej- 
ko, składając zebranym życzenia. Następnie 
zabrał głos sekr. Tymcz. Kom. Lit. Rafał 
Mackiewicz, który na zakończenie użył mniej 
więcej następującego zwrotu: „Życzę, aby w 
roku przyszłym znikli w naszem społeczeń- 
stwie współcześni Jagiellonowie, którzy po- 
dobnie, jak historyczny Jagiełło W. Ks. Wi- 
toldowi, przeszkadzają działać prawdziwym 
pracownikom naszego narodu”. 

Po tych słowach Mackiewicza, podszedł 
do niego dr. Olsejko pytając kogo uważa za 
współczesnych „Jagiellonów* a gdy ten na 
pytanie nie odpowiedział, dr. Olsejko dwu- 
krotnię spoliczkował go. 

„viršaus Rytojus' poświęca zajściu ca- 
ły artykuł, a jednocześnie drukuje protest 
Tymcz. Kom. Lit. przeciw wystąpieniom jego 
b. prezesa dr. Olsejki. 

   

— (o)Sprawy kanalizacyjno wodocią- 
gowe. We środę, dnia 8 stycznia, odbędzie 
się w Magistracie -osiedzenie specjalnej 
podkomicji, wyłonionej dla rewizji robót 
kanalizacyjno-wodociągowych. 

— (0) Skup butelek monopolowych. 
Dyrekcja monopolu przystąpiła do skupu 
butelek zwrotnych po wyrobach monopo- 
lowych za pośrednictwem swoich” własnych 
agend. t. i. państwowych hurtowni i skle- 
pów detalicznych. Detaliści wódczani mają 
obowiązek przyjmować od dnia 1 stycznią 
r. b. zwrotne szkło, przyczem płacą konsu= 
mentom i innym osobom, dostarczającym 
to szkło, po 9 groszy za butelki jedno lit- 
rowe. 6 gr. zaś za butelki pół litrowe a 4 
gr. zą ćwierć litrowe. 

. Zwrotne butelki muszą posiadać ozna- 
ki, charakteryzujące pochodzenie monopo- 
lowe. Butelki po densturacie są przyjmo- 
mane na tych samych zasadach. 

„ — (v) Bezprzeładunkowa komunikacja 
między Polską a Sowietami. Z dniem 1 b. m. 
weszły w życie wydane przez Min. Komuni- 
kacji dodatki do taryfy niemiecko-polsko-ro 
syjskiej. Dodatki te prócz rozszerzenia kwa- 
lifikacji towarowej wprowadzają w życie 
przegdisy o bezprzeładunkowej komunikacji 
między Polską a Rosją, co ułatwi wymianę 
towarów między Polską a Sowietami. 

— (y) T-wa zszkuracyjne nie przyjmują 
weksli. Niemałą konsternację wywołała wia- 
domość o tem, że T-wa asekuracyjne powzię- 
ły uchwałę nie przyjmowania weksli od ubiez 
pieczających się. 

Wyjątek mają stanowić spłaty polis ra- 
bytych w r. b. 

Uchwała ta postawi w ciężką sytuację 
wielu właścicieli przedsiębliorstw. 

— Podziękowanie. Dn. 4 stycznia b. r. 
Klub emerytów wojskowych w Wilnie złożył 

“ku tygodniami 

ofiarę 100 zł. (sto zł.) na kościół garnizono- 
wy św. Ienacego w Wilnie „„Bóg zapłać”. 

Proboszcz Garnizonu Wilno ks. dr. Józef 
Herget ppłk. 

— Redakcja Wileńskiego Kalendarza In- 
formacyjnego prosi o zaznaczenie, że dane, 
dotyczące Bibljotek Państwowych w Wilnie, 
umieszczone w Wileńskim Kalendarzu Inform. 
na r. 1930, str. 72, winny ulec sprostowaniu 
o tyle, że kierownikiem uniwersyteckiej bi- 
bljotekł publicznej tudzież  bibljoteki im. 
Wróblewskich w Wilnie pozostaje nadal dr. 
Stefan Rygiel. : 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś dwa 
przedstawienia. O godz. 3.30 p. p. po cenach 
zniżonych ostatni raz w sezonie „Sen nocy 
letniej” W. Szekspira z muzyką Mendelsohna 
wieczorem o godz. 8 ciesząca się  olbrzy- 
miem powodzeniem głośna sztuka Gordina 
„Mirla Efros* ze znakomitą artystką Wandą 
Siemaszkową w roli tytułowej. „Mirla Efros* 
niebawem schodzi z repertuaru z powodu 
kończących się występów gościnnych W. Sie 
maszkowej. 

Najbliższą premjerą będzie efektowna 
baśń egzotyczna Gozziego „Turandot* w re- 
żyserji Z. Nowakowskiego. ы 

jutro w poniedziałek, jako w dniu świą- 
tecznym odbędą się również dwa przedsta- 
wienia: o godz. 3.30 p. p. po cenach zniżo- 
mych po raz ostatni w sezonie „Maman do 
wzięcja” A. Grzymały-Siedleckiego, wieczo- 
rem o godz. 8 „Mirla Efros* z Wandą Sie- 
maszkową w roli tytułowej. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś trzy przed- 
stawienia. O godz. 12 w południe baśń ludo- 
wo-fantastyczna Wandy Stanisławskiej „Kró- 
lewjicz Rak“, o godz. 3. 30 p. p. po cenach 
zniżonych „Fotel 47* Verneuila z J. Werni- 
czówną i Al. Zelwerowiczem w rolach głów- 
nych. Wieczorem o godz. 8 pełna wytworne- 
go humoru komedja Fodora „Mysz kościelna" 
z Al Zelwerowiczem niezrównanym w roli 
barona Ulricha. 

Jutro, w poniedziałek, jako w dzień świą 
teczny odbędą się również trzy przedstawie- 
nia: o godz. 12 w poł. „Królewicz rak“, 0“ 
odz. 3. 30 p. p. po cenach zniżonych „R. Н; 
nżynier* Winawera i o godz. 8 wiecz po raz 
17.ty „Mysz kościelna" z Al. Zelwerowiczem 
w roli głównej. 

— „Królewicz Rak*. Dziś w niedzielę, 
i jutro w poniedziałek o godz. 12 w południe 
„Królewicz Rak*, który wczoraj po raz pierw 
Szy ku zdumłeniu publiczności dziecięcej wy- 
szedł z pocztem groźnych rycerzy z 'głębm 
zaczarowanego stawu aby Hanusię, słodką 
swą narzeczoną oprowadzić po swem wod- 
nem królestwie. Przedziwna ta baśń W. Sta- 
nisławskiej w oprawie muzycznej autorki 
oraz świetnego kompozytora E. Dziewulskie- 
go z orkiestrą pod jego kierownictwem prze- 
ślicznej instrumentacji, baśniowych  dekora- 
cjach E. Karnieja, kostjumach fantastycznych 
projektowanych przez! artystę, Małkowskiego 
pod reżyserją p. Wyrwicz-Wichrowskiego wy 
wiera na 'dziatwie li młodzieży niezapomniane 
wrażenia. Kasa czynna dziś i jutro od godz. 
11 rano. 

