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Bitwę pod Sedanem wygrał  nie- 
miecki nauczyciel. A książka Remar- 
que'a jasno dowodzi, że za klęskę 
Niemców pod Verdun tenże nauczyciel 
dużą część odpowiedzialności ponosi. 
Nietylko w starciach zbrojnych  naror 
dów szkoła decyduje: jeszcze większą 
ponosi szkoła odpowiedzialność za stan 
psychiki pokoleń, za charaktery, za du- 
szę ludzi. 

Słusznie więc oczy całej Polski 
zwrócone są na oświatę — szczególnie 
zaś na tych, którzy kagańce tej oświa- 
ty bezpośrednio niosą. lm więcej na 
Sprawy nauczycielstwa patrzeć będzie- 
my, im więcej myśli i serca włożymy w 
sprawy szkolne, w sprawy nauczyciel 
skie — tem lepiej. Nigdy nie będzie za 

iele serdecznego zainteresowania się 
Życiem i potrzebami nauczycieli. 

* * * 

Czy ogół nauczycielstwa w Polsce 
całej stoi na odpowiednim poziomie? 
Tak często i to właśnie z ust urzędo- 
wych przedstawicieli władz szkolnych 
słyszymy utyskiwania na niedostatecz- 
ne wykształcenie, wyrobienie charakte- 
ru, wychowanie nauczycielstwa. Jest 
tedy pewnem, że do ideału w wielu wy- 
padkach nie doszliśmy jeszcze. Ale je- 
żeli spojrzeć na ogrom dokonanej przez 
nauczycielstwo pracy — na warunki w 
jakich to nauczycielstwo pracuje — to 
chyba musimy dojść do przekonania, że 
wysiłek jest i wielki i twórczy. A lu- 
dzie, którzy tego wysiłku dokonali i do 
takich rezultatów doszli — niewątpli- 
wie zasługują na szacunek najwyższy. 

Są jednak powody do troski o przy- 
szłość. Nie chcemy obecnie wchodzić 
w ocenę poszczególnych ugrupowań, 
jakie się wśród nauczycielstwa wylo- 

> Dalecy jesteśmy od myśli, że jed- 
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nolitość organizacji nauczycielstwa by= 
łaby czemś doskonałem. Być może, że 
byłaby ona tylka matwotą. Ale widzi- 
my niektóre prądy wśród nauczycieli, 
które nas przerażeniem napełniają. Ma- 
my przed sobą numer miesięcznika 
„Zew  Nauczycielski*. Wydano go w 
Krakowie w maju 1929 r. Na pierwszej 
stronie pismo podkreśla swoje stanowi- 
sko „Klasowo-proletarjackie* a wiemy, 
że „w Imieniu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Sąd Okręgowy karny w Krako- 
wie” konfiskował je. Jest zatem wśród 
nauczycielstwa prąd, niedaleki od bol- 
szewizmu, Strach myśleć o wpływach, 
jakich ten prąd może być narzędziem, 
strach myśleć o przyszłości kraju, w 
którym nauczyciele, tym prądom ulegli, 
byli liczni. Ufajmy, że to tylko jakaś 
znikoma, malutka garstka. Ale i ona 
nieobliczalne wprost szkody wyrządzić 
może. 

Niestety, zatrważających objawów 
jest więcej. Nie będziemy się powoły- 
wać na źródła, których możności nie 
«mamy sprawdzić. Tak np. zostawimy 
tymczasem na uboczu broszurę p. Artu- 
ra Górskiego, która podaje mrożące 
krew fakty. Podamy tylko to, co w każ- 
dej większej czytelni sprawdzić można. 

„Głos nauczycielski',* centralny or- 
gan związku nauczycielstwa szkół pow* 
szechnych'* wydaje dodatek miesięczny 
pod tytułem „Praca Szkolna”, Powiedz 
„my nawiasem, że Związek jest najlicz- 
nieszem ugrupowaniem  nauczyciel- 
skiem w Polsce, i że w szeregach 
swych ma napewno bardzo wielu nau- 
czycieli bez zarzutu. — „Praca Szkol- 
na“ 31-X 1929 r. zamieszcza artykuł 
niepodpisany — więc może nawet re- 
dakcyjny — w którym taki jest ustęp: 

. _ „Moralność to coś, co się zmienia, i mu- 
si zmieniać stale, Coś, co przechodzi przez cią 
głą ewolucję. Dzisiejszy bunt jest jutrzejszem 
prawem; dzisiejsze bluźnierstwo — jutrzej-- 
szym IKomunałem, jak twierdzi Boy w Dzie- 
łach * Konsystorskich. A 

Są zatem w redakcji „Pracy“ czyn- 
niki ulegające wpływom bardzo niebez- 
piecznym — wpływom wyraźnie nieka- 
tolickiego relatywizmu moralnego. 

Ten sam „Głos Nauczycielski", w 
„Czasach, gdy jeszcze wychodził w Kra- 
kowie, w 1922 roku, 15 maja, takie 
umieszcza zdanie: 

„Księża i posłowie z Wielkopolski chcieli 
szkoły wyznaniowej. Związek przechylił sza- 
lę na międzywyznaniową*. 

A przecie wiadomo, że Kościół, 
uważając religję za podstawę wszelkie- 
go wychowania stoi na stanowisku szko 
ły wyznaniowej. 

Złe wpływy torują sobie drogę do 

  

Y „nauczycielstwa. Dowodzi tego chociaż- 
""by i ten fakt, że nikt nie zaprzeczył 
wiadomości, głoszącej, iż 16.X 1927 r. 
grupa członków oddziału warszawskie- 
go związku pol. nauczycielstwa szkół 
powszechnych uchwaliła. żądanie znie- 
Stenia nauki religji w szkołach. Nie za: 
przeczono tej wiadomości, choć zamie- 
ścił ją organ obozu przeciwnego ,Naut 

yciel Polski“ z I.V 1928, a szereg in- 
nych pism ją powtórzył. Grupa, która 
wystawiła to żądanie jest podobno nie* 
wielka. składa się z „radykalnie uspo- 
sobionych, młodych zwłaszcza 'człon- 
ków*. Ale samo istnienie" takiej grupy 
— a zwłaszcza brak wiadomości o reak 
cji innych na jej wystąpienie — jest 
objawem niepokojącym. 
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Konferencje Barfla z minisframi 

WARSZAWA, 9—l. ;PAT. Prezes 

Rady Ministrów prof. dr. K. Bartel 
udał się dziś o godz. 17.30 do p. 
Marszałka Piłsudskiego i odbył z nim 

półgodzinną konierencję. 
a 

WARSZAWA, 9 - I. PAT. Premier 
prof. K. Barfel odbył dziś w  godzi- 
nach porannych konferencję z  mini- 
strem skarbu Matuszewskim oraz z 
ministrem spraw wewnętrznych Jó: 
zewskim? 

P. P. S. w, cpozycjiz 
Po dwóch tygodniach od chwili 

ukonstytuowania rządu prof. Bartla, 
kiedy znikły już wszelkie nadzieje, że 
uda się coś utargować C.K.W.P.P.S, 
postanowił sprecyzować swoje stano- 
wisko w następującej uchwale: 

„, „Ostateczny sposób załatwienia prze- 
silenia oraz - skład osobisty: gabinetu p. 
Bartla. dowodzą, że zmiana istotna w „po- 
majowym”, opartym na ukrytej dyktaturze, 
systemie rządzenia jeszcze nie zaszła. 