— 7 „Ogniska Kolejowego". Dnia 6 
stycznia 1930 r. w Ognisku Kolejowem odbę- 
dzie die premjera Ikomedįji  Fijalkowskiego 
„Pan Posel“ w wykonaniu zespolu teatralne- 
go Ogniska pod reżyserją teatrów miejskich 
p. p. Małyniczówny i Ciecierskiego. Początek 
przedstawienia o godz. 20. 

Wstęp I i 1 zł. 50 gr., członkowie pła- 
cą 50 proc. 

— W dniach 5, 6, 11 i 12 stycznia 1930 
zostaną odegrane „Jasełka* w sali gimn. 
Lelewela Mickiewicza 38. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Dama w szkarłatach. 
Hollywood — Grzechy ojców. 
Piccadilly — On nie powróci już. 
Miejskie — Serce Maharadży. 

Światowid — 24 godziny z życia kobiety 
Lux — Pat i Patachon jako strażnicy 

cnoty. 
Słońce — Kiedy kobieta zdradza męża. 
Wanda — Miłość kozacka. 
Ognisko — Mogiła Nieznanego Żołnierza 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— łc) Włamanie do składu z kaloszami. 
Wczoraj w nocy nieznani sprawcy dokonali 
zuchwałego włamania do składu obuwia gu- 
mowego Riminiego przy ul. Rudnickiej 6. Pa- 

stwą lich padło 230 par kaloszy i śniegowców 
ogólnej wartości 2.500 zł. B 

Skradzione kalosze i śniegowce mają zna 

ki rosyjskiej fabryki „Krasnyj Treugolnik“ i 
firmy „Szwekert* w Łodzi. 

— (c) Żona po icjunta usiłowała o- 
debrać sobie życie. W nocy z piątku na 
sobotę na dworcu kolejowym otruła się 

esencją octową przybyła z Mołodeczna %0- 

na posterunkowego Irena Harz simowiczo- 

was 
Gdy wypadek zauważono wezwano na- 

tychmiast lekarza, a następnie przewieziono 

ją do szpitala żydowskiego.Powody usiłowa- 
nia samobójstwa nie są bliżej znane.j 

— (c) Wypadki za dobę. W czasie od 
3 do 4 bm. do godziny 9 rano zanotowano 

w Wilnie 59 różnych wypadków. W tem Бу- 
ło kradzieży 13, zakłóceń spokoju i nadu- 
życia alkoholu 17, przekroczeń administra- 
cyjnych 19 Resztę wypadków podajemy w 
skróceniu w tej samej rubryce. 

— (c) Zatrzymanie dezertera. Policja 
ujęła Adama Brukiewicza który przed kil- 

zdezerterował z 5 pułku 
lotaiczego w Wilnie. 

- (c) Podrzutki. Przy ul. Kalwaryjskiej 
4 znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około 4 tygodni, zaś przy ul. Benedyk- 
Ma 2 podrzutka płci żeńskiej w wieku 
10 dni. 

*Obu podrzutków umieszczono w przy- 
tułku „Dzieciątku Jezus”. 

— (c) Dlaczego się otruła?. Okazuje 
się, że Janina Gubska (Wojskowo-Cmen- 

tarna 9) o zatruciu się której doaosilišmy 

wczoraj, usiłowała odebrać sobie życie z 

powodu ciężkich warunków materjalnych, 

— (c) Ujęcie złodziejkikieszonkowej. 

Na rynku Drzewnym Chanie Lewin (Wielka 

Stefańska 10) wyciągnięto z kieszeni sa- 

kiewkę z kiskunastu złotemi. W pościgu 

złodziejkę, która zaś okazała Mira Bobrow- 
ska (zam. Lidzki 3), ujęto. Jest to 'znana 
policji przestępczyni. 

— (c) Kradzieże mieszkaniowe. Nocy 
onegdajszej okradziono mieszkanie Waler- 
jena Wierzbickiego (Ostrobramska 5) któ- 
remu wyniesiono garderobę i bieliznę .o- 

gólnej wartości 1200 zł. A 
Jak okazało się kradzieży tej dokonał 

zaany złodziej i awanturnik, prawdziwa 
zmora dzielnicy „Nowe Miasto*, Włady- 
sław Dreko (Ponarska 43), oraz Józef Ro- 
żewski (bez stałego miejsca zamieszkania). 

Dreko udalo się ująć w parę godzin 
po kradzieży i część rzeczy odebrać, Ro- 
żewski zaś uciekł. 

Bronisławie Sienkiewiczównie (Wiosen- 
na 7) skradziono z mieszkania 180 złotych 
gotówką i garderobę nieustalonej narazie 
wartości: 

-— 

OFIARY. 
P. Wolseiob na Dom Dzieciątka Jezus 

zł. 10. 

4 Władysława Semkowicza. 

Ks. Wincenty Bobin uniewinniony 

Swego czasu, a dokładniej 9-go 
stycznia 1926 r. Sąd Okręgowy ska- 
zał ks. Wincentego Bobina za upra- 
wianie agitacji (w okresie 1919 — 21 
roku) na szkodę Państwa. Akt oskar- 
żenia zarzucał ks. Bobinowi namawia- 
nie ludności do walki zbrojnej prze- 
ciwko Polsce i do tworzenia oOddzia- 
łów bojowych. > 

W rezultacie przewodu sądowego 
zapadł wyrok skazujący ks. Bobina 
na półtora roku twierdzy. Sąd Apela- 
cyjny zatwierdził ten wyrok w dniu 
20.10.27 roku. Sprawa trafiła do Są- 
du Najwyższego, który przekazał spra- 
wę do ponownego rozpatrzenia w in- 
nym składzie sędziowskim. Sąd Ape- 
lacyjny po ponownem zbadaniu spra- 
wy wyniósł wyrok uniewinniający. (y) 

SPORT 
POGOŃ ORGANIZUJE OTWARCIE SEZ0- 

NU NARCIARSKIEGO. 

  

  

Ruchliwy zarząd sekcji narciarskiej W.K. 
S. Pogoń opracował plan prac na sezon zi- 
mowy. Jak wynika z SĘ zaprawa gimna- 
styczną dla członków S. N. i oficerów odby- 
wa się stale we wtorki od g. 19 do 20 i 
czwartki od 18 do 19 w lokalu Ośrodka W. 
E. Ludwisarska 4. Dyżury sekretarjatu. i skarb 
nika S. N.: wtorki od 18—19, czwartki od_17 
18 w kancelarji ośrodka W. F. Ludwisarska 4. 

Zebranie informacyjne członków sekcji 
odbędzie dię dnia 9 b. m. o godz. 19 w lo- 
kalu ośrodka W. F. 

Dnia 26 b m. odbędzie się otwarcie se- 
zonu narciarskiego w Wilnie, którego orga- 
nizację przeprowadza z upoważnienia okręgo- 
wego związku narciarskiego w Wilnie sekcja 
narciarska W. K. S. „Pogon“. 

Dla ułatwienia komunikowania się kie- 
rownictwa sekcji z członkami S. N. zostały 
umieszczone dwie tablice do ogłoszeń: 1-а 
w cukierni Sztralla — róg Tatarskijej i Mic- 
kiewicza, 2-a na parkanie przy budynku 
wojsk. więz. śledczego przy ul. Kościuszki 
Nr» 10 (y) 

PD EZ AZ A A 

‚ Przy niedostatecznej funkcji kiszek, cier- 
pieniach wątroby i dróg żółciowych, otyłości 
i artretyźmie, katarzeżołądka i jelit, opuchli- 
nie kiszek grubych, cierpieniach odbytnicy 
naturalna woda gorzka  Franciszka.józefa 
szybko usuwa objawy zastoinowe i bóle w 
podbrzuszu. Wiieloletnie doświadczenia szpi- 
talne wskazują, że stosowanie wody Francisz- 
kasjózefa doskonale reguluje funkcje przewo- 
du pokarmowego. żądać w aptekach i drog. 
46855—0 

  

Niedz'ela, dnia 5 stycznią 1930 r. 

10,15—: Transmisja nabożeństwa z Ba- 
J. zyliki Wileńskiej. 11.55—: Sygnał czasu z 

Warszawy. 12- : Bicie zegara i hejnał z 

Wieży Katedralnej w Wilnie. 12.05 - 15.20: 

Transmisja z Warszawy Komunikat mete- 

orologiczny, koncert i odczyty rolnicze. 

16.50—17.15: Audycja dla dzieci. Chóry 
szkolne przed mikrofonem. Chór szkoły 

powszechnej Nr. 19 odśpiewa kolendy pod 

dyr. p. Mackiewiczówny. 17.15—17.40: „Na= 
uczanie dorosłych* odczyt organizowany 

przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego wygł. 

Wiktor Woronowicz. 17.40—19.00: Transm. 

z Warszawy. Koncert. 19.00.—19.25: „Co 
się dzieje w Wilnie" pogadankę wygłosi 
profesor Mieczysław Limanowski. 19,25 — 

19,40: 17-ta lekcja języka  niemieckiego— 

prowadzi dr, Wł. Jacobi. 19,40 - 20 00: Pro- 
gram na poniedziałek, sygnał cząsu i TOZ- 

maitości. 20,15—21,45: Ill Niedziela Kame- 

ralna organizowana przez Polskie Radjo w 

Wilnie w porozumieniu ze Zw. Zawodo- 
wym Literatów Polskich i Wil. Tow. Filhar- 

moniczne. Transmisja z siedziby Zw. Lite- 

ratów. Wykonawcy: profesor M. Kimontt- 

Jacynowa, profesor  H. Sołomonow, M. 

Szabsaj, M. Salnicki i profesor F. Tchorz. 

W programie: 1. Roman Siatkowski ' kwar- 

tet op, 10 Allegro commodo, b) Schorzo 

vivacissimo, c) Andantino, d) Finale, Alleg- 
ro molto e con brio— wykonują profesor 
H. Sołomonow, M. Szabsaj, M. Salnicki, 

profesor Tchorz, 2, Karol Szymanowski 

sonata na fortepiano i AE d moll op. 

9—a) Allegro moderato, b) Andantino tra- 
naillo e dolce, c) Finale, Allegro molto 

quasi presto—wykonują: profesor M. Ki- 

montt- jacynowa, profesor H. Sołomonow. 

3. Ludomir Różycki kwintet on. 35 a) 

Allegro moderato b) Adagio, c) Allegro 

giocoso wyk. profesor M. Kimontt- Jacyno- 

wa, profesor H. Sołomorow, M.  Szabsaj, 

M. Salnicki i prof. P. Tchorz. 21,45—22,15: 

Transmisja z Krakowa Słuchowisko. 22,15 
—22.25: Transmisja z Warszawy  feljeton, 

komunikaty, 22,25 - 22,35: Muzyka lekka. 

22,35 — 23,00: Komunikaty P.A.T. z Warsza- 

wy, 23,00 - 24,00: Wieczór poezji wesołej i 

charakterystycznej Wandy Siemaszkowej 

(tr. z wystawy Radjo i Światło Philipsa na 
inne stacje polskie). 

Poniedziałek, 6 stycznia 1930 r. 

10.15—: Transmisja nabożeństwa z PO- 
znania. 11.55—15.20: Transmisja z Warsza» 
wy Sygnał czasu, komunikat  meteorclo- 
giczny, koncert i odczyty rolnicze, 17,00— 
18,20: Transmisja z Warszawy Koncert. 
18.20 19,25: 2-gi podwieczorek dla naj- 
młodszych radjosłuchaczy.  19,25—19,40: 
14-ta lekcja ięzyka  włoskiego—pro wadzi 
dr. Janina Rostkowska. 19,49 20,05: Pro- 
gram na wtorek, sygnał czasu i rozmaitoś- 
ci. 20,05 20,30: „Noworoczne salemalajki" 
o zwyczajach różnych opowie Zula Minkie- 

wiczówna. 20.30—22,25: Transmisja z War- 

szawy—Koncert m'ędzynarodowy Z Berlina, 

feljoton i komunikaty. 22,25 22,35: Muzyka 

lekka. 22,35—2300: Komunkaty P.A.T. z 

Warszawy, 23,00—24,00: „Spacer detektoro- 
wy po Europie" retransmisja stacyj zagra- 

nicznych. 

Wtorek, 7 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał czasu z Warsza- 
wy. 12,05 — 13,10: Poranek muzyki po: 
pularnej w wykonaniu orkiestry Polskiego 

Radja w Wilnie. 13,10 —13,20: Komunikat 

meteorologiczny z Warszawy, 16,10 16.15: 

Program dzienny, 16,15 — 17,00: Muzyka 

z płyt gramofonowych. 17.15—17,40:Audycja 
dla dzieci. Bajeczki ala najmłodszych opo- 
wie Zofja Tokarczykowa. 17.45 — 18.45: 
Transmisja konceriu z Warszawy. 18,45— 
19.10: „O pani dla pani*— prowadzi Zula 
Minkiewiczówna. 19.10—19.25: 18 ta lekcja 
języka niemieckiego — prowadzi dr. Wł. Ja- 
cobi. 19.25—19.50: Transmisja z Krakowa 
„Wrażenia z Litwy Kowieńskiej* odczyt dr. 