Wobec tego Centralny Komitet Wyko- 
nawczy P.P.S., stojąc na stąnowisku 0po= 
zycyjnym — uważa za konieczne prowa- 
dzenie nądal walki o zlikwidowanie syste- 
mu ukrytej dyktatury marsz. Piłsudskiego 
i dowalki tej wzywa klasę robotniczą”. 

Nadzwyczajna komisja sejmowa 
dla zbadania pe 94 31 paździer- 

nika. 

WARSZAWA, 9 I.PAT. Nadzwy- 
czajna komisja sejmowa do zbadania, 
zajść w dniu 31 października r. ub 
pod przewodnictwem wicemarszałka 
Sejmu Czetwertyńskiego, na  dzisiej- 
szem posiedzeniu przyjęła po dłuż- 
szej dyskusji regulamin, który głosi 
między innemi, że posiedzenia są jaw- 
ne. Komisja może odstąpić od tej za- 
sady tylko wtedy, gdyby jawność po- 
siedzeń zagrażała bezpieczeństwu pań. 
stwa. Komisja prowadzi wszelkie'czyn- 
ności związane z dochodzeniem w peł- 
nym swym składzie. Gdyby jednak 
przeprowadzenie jakichś czynności 
było uciążliwe lub niemożliwe, komi- 
sja może zlecić przeprowadzenie od. 
powiednich czynności bądź sądowi, 
bądź wybranym w iym celu  człon- 
kom komisji. Po omówieniu sprawy 
przesłuchania Świadków i ich zaprzy- 
siężenia, regulamin mówi w dalszym 
ciagu między innemi, że na posiedze- 
ni» komisji mają wstęp tylko jej 
członkowie, zawezwani przez komisję 
świadkowie i rzeczoznawcy oraz urzęd: 
nicy kancelarji sejmowej, wyznaczeni 
przez marszałka Sejmu do pelaienia 
funkcyj sądowych. Na referenta ko- 
misji wybrano posła Liebermana z 
PPS, na sekretarza zaš posta Po- 
doskiego z B. B. Następne posiedze- 
nie komisji odbędzie się w  ponie- 
działek 13 b. m., na którem pos. Lie- 
berman zreferuje akta dochodzeń, 
sporządzone przez Marszałka Sejmu. 

Ohrady komisji skarbowej 

nad zniesieniem cła na saletrę: 

WARSZAWA, *9—1. PAT. Dziś 
pod przewodnictwem posła Krzyża- 
nowskiego w obecności ministra prze: 
mysłu i handlu Kwiatkowskiego obra- 
dowała komisja skarbowa nad wnio- 
skiem Klubu Narodowego w sprawie 
zniesienia cła przywozowego na sa- 
letrę chilijską. Po dyskusji uchwalo- 
no sprawę przekazać komisji rolnej. 

Prof. Krzemieniewski ofrzymał 
nagrodę m. bwowa 

LWÓW, 9. 1. PAT. Odbyło się tu po- 
siedzenie komitetu w sprawie przyznania 
nagrody naukowej m. 'Lwowa z dziedziny 
matematyczno - przyrodniczej w 'sumie 7 
i pół tys. zł, Po dłuższej dyskusji nagrodę 
tę na rok 1929 przyznano Krzemienięw- 
skiemu, za prace naukowe, a „ostatnio za 
wynalezienie sposobu wywabiania mikro- 
organizmów z gleby. 

RZEZBA SKROK Z LDYPER ZARA ROWIE 
* 

Przejdźmy do naszych, miejsco- 
wych spraw. Możemy się słusznie oba- 
wiać, że złe wpływy z Krakowa i War- 
szawy przesiąkną do nas. Niebyłoby to 

dziwnem, bo przecie wielu mamy nau- 
czycieli, pochodzących z innych dziel- 
nic, z innemi dzielnicami związanych. 
Ufajmy, że nasza tradycja nauczyciel: 
ska te wpływy zwalczyć potrafi. 

Pisano już o tej tradycji nieraz; ale 
trudno przestać pisać i mówić o jednej 
z najwspanialszych kart naszych dzie- 
jów. 

Praca nauczycielstwa za czasów ro- 
syjskich była zdumiewającą. Uczono w 
ciągłej obawie przed rewizja, z nieu- 
chrońną pewnością, że lada chwila do- 
nos całą pracę przerwie, że przyjdzie 

rewizja, areszt, więzienie, deportacja. 
Warunki życia w dzikich, zapadłych 
wsiach... A potem, gdy wyszli rosjanie, 
za niemieckich czasów: Znów lata gło- 

Opisła pocztowa uiszczosn ryczajńiem. 
Redakcja rękopiców sie 
eju cie uwzgiędri» zasiryetać eo Ńn rozmieszczeria ogloszeń. 

ais zwraca. Administra- 
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Białornś beż koni 
Zabito 200 tysięcy koni. — Wło- 
ściański opór przeciwko kolekty- 

wizacji. 

Z Mińska donoszą, iż wykryto 
tam sensacyjną aierę z iniszcze- 
nłem koni. Od pewnego czasu 
dawał się odczuwać na Bialoru- 
si Sowieckiej brak koni. Nastą- 
pił kompletny kryzys sily $po- 
ciągowej. Zbadano przyczynę te: 
go niezrozumiałego zjawiska. 
Wyniki badań dały sensacyjne 
rezultaty. Okazało się, że chłopi 
białoruscy w energicznej walce 
przeciwko kolektywizacji go:+po- 
darstw rolnych, które władze so- 
wieckie przeprowadzają bardzo 
energicznie, postanowili 'pozbyć 
się inwentarza żywego, który w 
kolektywnej gospodarce przesta- 
nie być ich wyłączną własnością. 
W ten sposób na rynku pojawi- 
ly się masy koni, które sprzeda. 
wano za bezcen państwowemu 
syndykatowi skórnemu.  Staty- 
styka wykazała, iż w ostatnim 
roku zabijano na Białorusi prze- 
ciętnie 35 tysłęcy koni miesięcz- 
nie. Podobne cyfra zabitych koni 
sięga 200 tysięcy. Cena konia 
waha się pomiędzy 3ema i 
5«loma rublami. 

Wyjazd delegacji litewskiej 
Z Kowna donoszą: W piątek 10 

b. m. delegacia litewska ną czele z 
ministrem Spraw Zagraniczuych dr. 
Zauniusem udaje się do Gienewy na 
58 sesję Rady Ligi Narodów. 

Tego samego dnia wyjeżdża do 
Stokholmu na miejsce swego urzędo- 
wania nowy poseł litewski w  pań- 
stwach skandynawskich p. J. Sa- 
wickis. 

Glosy prasy litewskiej 
Kwestja odszkodowań wschod- 

nich 

KOWNO, 9 1. Pat. Dzisiejszy ar- 
tykuł wstępny „Lietuvos Aidas“ po- 
Święcony jest kwestji odszkodowań 
wschodnich. Dziennik podkreśla, że 
zagadnienia te, obecnie rozpatrywane 
w Hadze, posiadają wielkie znaczenie 
dla Litwy, gdyż komisja reparacyjna 
wyznaczyła dła Litwy odszkodowanie 
za zajęcie obszaru  kłajpedzkiego w 
sumie, wynoszącej 34 miljony marek. 
Rząd litewski uważa, iż suma ta jest 
zbyt wysoka i zamierza w najbliż- 
szym czasie wnieść protest, w którym 
starać się będzie dowieść, że Litwa 
nie może płacić tak wielkiego odszko- 
dowania. Należy wziąć pod uwagę— 
pisze „Lietuvos Aidas“ — že obszar 
kłajpedzki i cała Litwa były podczas 
wojny areną działań wojennych i ma- 
terjalnie ucierpiały wiecej, niż inne te- 
ryto.ja. Dlatego więc Litwa zamierza 
przyłączyć się co do tego — харайте- 
nia do tvch państw, które żądają 
zmniejszenia reparacyj wschodnich. 

Przeciwko oddaniu koncesji fir- 
mom zagranicznym. 

„Liet. Żin.* podnosi w artykule wstęp- 
nym  nieracjonalność załatwiania sprąw 
związanych z nowemi budowlami. Pismo 
ma tu ną myśli oddanie duńskiej firmie 
koncesji na budowę mostów w Kownie 
oraz ostatnio odcinka kolejowego Telsze- 
Kretynga (72 klm.). Rządy, które istniały 
przed 17 grudnia, zaznaczą pismo, podobne 
budowie wznosiły samodzielnie, własnemi - 
siłami. W ten sposób zostały wzniesione 
linje kolejowe Kozłowa Rudnia— Szesztoki 
(58 klm.) i Omole—Telsze (56 kim.) oraz 
później most w Poniemuniu. Zdaniem pis- 
ma, oddawanie koncesji w ręce  przedsię- 
biorców zagranicznych wyrządza podwójną 
stratę państwu: po pierwsze kosztą budo- 
wy są znącznie większe (budowa kolei 
Telsze—Kretynga ma kosztować ok. 18 
mili. It.), po drugie przy podobnych budo» 
wach wyeliminowany jest udział miejsco- 
wych sił budowniczych. Na potwierdzenie 
swych wywodów pismo oblicza, iż przy bu- 
dowie mostów kowieńskich przepłacono 
przedsiębiorcom 18 milj. It. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „J ją 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

- OSZMIANA — 
PIŃSK — Księ: 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miliiuetro 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika wa milimetr 60 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Księgarnia Spółdz. 3 
Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. R 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 

Naucz. = 

Mickiewicza 12. 
arnia T-wa „Ruch“. 

9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 
AAESTL T S STE TOKS 

noszpaltowy ua štronie 2-eį i s-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
= i gr. W Rok świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

50 i 50 drożej. Administracja nie. zastrzeżeń co do proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. c ja przyjmuje 2/ Zagraniczne 
fiejęcz, (ermiey druku mogą być przez Admiestrację ne 

  

Wykrycie afery podsłuchu telefonicznego 
PODSŁUCHANIE ROZMOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. 

WARSZAWA. 9. 1. (tel. wł. „Słowa'*). W kołach politycznych panował 
dziś od rana nastrój mocno naprężony. Powodem tego stanu było wykrycie sen 
sacyjnej i tajemniczej afery podsłuchu telefonicznego przyczem ofiarami tego 
podsłuchu padły najwyżejj w państwie postawione osobistości. Oto w dniu 28 
grudnia ub. r. ukazała się w Warszawie przez nieznane osoby wydana ulotka! 
teprodukująca dość wiernie treść rozmowy: telefonicznej,. jaką dnia 27 grudnia 
odbył Prezydent Rzeczypospolitej, | przebywający wówczas w Spale z dr. Bart- 
lem. informującym Prezydenta Rzeczypospolitej o przebiegu swych starań o 
tworzenie rządu. 

Odbitka| tego nielegalnego wydawnictwa przedstawiona dr. Bartlowi, któ 
ry stwierdził, że rozmową jego została: podsłuchana i zwrócił się do władz są- 
dowych o wszczę cie śledztwa. ! 

Sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi-p.' jerzy Lux emburg, który 
Śledztwo objął, aresztował dziś rano) wsj cownika Ajencji Wschodniej Ja 
na Senielda, który podczas przesłuchania wstępnego. zeznał, iż zajmował się 
zredagowaniem komunikatu|tajnego na skutek polecenia swoich zwierzchników 
z Ajencji Wschodniej, kto jednakż e, rozmowę .podsłuchiwał į kto dostarczył jej 
treść: „Ajencja Wschodnia czy! Senfeld pozostaje dotąd w sierze tajemnicy. 

Kio obzimie fekę ministra rolnictwa 
WARSZAWA. 9. 1. (tel. wł. „Slowa“) Zródła zbliżone do rządu infor- 

mują, że na stanowisko ministra rolnictwa w rządzie dr. Bartła, które niezosta- 
ło dotąd definitywnie obsadzone wysuwane są następujące kandydatury: p. Jan- 
ta Połczyński, ziemianin z Pomorza, August Popławski b. wice minister Skarbu 
i dr. Józef Targowski poseł na Sejm. 

  

O likwidację skutków wojny 
Przyjęcie dla członków konferencji u Królowej 

HAGA, 9 I. PAT. Królowa wydała wspaniałe przyjęcie na cześć ucze- 
stników konferencji, 

Definytywne ustalenie redakcji artykułów końcowego 
protokółu o.planie Younga 

HAGA. 9. 1. (PAT). Komisja odszkodowań niemieckich definitywnie u- 

staliła redakcję artykułów końcowego protokułu o zastosowaniu planu Younga 

Artykuły te stwierdzają wolę mocarstw definitywnego i zupełnego uregulowa- 

nia odszkodowań oraz uroczyste zobowiązanie Rzeszy wykonąnia zobowiązań 

zgodnie z postanowieniami planu Younga. Przeprowadzono dłuższą dyskusję w 

sprawie terminów dokonywania miesięcznych spłat niemieckich. Minister Che- 

ron nalegał, aby te terminy ustalić na dzień 15 danego miesiąca, powołując się, 

że również plan Dawesa przewidywał spłaty w dniach -15 danego miesiąca oraz 

że również układ niemiecko - belgijski w sprawie wykupit niemieckich marek 
okupacyjnych przewiduje dzień 15 danego miesiąca. jako termin uiszczenia na- 
leżności. Kanclerz Snowden ze swej strony zaznaczyłgże plan spłat, przygoto- 

wany przez rzeczoznawców, również jako punkt wyjścia bierze datę 15, a ptzy 

tem rzeczoznawcy niemieccy w komitecie Younga wogóle nie zakładali w tej 

sprawie protestów, gdy wzmiankowany plan spłat został opracowany. W tym 

miejscu minister Moldenhauer zakłada protest. Następnie kanclerz Snowden, 

przyłączając się do słów, wypowie  dzianych przez premjera Tardieu w u- 

biegły wtorek, oświadcza, że niema wprost ani jednego punktu, któregoby 

Postanowienie komisji ods' kodowań wschodnich 
Niemcy nie zaczepili, zaopatrując je odpówiedniemi uwagami, gdy tymczasem 

byłoby w najwyższym stopniu pożądane przyśpieszyć termin prac konferencji. 