19.50 — 23.00; 
Transm. Opery z Poznania „Casanowa“ L. 
Różyckiego, oraz komunikatów z  War- 
szawy. Uwaga: 17.00—17,15 — przerwa. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz, Sprz. Kupno 
Dolary 8,88, 8,90, 8,86, 
Belgja 124,40, 124,71, 124,09 

Kopenhaga 238,55, 239,15, 237,95 
Budapeszt 156,00 — 156,— 155,64 
Holandja 358,95 359,85 — 858,05 

Londya 43,41,5 43,52 43,30 
Nowy-York 8,88, 8,88, 8,86, 
Oslo 238,65 239,25 238,05 
Paryż 35,02,5 35,11, 34,94 
Praga 26,33. 26,39. 26,37, 

Szwajcarja 172,68, 173,11, 172,25 
Bukareszt 5.3125 5,3137 53119 

Stokholm 239,35, 239,95 238,75 
Wiedeń 125,32 125,63 125,01 
Węgry 155,57 155,74 155,17 
Włochy 46,58 46,70 46,46 
Marka niemiecka 212 46, 
Giańsk 173,59. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 119.75. Prem- 

jowadolarowa 66. proc. konwersyjna 
49,75 6 proc.dolarowa 88.505310 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
Ed B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
3,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48— 

8 proc. warszawskie 67,75. rroc. warszaw- 
skie 52.25 8 proc. Łodzi 62,50. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. В. 
Komunalnego 93, Stabilizacyj 10proc. 
Radomia 4. 8 proc. BIŻ 19, r 
ziemskie 72.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.25 4 i p proc. warsz. 48, Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 58.75 

Akcje. 

Bank Polski 175, —  . Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w "Dąbrowie 
60. Cukier 27.00 Cegielski 49—. Mo 
drzejów 18.— Norblin 72. Ostrowiec - 6300 
Starachowice 20.75 —. — Zieleniewski 67,0 

  

- 80. iu 20. Wegiel 50— L 
w L owski Liipoo 31. B, Zachodai + 60 

Ka ies 40. Bank Dysk AI ariate —. Firley 40. Ban sk. 12 110,— 
Rudzki 28, Haberbusch 104.50 Bank Hand- 
lowy—129. Wysoka 145 Majewski 60 

  

CENY W WILNIE. 
Z dnia 3 stycznia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38 -40, żyto 24 - 
—25, jęczmień na kaszę 23 — 24, bro- 
warowy 27 — 28, 
ka 28—30, otręby pszenne 20—21, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10—12, słoma | 
8—9, makuchy Iniane 45—46. Tendencje 
me Dowóz dostateczny, zapotrzebowanie 
małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30 -33, pytlowa 36—40 za kig. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80-90, owsiana 80—110 
perłowa 60 80, pęczak 55 — 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce. 
280, baranie 180-200, wieprz we 0 а, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—i180, masło niesolone 
650 - 740, solone 560 - 650. 

Jaja: 220-230 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 - 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10-12 zł. 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

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

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 3 4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 - 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 650—600, śnięte 500 
520, szczupaki żywe 580—600 śnięte 450— 
500, leszcze żywe 600—620, śnięte 500—550, 
karpie żywe 600- 700, śnięte 5 0—550, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 560—580, śnięte 450—480, wąsa- 
cze żywe 550 -580, śnięte 400—450, siela- 
wa 400-420, sumy 450-480, węgorze 700—800 
miętusy żywe 400—450, śnięte 350—380, 
stynka 280—300, sandacze mrożone 
600, płocie 220—250, drobne 80—150. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 330 — 3.40 dol. za pud. Siemię 

Pierwsze 

GIESCHE S. A. Kafowce. 

Dostawa od 1 tonay w woząch 

Zgubio 
kie w. teatrze „Palace“ lub po 

za odpowiednie wynagrodzenie, Lite- 

Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 doł. 

źródło 

kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil 

5 plombowanych. m 

drodze z teatru na ul. Mickiewicza 

racka 2 m. 3, tel. 477. 

  

za pud. (n). 

sprzedažy ! ĘG LA 

helm, Carmer i Richthofen. 

i ul 757 Foe a 
Il kami, z zielonym 

albo w restauracji „Polonja*. Łaska- 

GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

Jaglellońska 6, tel. 14 97. 

kamieniem we Środku, w piątek 3-go 

wego znalazcę uprasza 516 o zwrot 

e 

za 100 

owies 23—24 igry- ' 

\
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Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru Il-go, z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Jakuba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z 
art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 8 stycznia 1930 roku 
© godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Kalwa- 
ryjskiej 21 m. 7 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do Wileńskiej Fabryki 
Szczotek i Pędzli sp. z ogr. odp. majątku 
ruchomego składającego się z różnego ro- 
Z OR oszącowanego na sumę 

zł. 

Od «nia I do 6 stycznia 1930 r. włącznie Będzie wyświetlany m3numentalny film z życia lndyj | 

„derceMaharadży* 
Dramat serc w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskie, m , ь go w 
Anglii. Aktów 10. W rolach głównych: JAN KUCHARSKI, KENETH RIV i 
FORESCU. Kasa czynna od c. 3 m. 30. Początek seansów od 9. A M ENAR 

Dziś ostatni dzień! 
Podczas seansów od g. Ó-ej orkiestra balalajek į mandetin. 

SUPERSENSACJĄ EROTYCZNA! Porywający dramat miłości, silniejszej niżli nienawiść i śmierć 

DAMA .„SZKARŁĄCIE 
W rolach głównych: czarodziejsko piękna LYA de PUTTI jako przywodczyni czrezwyczajki, która się mści za ' 

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

Polska Skladnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Teleton 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pofńiczoch, skarpet i bielizny. 

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

.0 

| 

i 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

  

Największa w Wilnie składnica SPORTowa 

STAR 
Sp. z ogr. odp. 

Komornik Fr. Legiecki. 

NAARRZUGRDCADPNERNNRAONUWNESEKAIKEOEP 

TEKST OBWIESZCZENIA NR. Z. 1190—28 

Sąd okręgowy w Wilnie, Wydział Cywil- 

swój obrażony honor kobiety, i DON ALVARADO jako oficer gwardji cesarskiej. Natchni 'oment 
miłosne. — Wstrząsające sceny rewolucyjne. Rekordowy_ sukces! 2 orkiestry: _Seansy 0 godz. 4, 0.8 i 10,15, w. E & © ž a В © 

= = z o 

Telefon 400. 
  

Jutro premjera! Koncertowe trio artystów MARY PHILBIN, LIONEL BARRYMORE 

  

  

  

, ogłasza, iż na żądanie Obuchowicza Ki i | 
me A decy 2 gni 20 AZ r Bo ga to zaovatrzone skła d y- KINO-TEATR i DON ALVARADO w przepięknym dramacie erotycznym | 

u postanowił: wzbronić dokonywania wsze! Y NISKIE. 7 BE 66 | 
kich t tranzakcyj 8 proc. I CEN В OBSŁUGA FACHOWA 

Aa zai wit» Ale оее анна tu diod „HELIOS „FANFARY MIŁOŚCI 
wartości nominalnej po 250 dolarów każdy Wileńska 38. Reżys, największy genjusz Ameryki D. W. GRIFFTIH f 
serji I-ej oznaczonych Nr. Nr. 00250, 00251, 

00252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, 
00258, 00259. 

Wzywa się prze to wszystkich roszczą- 
cych prawo do wyżej wymienionych tytułów 
aby w ciągu lat 2 licząc od daty pierwszego 

- ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je w 
sądzie okręgowym w Wilnie lub zgłosili 

wyroby z prawdziwego bursztynu 

  «sprzeciwy. Spr. Nr. Z. 1190—28. 
St. sekreetarz (podpis) 

‚ Н ЕНЕ ООО О МО ЗЕН САЧ 

ogrodnika ggg Toc вайоы 
poszukuje się do majątku Karolin—Trybań- 
ce. Pożądany kawaler, może być i na ordy* 
naryi przy mleku gotowym. Zgłaszać się 0* 
sobiście w Wilnie, hotel Żorża, Właściciel 
majątku J. Borowski w dniach 18 i 19 
stycznia, albo pisemnie pod adresem Za- 
rząd majątku Trybańce, pow. Wileńsko= 
> pocztą Bieniakonie, skrz. poctowa 
Ir. 5. 

m m 

- || Tańce karnawałowe Z2729 95 
i Blues wyuczam za 12 lekcyj. P. 
BOROWSKI ul Trocka Nr. 8 Kire 
rozpoczynam w piątek 10 stycznia o 
(odz. 8 wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 

godz. 7-ej rozpoczynam kurs ma- 
zura (za mazur 5 zł.) Zapisy przyj“ 

muję. e wę. Chrześcjańskiej 
intelig. 

    

Tango, ° Рох- 

    

       
       

     A NAJNOWSZYC 
SM „SALONOWYCH SKŁAD 
uczą bez względu na zdolnośc 

nauczyciel Wielka 25 m. 1, FABRYCZNY I. Frost tańców Inform. 11-10 w.   

Uwaga! Najlepszej 

Kalosze Sniegowce Obuwie gumowa 
prawdziwej znanej 
firmy światowej 

„OUADRAT“ 

  

„IGWADRAT* 

  

  
Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 
  

Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne   M. ZŁATIN "u. nia 204 
  

  

| Rejestr Handlowy 
HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 14-XI 1929 r. ” 

11012. A. I. „Kinoteatr HOLLYWOOD — Nadzieja Pimo- 
mowa-Sawicz-Zabiocka, Leonidas i Aleksander Pimonowowie — 
spółka firmowa*. Prowadzenie Įginoteatru Hollywood. Siedziba 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza 22. Spółka istnieje od 3 paździer- 
nika 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wfilnie, py ul. A. Mickie- 
wicza 22. Nadzieja Pimonowa-Sawicz-Zabłocka, Leonidas Pimo 
now i Aleksander Pimonow. Spółka firmowa, przekształcona z 
firmy jednoosobowej, Kinoteatr Hollywood — Leonidas Pimo- 
now, zawarta została na mocy umowy z dn. 3 października 1929 

roku na czasokres do dn. 1 stycznia 1937 roku. Zarząd należy 

do wszystkich wspólnłków łącznie. Wszelkie zobowiązania, 
umowy, akty hipoteczne i notarjalne, weksle, żyra wekslowe, 
czeki, przekazy, pełnomocnictwa i żądania zwrotu sum z insty- 

tucyj kredytowych winny być zaopatrzone pod stemplem firmo- 
wym łącznym podpisem dwóch zarządców, z których jeden pod- 
pis ma być położony przez Nadzieję Pimonową-Sawicz-Zabłocką. 
Korespondencje zaś, pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju 

korespondencji pocztowej ii telegraficznej, zwykłej, wartościowej, 

poleconej i pieniężnej, pokwitowania z odbioru przesyłek, doku- 
mentów i towarów z kolei, żeglugi, komór celnych i od osób 

prywatnych podpisuje pod stemplem firmowym jeden z zarząd 
ców, 2561 — VI 

Miau bai a a i A d ань — 

11013 I. A. „Szmujło Szejnhaus, B. Cukierman, I. Majzel, 

B. Berman i Ska”. Skup zawodowy Inu, siemienia Inianego iin- 

nych produktów rolnictwa celem o: sprzedaży. Siedziba w Gród- 

ku, pow. Mołodeczańskiego. Spółka istnieje od 1 września 1929 

roku. Wspólnicy Berko Berman zam. w Wilnie, ul. Węglowa 19 

Boruch Cukierman z Gródka, Izrael Majzel z Gródka, Szmujło 

Szejnhaus z Radoszkowicz Szmerko Cukierman s.S. Borucha Z 

Gródka, Izaak Majzel z Gródka, Ber Pupkin z Radoszkowicz, 

Szmerko Cukierman s. Sendera z Wilna, ul. Rudnicka 10—26 i 

JWolf Szejnhaus z Radoszkowicz. Spółka firmowa zawarta na 

mocy umowy z dn. 1 września 1929 roku na czas nieograniczo- 

ny. Zarząd należy do czterech wspólników: Berki Bermana, Bo- 

riicha Cukiermana, Izraela Majzela i Szmujły Szejnhausa. Wek= 

sle i wszelkiego rodzaju zobowiązania w imjeniu spółki jak rów- 

nież żyro na wekslach, czeki, pełnomocnictwa i wszelkie inne 

zobowiązania podpisują dwaj członkowie zarządu pod stemplem 

firmowym lub pod nazwą firmy; korespondencję i wszelkiego ro 

dzaju dowody nie mające charakteru zobowiązań może podpisy- 

wać każdy ze wspólników, również każdy ze wspólników ma 

prawo nadawać ładunki na stacjach kolejowych i otrzymywać 

wszelkie towary i ładunki, 2562 — VI 

w dniu 15-X1 1929 r. ` 
„Celina Billewiczowa* w Głębokiem, pow. 

Dziśnieńskiego. Sklep wódek t tytoniu. Właściciel Billewiczowa 

Celina zam. w Warszawie, ul. Twarda 7. Plenipotentem firmy 

jest Filip Gińko, zam. w Głębokiem. 2563 1 

11014.1. A. 

11015 I. A. „Kažimierz Zdziechowski“ w maj. _ Pomor- 

szczyzna, gm. Rakowskiej, par Mołodeczańskiego. Gorzelnia 

Rolnicza z Oddziałem rektyfikacyjnym. Firma istnieje od 1923 r. 