Komisja odszkodowań wschodnich postanowiła przestudjować rezultaty prze- 
prowadzonych rozmów w poszczególnych kwestjach, a mianowicie, dotyczą” 

cych majątków prywatnych Bułgarów na terytorjum Rumunji, pretensyj oby- 

wateli bułgarskich w stosunku do państw w ierzycielskich i ich obywateli, 

pretensyj obywateli państw wierzycielskich w stosunku do Bułgarji. Sprawy 

powyższe komisja ponownie zbada w sobotę rano, poczem przystąpi do spra- 

wy rozrachunków z Węgrami. Delegaci węgierscy prowadzili dziś rano rozmo- 

wy z delegatami francuski mi, angielskimi i włoskimi. 

Nieustępliwość premjera węgierskiego Bethlena 
HAGA, 9—1. PAT. Nieustępliwość premjera węgierskiego Bethlena 

zarysowuje się tak samo wyraźnie jak w pierwszych dniach konferencji. 
Sprawa była dziś przedmiotem dalszych rozmów między przedstawicielami 
Francji, Angijl i Włoch. Po zbadaniu trudności rzeczoznawcy przystąpili 
do sformułowania stanu rzeczy w memorjale, który po uzyskaniu zgody 
Małej Ententy i Polski przedstawiony zostanie delegacji węgierskiej. 

Telegraficzne wezwanie d-ra Smolki 
WIEDEŃ. 9.1. Pat. Dr. Zbigniew Smolka, szef sekcji likwidacyjnej poselstwa 

polskiego w Wiedniu, zośtał telegraficznie powołany przez delegację polską w Hadze 
na konferencję haską. 

Wyrok zaócznego sądu na Biesiadowskiego 
MOSKWA, 9 I. PAT. Sąd najwyższy skazał Biesiadowskiego 

zaocznie, pod zarzutem sprzeniewierzenia pieniędzy, na 19 lat 

więzienia. Sprawa z oskarżenia Biesiadowskiego o zdradę zosta: 

ła wydzielona. 

Ogromny pożar w Kanadzie . 
DALHOUSIE (KANADA). 9.1. Pat. Pożar zniszczył tu 14 budynków. W czasie. 

próby wysadzenia dynamitem sąsiednich zabudowań ;w celu zlokalizowania pożaru 6 
ludzi odniosło rany. Szkody materjalne obliczają na pół miljona. 

e numeri dowodowego 20 groszy. ; 
mim cna WÓLCE TAMKA 

"Przed ozpose 
" Dziś, w piątek p. premjer Bartel 

wygłosi expose w Sejmie. O czem bę- 

dzie mówił? Słychać, że tylko o spra” 

wach gospodarczych i słychać również, 

że w:'expose tem pan premjer przed- * 

stawi program konstytucyjny swego 

rządu. W obydwu wypadkacły expose 

to będzie bardzo ciekawe. niecier- 
pliwością na nie czekamy. Polityka 
gospodarcza premjera Bartla była zu- 

pełnie inna niż gabinetu Świtalski-Ma- 

tuszewski. Polityką gospodarcza prem- 

jera Bartla była jednym z głównych 
„powodów jego ustąpienia na. wiosnę 

roku zeszłego i została _ później 

djametralnie, jak naprzykład w 

sprawie exportu rolnego,, zmienioną. 
Cła wywozowe zamieniono  premjami 

wywozowemi. jeśli więc usłyszymy 

expose gospodarcze p. Bartla to do- 
wiemy się z niego, czy zamierza por 
wrócić do tej swojej polityki gospo- 
darczej, czy też będzie. recypował po-. 
litykę gospodarczą swoich następców. 

Taksamo expose konstytucyjne bu- 
dziłoby naszą ciekawość. Pan Swital- 
ski mówił w Filharmonji, że nie bę- 
dzie się „liczył z arytmetyczną więk- 
szością Sejmu*, pan Bartel dobrowol- 
nie postawił kwestję zaufania na kor 
misji budżetowej wzmacniając i roz- 
szerzając w ten sposób zasadę odpo- 
wiedzialnošci ministerjalnej. A _ więc 
tam od „ceł wywozowych do premij 

wywozowych, tutaj od  arytmetycz- 
nej większości z Filharmonji do vor 
tum zaufania przed sejmową komisją. 

Trudno o większe „rozkrocze”, jeżeli 
użyjemy tego brzydkiego wyrazu wy- 
jętego z brzydkiego nowopolskiego 
słównika boisk i stadjonów. 

„Wszystko to już było**— powie- 
dział kiedyś Ben-Ali. Marszałek Pił 
sudski jak król Anglji powołuje do 
rządów, to swoją prawicę, to opozy- 
cję „Jego Królewskiej Mości”. W cza- 
sie gdy p. Bartel stanął zdala od steru 
rządów, zaznaczył on dość wyraźnie, że 
nie godzi się na politykę p. Świtalskiego. 
Przynajmniej tak rozumieliśmy jego wy- 
stąpienie z klubu sejmowego BB przez 
złożenie mandatu i odesłanie legityma- 
cji poselskiej marszałkowi Sejmu. 

My Polacy wileńscy dobrze rozu- 
miemy niebezpieczeństwo konstytucji 
17 marca. Dlatego nie możemy powie- 
dzieć „czem gorzej, tem lepiej", — jak 
to mówią komuniści i dlatego powiada- 
my. Zrobimy co możemy, aby poprzeć 
p. Bartla w jego usiłowaniach zmiany 
konstytucji przez sejm. Sądzimy, że ta- 
kie stanowisko wskazuje nam patrjo- 
tyzm. Rzecz inna, że rozumiemy, że p. 

Bartel stoi przed arcytrudnym zadaniem, 
że o ile drogą partyjnych konwetyk= 
lów łatwo jest konstytucję 17 marca- 
zmienić na gorsze, o tyle trudno jest ją 

naprawić. Ale dalecy jesteśmy od myśli 

aby „na kredyt“ ganič taktykę p. Bartla. 

Pierwsze jego posunięcie owe zglosze- 

nie votum ufności przed komisją budże- 

tową było niefortunne, obyż ten krok 

błędny  otrafił naprawić w dzisiejszym 

expose. 
Czekamy. Cat. 

Państwowa boferja Klasowa 

WARSZAWA. 9.1. Pat. Dziś w drugim 
dniu ciągnienia 3 kl. 20-tej Polskiej Pąń- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze wy- 
grane padły ną następujące numery: zł. 20 
tys. wygrał Nr. 152.297, 5 tys.—Nr. 164.815, 

RDZ I IK NS IT T TS KINO ESTA AIA TEL LI OKT OKI LT IA FE 
du i nędzy; szkoła w przewiewnej bu- kiej pracy nauczycielstwa — bohater- przed miarodajnem wyjaśnieniem Kura- dopuszczają ikłamstwo, jako użyteczne 
dzie, w spichrzu, w łaźni. Głód. Cho- stwo. torjum. Ten sam urzędnik — p. Dracz — podczas gdy w Moskwie jest ono 
dzenie boso dla oszczędzenia obuwia... Jeżeli więc przed złymi, ujemnymi — ogłosił w tych dniach w „Kurjerze zwalczane, jako „opjum”*. Co lepsze? 
Wszystko to było. Odeszli i Niemcy. 
Jakże to bywa dziś, za polskich cza- 
sów? Kilkanaście metrów  kwadrato- 
wych powierzchni, sześćdziesięcioro 
dzieci, ociekające od oddechów ściany; 
nauczycielka stoi cały dzień we 
drzwiach, bo miejsca niema na stół i 

krzesło dla niej; jej „pokój * — to ko- 
mórka za przeproszeniem chlew. Wil- 
goć. Towarzystwa — niema wcale. 50 
kilometrów od kolei. Po kilku latach 
pracy całą duszą i sercem dla dzieci — 
suchoty. 