Właściciel Zdziechowski Kazimierz zam. w Rakowie. 2564 —VI 

11016 I. A. „Alpierowicz Itka“ w Dolhinowie, pow. Wileń 

Firma istnieje od 1929 roku. skiego, sklep drobnych t ów. skiego, e obny owar 2565-— VI 
Właściciel Alpierowicz Itka, zam. tamże 

e 11017. у A. „Benjamowska Chaja Lejba*, w Ejszyszkach 

pow. ILidzkiego. Sklep żelaza. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

Ściciel Benjamowska ChajarBejla, zam. tamże. 2566 —VI 

AI 11018. I. A. „Berchon Hirsz“, w Laikui o ONA 

Dziśńieńskiego, sklep gałanteryjno-spożywczy. Firma istnieje o 

REŻ raku. Właściciel Berchóń Hirsz zam. tamże. 2567 — VI 

11019. I. A. „Berchon Mowsza* w Szarkowszczyźnie, pow. 

  

- Firma istnieje od 1920 1 r. Wła- 
2568 — VI 

Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy. EF 
Ściciel Berchon Mowsza, zam tamże. 

11026. L. A. „Bibik Feliks" w Iwieńcu, pow. Wołożyńskie- 
go. Sklep win i wódek. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Bi- 

bik Feliks, zam. tamże. 2569 — VI 

11021. I. A. „Bielski Henryk“, we wsi Proszkowo, gm. 

Pfiskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep. galanteryjno-spożywczy. 

Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Bielski Henryk, zam. 

tamże. 2570 — VI 

mą zak AA MM MAMA DĄ MA mam ua mA < н е е — — — 
w dniu 13-X1 29 r. 

158. II. A. „Widecki Wulf”. Przedsiębiorstwo zostało zlik- 
widowane i wykreśla się z rejestru. 257 I 

36. III. A. „Towarzystwo Garbarni — Derma — Szabad 
Makower i Spiro w Wilnie”. Wspólnik» inż. Wolf Makower zmarł. 
Do czasu zatwierdzenia spadkobierców w sprawach spadkowych 
po zmarłym Woliie Makowerze zarządza spadkiem w charakte- 
rze pełnomocniczki . z zakresem uprawnień przysługujących 
zmarłemu Pesia Makowerowa, zam. w Wilnie przy ul. Słowackie- 
go 4. 2572 — VI 

w dniu 14-XI 1929 r. 
3609. II A. „Bujalski Władysław* Przedsiębiorstwo zosta- 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2573— VI 

4752. Il. A. „Dyszko Oszer*. Pomiędzy Oszerem-Lejbem, 
Dyskinem a Esterą Bejla Mine zawarta intercyza na mocy aktu, 
zeznanego przed Emiljanem Sobolewskim, Notarjuszem przy 
Hipotecznej Kancelarji sędziego pokoju pow. Warszawskiego w 

Warszawie w dn. 28 maja 1912 roku na Nr. 4762. 2574 — I 

w dniu 4-XII 29 r. 
6764. Il. A. „Zetikowski Izrael". Przedmiot — sklep spo- 

żywczy i zboża. © 2575 — VI 

6780. Il. A. „Blacher Chodes'. Sklep spożywczy i resztek 
manufaktury. 2576 — VI 

kę 8744. II. A. „Gendel Motel". Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru, 2577. 
; w dniu 26-XI 1929 r. 

BOZE 5670. Il A. „Długin Szymszel* Przedmiot: sprzedaż towe- 

rów spożywczych, galanteryjnych, żelaznych iszkła. 2578—VI 

1 w dniu 21-X1 29 r. zę 

5712. Il, A. „Odlewnia żelaza Braci I. E. Szapiro w Lidzie 

Spółka Firmowa". Zawierać wszelkiego rodzaju umowy, doko- 

nywać obstalunkiów, wydawać weksle, żyrować weksle, podpi- 

sywač w imientu spółki wszelkiego rodzaju zobowiązania i obligi 

(podpisywać i wydawać wszelkie PE a oSA imie 

i ółki każd” spólników pod stemplem firmowym. niu spółki każd” ze wspólnii p p io 

w dniu 26-XI 1929 r. || 

5810. II. A. „Kamieniecka Cgtel". Przedsiębiorstwo zosta- 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. +2580 — VI 

— VI 

DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU OKR. W WILNIE W 

DNIU 22-X 1929 R. POD dne TO NASTĘPUJĄ- 

R. H. Sp. — 756. Firma: „Kasa Oszczędnościawo Pożycz- 

kowa Zrzeszenia Pracowników Państwowych Banku  Roliego 

Koła w Wilnie, spółdzielnia ż ograniczoną odpowiiedzialnością w 

Wilnie*, Siedziba w Wilnie, ul. W. Pohulanka 24. Odpowiedzial- 

ność członków za zobowiązania spółdzielni zadeklarowanemi 

udziałami i oprócz tego dziesięciokrotna w stosunku do zadekla- 

rowanego udziału. Celem spółdzielni jest poprawa bytu gospo- 

darczego członków przez umożliwienie im gromadzenia oszczęd- 

ności i dostarczanie dostępnego kredytuł dla osiągnięcia czego 

spółdzielnia przyjmuje wkłady oszczędnościowe na  oprocento- 

wanie, wydaje członkom pożyczki w gotówce i innych świadcze- 

niach i udziela gwarancji» Udział wynosi 50 złotych, płatnych 

jednorazowo przy przystąpieniu lub w równych ratach miesięcz- 

nych w przeciągu 10 mtesięcy. Na członków zarządu powołano 

zam. w Wilnie: Franciszka Tymana, — przy ul. Mickiewicza 

29—8, Pawła Odyńca — przy zauł. Montwiłłowskim 3—1 i 

Władysława Szemiako — przy ul. Piwnej 8—2 oraz na zastęp- 
ców zam. w Wilnie: Piotra Sokolińskiego przy ul. Fabrycznej 39 
Kazimierza Żardeckiego — przy ul. Portowej 12—2 i Wiktora 
Kirchnera — przy ul. Mickiewicza 35—27. Czas trwania spół. 
dzielni — nieograniczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń „Sło- 
wo”. Rok obrachunkowy kalendarzowy. Członków zarządu 3, 
zastępców 3; oświadczenie woli w imieniu spółdzielni podpisują 
dwaj członkowie zarządu pod stemplem firmowym. Orzekanie i 
zatwierdzenie o kupnie nieruchomości należy do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członka zarządu, 
czynności jego spełnia ten z zastępców, który przy wyborach 
otrzymał największą ilość głosów, nie dłużej jednak, niż do naj- 
bliższego rocznego walnego zgromadzenia. Przepisy o likwida- 
cji są zgodne z odnośnemi przejjisami ustawy o spółdzielniach z 
dn. 29-X 1920 r. 2678. — VI 

— 

Wstrząsające sceny! Seansy o godz 4, 6, 8 i 10.15 w. Atrakcyjna treść? 

  

Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca   Dziś i dni następnych wielki film produkcji krajowej 

AOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
Dramat w 10 aktach monumentalny film polski ł i Andrzej 

kolejowego). RC artysci scen Wararasśkichy. jerzy tis CZYŃSKI, Marja MALIEKA aa MAn Moje wych 
CŽYNSKA, Kazimierz JUSTJAN i iani. Początek seansów o godz, 5, w niedziele i Święta o g. 4 p. p. 

CZYNSKI, Marja MALICKA, Jerzy MARR, Marja GOR- 

  

Dzis 
premjera! 

Wielki film polski według scenarjusza 
Konrada Toma. W rolach głównych: zdradza męża 

  

  

    

    

    

      

      

  

Kino - Teatr tragicznie zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIAROWSKA, MODZELEWSKA i JÓZEF W ь 
\\ДЁ“‹; kopa zy > па Ёе_ Зяодцпібш_гоіиіппу_сь. Nad program: Ji film stos kis 

sa js w ‚ órym udział biorą najwy itniejsze gwiazdy ekranów POLA NEGRI, MARY PIC 
„Siońee NITA NALDI, CECiL B. de MILLE, DOUGLAS FAIRBANKŚ, CHARLIE CHAPLIN, Mary Astor, Boty Coo 

! son, Owen Maore, jack Holt i wielu innych. Oszołamiająca precyzja gry, techniki i reżyserji. Zawrotne trick! 
ul. Dąbrowskiego 5 ES Akai SCO IE SK c: a filmowego Hollywood'u. Motto: lież to 

1 waszych piękne panie. O słowie, scenie, kinie, ekranie. Kończy si „ małż: i ie. 2 
W dniu premiery bilety honorowe nie ważne. A OWA 

ТЕНЕ © GONI WRA a, Piani 
amy do sprzedania: i 5 D k j AE e y p nia 4 DEKARZE | + ORO A Fig aras 

: olwark położony 5 klm. od Wilna obszaru 80 h. BEGRPEA CEA TRAK WARE >5 i й SA ZDROWY 
żywym i martwym  inwentarzem. Wszystkie zabudow Miej : %оц;…' бкнппвошд kraju, sprzedaję na 
rzeczka na miejscu o pierwszorzędnej glebie. ВОКТОВ ПН —1 dogodnych arun- 

_ 2) Folwark położony 17 klm. od Wilna, 68 ha w tem 30 kach, Kijowska 4—10. 
A a 7 ke opałowy. Kompletne zabudowania D.ZBLOGWICZ Pokć @ 1У dawka wccZ A 

w dobrym stanie, nad rzeką, ziemia żytnio-kartoflana. Komuni- ‚ j | 
kacja autobusowa i stacja kolejowa 3 klm. od folwarku. Cena Sia, E ia 1 oj za) Wilnem 
5000 dol. przy wpłacie 3.000 dol. | moczowych, od 9 | umeblowany do _wy-| obszaru około 136 

3) Folwark w pow. Baranowickim, 5 klm. od stacji nad —1, od 5—8 wiecz, | 221sCia, Śniadeckich 3 ha, o dobrej gle- 
rzeką ls-są obszaru 60 ha w tem 5 ha lasu budulcowego i opa- Elektroterapja || 18- —0| bie, łąki, IS og - 
łowego, 4 ha łąk reszta orna. Zabudowania gospodarcze. Cena ser dy, dom mieszkal- 
30.000 zł. Może być rozłożoną na dwie raty. Może być wy- Zane Do wynajęcia WIEL- | ny murowan о- 
dzierżawiony na lat 36. Jest możność urządzenia młynu. |. Kobieta-Lekarz |KA MUROWANA| spodarcze bud Aki 

4) Folwark w gm. Turgielskiej pow. Wil-Trockiego ob- ir Zellowiczow. PIWNICAz betonowan. | kompletne, da: 
szaru około 50 dzies. w tem 10 dzies. lasu budulcowego dębo- ° i podłogą, rozm. 11x14,]| damy dogodni 
wego, 4 dzies. łąd i reszta orna. Kompletne zabudowania, świet- KOBIECE, WENE- |rownież skład, nada-| D.H.-K* r 
na komunikacja autobusowa. Cena obszaru z lasem 7.000 dol. RY<ZNE, NARZĄ- | jący się na garaż. Sa* Mickiewicza * .1' 

5) Posesja w Druskienikach składająca się z 3-ch will i DOW MOCZOW. |dowa 4 (dom Troc-| tel. 9-05. —0 
1800 sążni ziemi własnej z ogrodamii przy pryncypalnej i ruchli- ad 12--2 | od 4—6, |kiego).  Dowiedzieć - : 

wej a Cena 100.000 zł. gl. Mickiewicza 24, | się u dozorcy,  —0 
: Z E 1 PE od Wilna. Obszaru 30 ha ta'. 277. — 

w tem 4 i pół lasu około 7 ha łąk reszta orna. Dobre <zabudo- 
wanmfia gospodarcze i przy tem osobna willa letniskowa, składa- DOKTOR Poszukuję MATAWAM 
jąca się z 12 ubikacyj. Pierwszorzędna glęba. Nad rzeką. 

7) Do wydzierżawienia w Druskienikach pensjonat, skła- 
dający się z 20 ubikacyj przy pryncypalnej i ruchliwej ulicy. W 
pensjonadie kompletne urządzenia wewnątrz. Do objęcia z po- 
czątkiem sezonu r. b. 

8) Większą ilość domów murowanych, drewnianych w 
cenach od 1000 do 50.000 dolarówi 

iš ių Ajencja „POLKRES* Wilno, Królewska 3, 
el. 17—80. ' 

  

  

do 'poważnego 
W$PÓLN H 56 przedsiębiorstwa 
z dużą przyszłością z gwarancją włożonego kapitału poszu- 
kujemy. Przyjmiemy tylko solidnego i mogącego osobiście 
przyjąć czynny udział w prowadzeriu interesu z kapitałem 
2—3.000 dolarów. Adres w Biurze Ogłoszeń S. Jutana,     į Niemiecka 4, tel. 222. = 
  

* 
BRNADSTYDGGNZANANOM' UZAZRERAKIEE BEDE A 

PIANINA i FORTEPIANY & 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER“ (nie ma 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger). 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLiTHNER, DRYGAS a 

SOMMERFELD etc. 
@ Wilno, в 

н. Dąbrowska nl. Niemiecka 3, m. 6,9 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

DAGA Z UGO BAREK IKWG DAWN AWMIEE RWE MBR НВ О 0 ОВ ОЬ 

в cat — | 

| AnfoniSkurja | 
ARTYSTA FOTOGRAF 

ul. KRÓLEWSKA 3. 