Gdy się to wszystko widzi, gdy się 
rozumie poświęcenie, z jakiem nasze 
nauczycielstwo pracuje — chciałoby się 
kornie pochylić głowę i czapkę zdjąć — 
jak przed świętością, stanąć na bacz- 
ność — jak przed sztandarem. Bo jed- 
no tylko jest słowo dla określenia ta" 

wpływami ostrzegamy — niech nikt nas 

nie posądza o brak zrozumienia, czy 

brak serca dla nauczycieli, Nie chcemy 

też rozciągać zarzutów, obciążających 
poszczególne osoby, na całe instytucje. 
Wiemy też, że wpływy, z którymi wal- 
czymy, idą najczęściej z nie nauczyciel- 
skich środowisk, przychodzą  najczęś- 
ciej z obcych stron. Niosą je jednostki 
często dlatego cenione, że energiczne są 
i „ideowe. Ale wiemy też, że nie każ- 
da ideowość jest dobrą, że są idee złe, 
i te właśnie najgoręcej, najusilniej zwal 
czamy. 

A są złe wpływy i u nas. Kuratorjum 
nasze zajęło się podobno zbadaniem 
wystąpienia jednego ze swoich urzęd- 
ników, o którem niedawno pisano w 
prasie. 

(Nie chcemy podnosić tej sprawy 

Wileńskim'* artykuł, cytuje on w nim 
swoje własne zdania, na dowód, że sta- 
nowisko jego nie jest antykatolickie. 

„U miejscowego ludu spotkać się można 
niejednokrotnie z taką pustką duchową, że 
zbrodnią jest, ze stanowiska pracy społecznej, 
brać temu ludowi wiarę': „Wiara jest jedyną 
podstawą etyki młejscowych mas ludowych". 

(Podkreślenia nasze). 

Jeżeli te zdania mają być katolickie, 

jeżeli wśród licznych przemówień zdań 
innych, bardziej katolickich mówca nie 
znalazł — to przypomina nam to Vol- 
tair'a, który mówił, i też ze względów 
społecznych, że „Boga by trzeba było 
wymyśleć”. Zestawić tę tezę można i z 
inną oficjalną u naszych sąsiadów: „,re- 
ligja — to opjum dla ludu". Żadna z 
tych tez nie uważa religii za prawdę. 
Różnią się zaś one tylko tem, że jedni 

Nie badajmy. Dość, że żadna z tych tez 

katolicką nie jest. A cytowane z Kurje- 
ra. Wileńskiego ustępy wystarczą same, 
by wzbudzić obawę, że głoszący je 
urzędnik niepożądany wpływ na podle- 
głych mu nauczycieli wywierać może. 

* 

Szanując ludzi, ceniąc nawet u prze- 
ciwników energję i zapał, nie możemy 
być obojętni wobec błędnych zasad. 
Nie mamy prawa milczeć tam, gdzie 
chodzi o przyszłość kraju, o dusze przy- 
szłych pokoleń. Dbamy też o nasze wła: 
sne stanowisko, i nie cofniemy się zeń, 
bez względu na to, kto je z nami po- 
dziela. A nawet radzi będziemy, gdy je 
przyjmą i uznają ludzie o różnych kie- 
runkach i pogłądach PAK 

* „M.



ECHA KRAJOWE 
  

Š. p. Marja z Przygizkich Bronowska 
Zgon jednej z dzieinicjszych pionierek 
pracy ziemiańskiej w dobie popowsta 

niowej. 
Coraz to więcej dzielnych bojowni- 

czek za sprawę poiską Opuszcza nasze 
szeregi i pozostawia iuki zapełnić się 
nie dające. "© 

Do wybitnych postaci tych dzielnych 
kobiet, które nie szczędziły ni sit, ni 
trudu tam, gdzie chodziło o jakis czyn 
szlachetny 1 sprawę narodową, ktore 
nie znały etycznych kompromisów, a 
zawsze Smiaio i stanowcza piętnowały 
zło, chociazby im z tem znacznie go- 
rzej było w zyciu prywainem, naieżaja 
S.P. Marja z Przygodzkich bronowska 
zmarła nagle w dzień Wigilji Narodze- 
nia Bożego 1929 r. 

Urodzona w 1867 roku, w majątku 
rodzinnym Tracewicze, ziemi Nowo- 
gródzkiej, z ziemiańskiej rodziny, z da- 
wna tam osiadłej, była do ostatniej 
chwili wyrazicielką tej wielkiej idei, ży- 
wym symbolem zespolenia naszego 
ziemiaństwa kresowego, z ziemią, z któ: 
rej wyrośli. 

Młodość S. P. Maxji przypadła na 
ciężki okres popowstaniowych represyj, 
na gniotącą atmosferę ucisku moskiew- 
skiego i bierny opór ledwie istnieć pod 
nim mogącego społeczeństwa, całkiem 
pochłoniętego szarzyzną walki o byt i 
о samo prawo egzystencji: 

Na takiem tle zawsze zarysowują 
się wybitniej indywid .alności jeunosteki 
Natura bujna i żywa š.p. Marji, gorą- 
co reagująca na wszystko co szlachet- 
ne i żadnych kompromisów etycznych 
nie znająca, nie mogła zadowolnić się 
ciasnemi ramkami żywota. panny na 
wydaniu. Potrzebowała ujścia dla 
swych szlachetnych porywów, to też 
z wielkiem narażeniem siebie jęła się 
pracy społecznej i oświatowej, a jej 
dom i kieszeń stały zawsze otworem, 

- dla współtowarzyszy tejże pracy. Do- 
szedłszy pełnoletności, osiadła w swym 
rodzinnym majątku Tracewicze i brała 
czynny udział w tajnej oświacie. Po 
zamążpójściu, zamieszkawszy w War- 
„szawie nie zaniedbała jednak, ukocha” 
nych Tracewicz, sporo czasu i sił po- 
święcając podniesieniu ich, i pozosta” 
wieniu synowi, jedynakowi kulturalnej 
placówki. 

Niestety, przyszła wojna 1914 roku 
i złośliwy łos chciał, by linja ostatnich 
pozycyj rosyjskich przechodziła przez 
sam dwór Tracewicki. — Pewnego 
ranka zjawił się patrol i oświadczył 
dziedziczce, że ma zabrać co może i 
jechać przed siebie, bo do wieczora 
kamień nie powinien zostać z ukocha- 
nych Tracewicz. Ś. p. Marja, zabrała 
syna, kilkonastoletniego, co mogła z 
rzeczy na parę koni i ruszyła gdzie 
oczy poniosą wśród rozpasanej tłuszczy 
i żołdactwa. 