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

it d. 
GRUPY DO STU OSOB. 

ESRUUNSOK NK SANA BORA SANEM ANNZ 

D H. „BŁAWĄT WILEŃSKI" 
WILNO, WILEŃSKA 31. 3-82. 

Wielka wyprzedaź 

polnweniarzowa 

B 
a 
u 
u 

i 

resztek i towarów wysortowanych E 
po bardzo niskich cenach. 

Nadi AGE 
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Grand Vin de Bourgogne et Bordeaux 

„hUIS  ESCHENAUER" 
Chablis, Beaujolais, Chambertin, Barsac, Hurt-Barsac, 
Hurt-Sauternes, Yguem, Chat.-Larose, Chat. Pontet- Canet 

poleca 

Dom Handlowy Bia GOŁĘKBICWSCY 
rocka 3, tel. 757. 
  

Popierajcie LV. PP 

pokoju umeblówane- 
A.Blumowlez že. chętnie z forte- 

pianem [lub prawem 
Choroby weneryczne, używania, w promie- 
skórne, i syfilis. Przy= niu do kilkuset met- 

BAWAAWE 
jęcie: Od 9—1 13—7 rów od K Ofie N 

Wilno, ae R, "Reflektuję au ka 

ul. Wielka 21. e gaotśi,:jc: pasi @ Gl. iem utrzymaniem przy pisania na maszyni 
(Telet. 921). = inteligentnej polskiej Orzeszkowej 11 — 16. 

RÓŻ 

    

    

rodzinie. Oferty: Woj 
ki Zjedi i P ПНО ОННЕ AREN dia aa O Wa 

Į Liuka nEamsti Į Suknie balowe, wie- 
s S ai maż 

o cen - KZLEBAURIE 2 DOKOJESięnyet: Wykonanie 
Lekarz-Dentysta lub 1 umeblowėne, Ryana pójde: 

MARYA do wynajęcia. Jasna kroju i szycia. Wy* 

Ożyńska-Smolska * * !- 
Przyjmuje: od 9 —12 ne. Skopówka_7 m: 8+ 

iod.4-6. Ofiara 4 ВЙ А В Е _ WŁADYSŁAWA. 

еца KUBA) | SPRZEDAĆ Oszczędności 
swoje złote i dolary 

—4 uczenie się zapewnio” 

  

= AKOSZERAI = HATAW A so; na 13 proce 
aj | = _ rocznie. Gotówka 

M twoja jest zabezpie- 
knszęrkaśmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
Ue ad” zmar= 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wlo- 

czona złotem, sre- 
brem i drogiemi ka”. 
mieniami. LOMBARD- 
Plac Katedralny, Bi 
skupia . 12. 
pożyczki pod zastaw 

W. Wilenkin I $-а 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

  

Urodę serwuje, dosko- fortepian mało uży- Żądajcie bezpłatne: 
nali, odświeża, usuwa wany okazyjnie na- = k 

jej skazy i braki,tychmiast Sprzedam. Adres: Liszki—Aptekż 
ztuczne opalenie ce- Szawelska 8 m. 16. 6645—7 

ry. Wypadanie wło- (Wpobliżu Rudnickiej) i ais 

  

sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- s: 

ametyki racjonalne.  Qkazyjnie A 
W Z” p. 43 do sprzedania iostru- dO szycia suknie, 

menta ginekologiczne, płaszcze, suknie ba“ owe, oraz szyje po lrod KOBIECĄ Wileńską 36 m. 10,4 
fikonseryuje, godz. 18—19. —o Pom? prywatnych» 

doskonali, odświeża. ortowa 15 m. 4. -0 

usuwa braki i py Sprzedaje się firmowy RAB NOWA CKE 
е Regulacje i trwa Fortepjan ZGUBY przyciemnianie brwi. 

Gabinet Kosmetyki można oglądać Od g. parma ma 25 
„CEDIB" 4 do 6 wiecz., ul. gubioną książkę Leczniczej  „ 

Jj. a Finna Nr 3]b m 1, -z wojskową, wyd. 

5 przez P. K. U. Wielka 18 m. 9. Przy 

Święciany w r. 1923, od g: 10—7, PROT 

W. Z. P.26 Sprzedaje SiĘ na imię Mikołaja Śza” 
unieważnia nan © majątek w  Barano- kurowa, pi 

LOKALE Bim, powiecie 3 się. 
zad od 2 D 
przestrzeni 210 ha w 

Bus mins. A pełnej kulturze, cały WEJ 

  
  

  

  

  

  

  

  

noc sylw2stro- 

NE « 

Wydaje 4 

sów. Mickiewicza 46.| Fabryka i skłąd j złota, srebra, brylan- | 
: mebli: tów, futer i t. d. RE 

O gumas jadalnie, sypialnie, | m x; a 
pi salony, S gabinety, | TYSIĄ CE 
g I ha g łóżka niklowane i| chorych na katar ž0- 

Osmety i Ri ae kreden- | łądka, ją” kur- 
sy, stoły, szafy |cze, bóle, niestraw= 

—1—) biurka, krzesła | ność, brak apetytu, 
Gabinet dębowe i t. p. Do- | ogólne osłabienie 

godne warunki ijet cetera, odzyskał 
Racjonalnej Kosme- na raty. zdrowie, | używając 

tyki Leczniczej. g _ mzioła sławnego na 

MAI ii z Świat RE 
z > rofesora Uaiwersy- 

kobiecą kon: | Beckera tetu Jagiellońskiego. 

= wą w lokalu Pok ój zdrenowany z kom- Kia "Garadd 

duż; umeblowan: i > „Bizonowego, | zostai“ y, y, martwym nwenta- zapomniany srebrny 
oraz pa do kia rzem, dwa młyny 
najęcia, ul. Św. Ja- czynne, motor, ieZio- m; 
kóbska 10-2.  —0ra rybne, stawy EE ati 

+ wapielnia. Dłusu ban- znajązcę proszę © 
Pokoje aa 000 dolu odniesienie га saa 

umeblowane miesięcz- 55.000 dol. . Dowie- 3 ogzeniem: „Adwokat 
nie po cenach nizkich dzieć się: Wilno, e Ai Bo 

sit: - Z Jas 
do wynajęcia w b. Jągiellońsk: Śr NN? 
hotelu Niazkowakiai: jop Tandžia, PE я л L 

porcygar z WYIZniete- 

Bakszta 2. 
    

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło | Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie', Kwaszelna 23. |