Gdy skończyła się wojna, wróciła 
na ukochane zgliszcza, gdzie dostow- 
nie były tylko szumiące  burzanami, 

 mieuprawne lat 7 pola, zryte okopami 
i kolczastemi drutami, mogiły nieznane 

i niebo. Zbudowała sobie małą chatkę 
w której zamieszkała, wiodąc iście 
chłopski tryb życia i wśród niesłycha- 
nych niewygód i zupełnego zaparcia 
się siebie, ze zdumiewającą energją i 
wytrwałością u niemłodej już kobiety, 
wzięła! się do nadludzkiej wprost pra- 
cy odbudowania dworu i tchnięcia no- 
wego życia tam, gdzie nad chwastami 
i młodemi zaroślami, unosiło się tylko 
ptactwo i sterczały wały okopów. — 

' Hasłem Jej było dokonać tego olbrzy- 
_ miego dzieła, nie wyzbywając się ani 

piędzi ziemi. 
; Sąsiedzi i znajomi kiwali litošnie i 
niedowierzająco głową nad starą uto- 
pistką, ale siła woli cudów dokazuje. 
Zwolna znikły okopy, w / pustkowiu 
zaczęło zakwitać życie i pługi poczęły 
rozrywać twardą, krwią przesiąkniętą 
skorupę, leżącej 9 lat odłogiem ziemi. 

Ale zadanie było nad siły, steranej 
już ciągłym trudem i niewygodami ko- 
biety,' zabrało życie nie zdołało jednak 
zabić ducha. | 

W sam dzień wigilijny, w swej 
chłopskiej chacie, będącej tragicznym 
symbolem prądów dzisiejszej epoki, Ś. 
p. Marja, z trudów i wyczerpania zam- 

   

   

   

            

     

   

  

-_ |Przedewszystkiem rzuca się w oczy 
niezwykła czystość górali: wąziuteńkie, 
obcisłe ich spodnie są naprawdę białe, 
nie jak w innych sezonach brunatno-sza 
re, na malownicza wyszywanych guń- 

_ kach można rozeznać deseń, znać, że 
kapelusiki nie służyły jeszcze do nicze- 
go innego jak do nakrywania głowy. 
Przyczyną tej czystości jest zwyczaj 
góralski zmieniania przyodziewka właś” 

mie na Nowy Rok. Będą teraz nosić 
przez okrągłe 12 miesięcy te same guń- 
ki i spodnie. 

Niema większych brudasów od gór 
tali. Mycie jest niepopularnem, zniena- 

 widzonem zajęciem, kąpiel traktują ni- 
_ czem bierzmowanie: raz w życiu... 

: Młody góral z Chabówki miał się 
żenić. W przeddzień ślubu matka wy- 
słała go do Krakowa, polecając kupić 

'_ to i owo oraz — wykąpać się w wan- 
_nie!! Przychodzi tedy szczęśliwy mło- 
dzieniec do odpowiedniego zakładu i 
prosi o kabinę. 

Musicie zaczekać, wszystkie 23 nur 
"mery zajęte. 

 Cemu ni, mogę zacekać. Ho, ho, ale 
to dziwacne, że jutro tyla ludu się zeni 
w Krakowie... 

       

      

knęła na wieki oczy, * pozostawiając 
nam żywy przykład, oraz wcielenie 
tradycyjnego umiłowania ziemi rodzin- 
nej przez nasze kresowe ziemiaństwo 
i wytrwania ma stanowisku, aż do 
ostatniego tchnienia. 

Cześć pamięci dzielnej bojowniczki 
narodowego obowiązku. Niech Jej uko 
chana ziemia lekką będzie W. K. 

MOŁCZADŹ, POW BARANOWICKI 

— Jeszcze o odrutowanem miastecz- 
ku. W „Słow'e'* był zamieszczony arty- 
kuł o zarządzeniu pana starosty bara- 
nowickiego, Jana Emeryka ogrodzenia 
drutem Volczastym hai handlowych, w 
m-ku Mołczadzi, pow. Baranowickiego 
przez wójta tejże gminy Justyna Wo- 
rońca. 

Wóit gminy zarządzenie to wykonał, 
lecz został zwolniony za to, że hale 
ogrodził w 3 druty a nie w 7 jak to 
zrobił nowomianowany przez starostę 
p. Emeryka wójt Chrostowski. Jako ten 
ukarany wójt 0 powyžszem komunikuję 
do wiadomości potomności. 

Justyn Woroniec. 

BARANOWICZE. 

— Kolejowa Centrala Telefoniczna. Wia- 
domem je: iż bez telefonów i telegrafu dziś- 
by już ludzkość 'się nie obeszla. Ale korzy- 
stanie z tych dobrodziejstw jest utrudnionem, 
kiedy w centralach telefonicznych siedzą lu- 
dzie nieodpowiedni. 

O ile centrala miejska pracuje możliwie, 
© tyle nie.można tego powiedzieć o central 
kolejowej. 

iPrzedewszystkiem, aby dodzwonić się z 
miasta do centrali kolejowej, trzeba mieć 
anielską cierpliwość, powtóre, na zwróconą 
uwagę, iż długo się nie zgłaszają, usłyszysz 
odpowiedź w rodzaju: „No co tam*, „mam 
Pana niejednego" i t. p. albo podczas roz- 
mów można usłyszeć „czy już Pan iskończył*, 
„może już dosyć'* i inne. 

Czyżby zarząd kolejowy nie mógł za- 
miast sadzić bileterów, stróży do centrali te- 
lefonicznej, posadzić ludzi więcej kulturalnych, 
a wówczas nie sarkanoby na porządki kole- 
jowe' (Bogu ducha winna kolej, iż na jed- 
nej centrali siedzą nieodpowiedni ludzie), a 
i grzeczniejsze obchodzenie się z klijentelą nie 
zaszkodziłoby. 

Przykładem sprawności działania centrali 
telefonicznej może stużyć centrala dowódz- 
twa 2 brygady K.O.P. й 

— Choinka w Ognisku Kolejowem. Za- 
rząd Ogniska Kolejowego w dniu 5 stycznia 
urządził choinkę dla dziatwy kolejowej. 

' Oprócz ślicznie urządzonej choinki, dziat 
wą otrzymywała prezenty. 

Przy dźwiękach orkiestry kolejowej dziat 
wa bawiła się do godziny 20-ej. 

Czy nie (czas pomyśleć o zdjęciu. Na 
peryferjach miasta możemy spotkać często 
ogrodzenie z drutu kolczastego, prócz tego iż 
nie pewnym się jest za całość ubrania i po- 
kaleczenia się, idąc wieczorem, gdyż te czę: 
ści miasta nie są prawie oświetlane, ale już 
po 10 latach gospodarki należałoby te po- 
zostałości wojny usunąć. 

— Spelunki. Około stacji osobowej jest 
moc budek, które napozór zajmują się han- 
dlem produktów spożywczych, ale w gruncie 
rzeczy, w budkach tych kwitnie pijaństwo i 
rozpusta. 

Nie mówiąc już o tem, że potajemny 
wyszynk przynosi szkodę państwu, ale budki 
te są rozsadnikiem rozpusty. Możeby się za- 
interesowały tą sprawą odnośne władze. 

— Zaopatrzył się w o Z korytarza 
domu kolejowego Nr. 54 Kapitanowi Antonie- 
mu jakiś żebrak skradł palto z kołnierzem fu- 
trzanym, wartości 150 zł. Policja poszukuje 
pomysłowego żebraka. 

— Kieszonkowcy. Na stacji Baranowicze 
osobowe, Mikołajowi Rewińskiemu podczas 
wsiadania do pociągu, odchodzącego w kie- 
runku Wilna” skradziono portmonetkę,  za- 
wierającą 25 zł, oraz dokumenty osobiste. 
Dochodzenie prowadzi posterunek kolejowy. 

— Znalezienie torebki. P. Aleksander Rze- 
pecki zameldował policji, iż jadąc w pociągu 
Baranowicze — Warszawa przez  Słonim 
znalazt damską torebkę skórzaną z różnemi 
przyrządami kosmetycznemi oraz zawierającą 
45 groszy. S. G. 

MOŁODECZNO. 

A władz miejskich w Mołodecz- 
nie. Starosta mołodeczański opierając się na 
odnośne rozporządzenia władz centralnych 
zwrócił się do prezesa sądu okręgowego w 
Wilnie prosząc o wyznaczenie przewodniczą- 
cego głównej komisji wyborczej dla przepro- 
wądzenia wyborów do rady miejskiej m. Mo- 
łodeczna. 

Termin rozpoczęcia akcji wyborczej z0- 
stał ustalony na 21 stycznia 1930 r. 

w Mołodecznie. W dniach, 4, 
5 i 6 stycznia r. b. dzięki staraniom zawsze” 
ruchliwego urzędnika kolejowego p. Józefa 
Sledziewskiego, odbyły się w Ognisku Kole- 
jowem jasełka, odegrane przez pracowników 
kolejowych i urzędników starostwa. 

Starannie obmyślana inscenizacja i po- 

Taki ta ten kochany narodek pod- 
halański! Swoją drogą wolę go już od 
niektórych przedstawicieli tego narodu 
wybranego, który tłumnie zalewa Zako- 
pane. Wciąż słychać: „Mietek, Stasiek, 
Sabcia, Rózia* — a gdy się wezwan e 
indywiduum odwróci widać nos *— któ- 
regoby się prezydent Palestyny nie 
powstydził. 

Czy aby w naszych skromnych Ta- 
trach wystarczy szczytów i podejść dla 
tych groźnych turystów — myślisz so- 
bie, 

Narazie wystarczają im. Krupówki. 
Co raz to któryś ze „zdobywców gór” 
traci równowagę na śliskim bruku i 
wali się jak długi. Współtowarzysze nie 
dziwią się i nie urągają: „ja przed chwi” 
łą, teraz on, za moment tamten, potem 
znowu ja, — wielka to sztuka chodze- 
nie po górach!” myślą zapewne. Zda- 
je się, że Czerwony Wirch może być 
spokojny — a nawet bodaj, że i Anta- 
łówka. ; 

Zawody na Krokwi. Kto żyw leci. 
Parę tysięcy widzów iłamsi się u pod- 
nóża olbrzymiej skoczni. Warunki atmo- 
sferyczne niesprzyjające: a: mało, 
w dodatku z racji odwilży lepki, ciężki. 
Widać jak u szczytu rozpędza się ktoś 

o w о 

Rozmowy francusko-niemieckie w Hadze 
HAGA, 9 I. Pat. Tardieu i Briand konferowali dziś w Hadze z mini- 

strami niemieckimi 
prawnego między Niemcami 
przez Niemcy planu Younga. 

Curtlusem i Wirthem w sprawie ewentualnego stanu 
a ich wierzycielami 
W dniu jutrzejszym Briand uda się do Pary- 

w razie niewykonywania 

ża, a następnie do Genewy na sesję Rady Ligi. 

Prasa francuska wyraża zaufanie dla Tardieu 

PARYŻ, 9. II PAT. Uwaga dzisiejszej 
wyłącznie na Hagę. 

Z komentarzy różnych dzienników, zarówno Tprawicowych jak i 

wyłania się wrażenie, że likwidacja wojny, jaka miała w Hadze nastąpić, 

prasy porannej zwrócona jest prawie 

lewicowych, 

zapowiada 
się jako kwestja nadzwyczaj trudna do urzeczywistnienia. 

Pisma prawicowe wytykają fałszywe posunięcia ze strony Francji przy rozpo- 

częciu rokowań w tej kwestji, wyrażając wątpliwości, czy obecna delegacja francuska 

na konferencji potrafi naprawić popełnione błędy. Wogóle panuje dziś w prasie nuta 

pesymistyczna. 

Natomiast cała prasa zgodnie ?przyklaskuje energicznej interwencji premjera 
Tardieu, który otwarcie postawił kwestję, zarzucając wyraźaie Niemcom, że prowadzą 
rokowania z ukrytym zamiarem wykręcenia się od wszełkich wypłat odszkodowań. 
Przeważna część prasy dzisiejszej jest wogóle tego zdania, że Francja doszła do osta* 
tecznej granicy wspaniałomyślności i że Niemcy nadużywają jej chęci pokoju. Życzy 

ona premjerowi Tardieu, aby twardo stał na obecnem swem stanowisku, gdyż zrzec 

się prawa sankcyj, którego udzieja Francji traktat wersalski byłoby zrzeczeniem się 

wszystkiego wogóle, co jej się należy. 
Dzienniki wyrażają całkowite zaufanie do premjera Tardieu, wierząc, że nie ze- 

chce on zgodzić się na pomniejszenie stanowiska zajętego przez Francję. 

  

Bezskufeczne demonsfracje robofników 
WARSZAWA, 9. 1. PAT. Dziś o godz. 2 po południu na Placu Dąbrowskiego 

przed gmachem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej zebrała się grupa bezrobot- 
nych, którzy chcieli urządzić wiec. 

Ponieważ komisarjat rządu dwa dni temu zabronił urządzenią 
policja aresztowała demonstrantów w liczbie 30 osób i przyprowadziła ich do ratusza 

wiecu, przeto 

celem oddania do dyspozycji policji kryminalnej. 
W pół goiziny później grupa demoastrantów usiłowała urządzić podobną de- 

monstrację w pobliżu piacu Dąbrowskiego. Policja demonstrantów rozproszyła. 

Echa zabójstwa w pojedynku dyr. Zawadzkiego 
Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok, skazujący red. Strumph- 

Wojtkiewicza na półtora roku twierdzy 
WARSZAWA. 91. Pat W warszawskim Sądzie Apelacyjuym toczył się dziś 

proces przeciwko p. Stanisławowi Strumph-Wojtkiewiczowi o zabójstwo w poje- 
dynku Aleksandra Zawadzkiego, dyrektora Powszechnego Banku Kredytowego. 
Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok Sądu 
wicza na półtora roku twierdzy. 

Okręgowego, skazujący red. Wojtkie- 

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Psychotechniczna 
W dniach 4, 5 i 6 stycznia odbyła się 

„w Warszawie pierwsza ogólnopolska Kon- 
ferencja psychotechniczna, na którą _przy= 
było 60 delegatów nie licząc gości. Człon 
kami konferencji byli lekarze, inžyniero- 
wie, pedagodzy i psycholodzy pracujący w 
znajdujących się w różnych miastach Pol- 
ski, poradniach zawodowych i pracowniach 
psychotechnicznych; wśród członków — wi- 
dzieliśmy profesorów Baleya, Witwickiego i 
Adamieckiego. я 

Pracowni i poradni w chwili obecnej 
mamy w Polsce 19. Z nich 2 najstarsze 
obchodziły w ubiegłym roku swoje dzie- 
sięciolecie, wiele innych nie przekracza 
przeważnie 4—3 lat; są i takie, co powsta- 
ły dopiero przed kilku miesiącami. Wszyst= 
kie pracownie przedłożyły na konferencji 
sprawozdania ze swej działalności. _ Je-: 
dyna istniejąca na terenie całych па> 
szych kresów od niespełna roku Poradnia, 
Zawodowa w Wilnie była reprezentowaną 
na zjezdzie w osobie jej kierownika p. dr. 
Rostkowskiej. Poradnia Wileńska utrzymuje 
się z funduszów przeznaczonych ną cele 
poradnictwa przez wydział zawodowych 
szkół żeńskich przy M. W. R. i O. P. i ma 
za zadanie: 1) udzielanie porad, dotyczą- 
cych wyboru szkoły lub zawodu dziewczę” ' 
„tom kończącym szkoły powszechne oraz 
udzielanie potrzebnych po temu informacyi 
i pomocy, 2) selekcję kandydatek, zgłasza- 
jących 516 @с szkół Średaich zawodowych 
i seminarjów. 

Oprócz sprawozdań i referatów o cha- 
rakterze bardziej specjalnym usłyszeliśmy 
odczyty treści więcej ogólnej mogące zain- 
teresować nietylko specjalistów: Dr. Bie- 
geleisen z Krakowa mówił o szerokich 
zadaniach, jakie leżą przed doradcą zawo- 
dowym, który powinien posiadać wykształ- 
cenie psychologiczne, ekonomiczne i peda- 
gogiczne wraz z głębokiem i serdecznem 
zrozumieniem młodzieży. Cele poradnictwa 
zawodowego są dwojakie: 1) indywidualne 
—dobór zawodu odpowiadającego jednost= 
ce i 2) społeczne—dostarczenie do każde- 
go zawodu odpowiednich pracowników Do 
tych celów prowadzą następujące główne 
drogi: 1) Zawodoznawstwo, t. |. uzyskanie 
aanych o każdym zawodzie, waruokach w 

"organu przy Ministerstwie W.R. i O. 

nim, kształceniu i t. p, 2) Badanie ekono- 
micznego stanu rynku pracy czyli śledzenie 
zawodów pod względem ilościowym, eko= 
nomicznym, pod względem  konjunktur i 
widoków ną przyszłość, wchodzi tu po- 
średnictwo pracy, polityka zawodowa, ro- 
bienie odpowiedniej statystyki i t. p., 3) Ba- 
danie psychologiczne młodzieży, współpra- 
ca ze szkołą, obserwacje /psychologiczne w 
szkole, zbieranie ankiet, statystyk i t. p. 

Prof. Baley zwrócił uwagę w swoim 
referacie na konieczność rozszerzenia za- 
kresu psychotechniki i  niesprowadzaniu 
jej li tylko do zagadnień rozpoznawania 
uzdol! leń, lecz do zagadnień, związanych z 
wdrażaniem do pracy i organizowaniem 
pracy. Referent uważał za konieczne powo- 
łanie do życia z jednej strony centralnego 

któryby zogniskował pracę wszystkich pla- 
cówek psychotechnicznych, z drugiej stro- 
ny—naukowego instytutu badań  psycho- 
technicznych, opierającego się o katedrę 
tego przedmiotu na uniwersytetach. Na ko- 
nieczność powołanią do życia katedr psy- 
chotechniki i poradnictwa przy uniwersy 
tetach zwracali uwagę i inni  referenci i 
konferencja uchwaliła przedłożyć odpo- 
wiedni wniosek ministrowi W. R. i O. P. 

Dr. Medyński z Krakowa mówił o zna- 
czeniu badań lekarskich szczególniej psy- 
chopatologicznych dla poradnictwa zwraca- 
jąc uwagę na mowę i niezmiernie ciekawe 
zagadnienie badań konstytucji fizyczne 
osobników i możliwości określania cech 
charakteru, temperamentu i uzdolnień za- 
wodowych w związku zi ustaleniem budo- 
wy ciąła osobnika. : 

Ciekawy był referat dr. Lipszycowej o 
zawodach specjalnie kobiecych, do któ- 
rych należą zawody opiekuńcze (zawody 
nakładające obowiązek opiekowania się 
istotami słabszemi, jak ochroniarstwo, pie- 
lęgniarstwo it p.) oraz o metodach bada- 
nia przydatności do tych zawodów. 

Konferencja niewątpliwie przyczyni się 
do ządzierżęnięcia węzłów owocnej współ - 
pracy między wszystkiemi placówkami w 
Polsce pracującemi dotychczas nieraz w 
zupełnem osamotnieniu. Ъ 

mysłowość dekoracyjna jp,  Sledziewskiego, 
-sprawiły na widzach bardzo miłe wrażenie, 

Przyznać trzeba, iż amatorzy wywiązali 
się ze swoich ról bardzo dobrze, mimo trud- 
nych warunków w jakich stworzona została 
trupa amatorska. Wierzymy, iż pewne i nie- 
znaczne zresztą niedomagania, przy  usilnej 
pracy całego zespołu zostaną usunięte i pla- 
cówka kulturalnooświatowa' stanie na wy- 
sokości swego zadania, stużąc ku pożytkowi 
i rozrywce miejscowemu społeczeństwu. 

na progu, wspaniały lat i spokojne, pew 
ne lądowanie. 

Wrzask powszechny: „Bronek, Bro- 
neczek, brawo; ach jak ten Broniś"., A 
tymczaseną ogłaszają, że Cukier osiąg- 
nął 41 mtr., lub Rozmus 43. Co za nie- 
mądra publiczność! Widziałem Czecha 
zaledwie parę razy w życiu, a jednak 
umiem go rozpoznać — tymczasem te 
tłomoki przy każdym zawodniku zaczy- 
nają swój koncert: „Bronek,  Broniś, 
Broneczek* i milkną dopiero gdy usły- 
szą, że to kto inny. 

Po całej falandze Cukrów, Sieczek, 
Murusarzy, Gąsienic, Kurasiów i Szo- 
staków ukazał się nareszcie i sam Bro- 
nek Czech. Skoczył nieźle, ale od okla- 
sków aż śnieg spadał z pobliskich so- 
sen. Myślałem, że Mietki i Rózie osza- 
leją z zachwytu. 

Mimo wszystko żadne zawody nar 
Ciarskie nie są warte dobrega meczu 
piłkarskiego, tenisowego czy hokejowe- 
go, ani nie wytrzymują porównania z 
lekkoatletycznemi, pływackiemi czy ko- 
larskiemi zawodami. Na parę pierw- 
szych skoków patrzy się z przyjemno” 
ścią — potem staje się to nudne, mono- 
tonne. Nie widać walki, wysiłku, ofiar- 
ności. Trzynastoletnie brzdące (Maru- 
sarze), skaczą lepiej od dorosłych dra- 

Do naszych Szan. Czytelni- 
ników zamieszkałych na Żarze- 
czu, zwracamy się z prośbą o 
zaoflarowanie obiadów, choćby 
najskromniejszych, 12-letniej u- 
czenicy Szkoły Powszechnej, bar- 
dzo zasługującej na pomoc. 

nem zazamewwowe wa wan ac wa pł 

z siebie wszystkiego, żadnej  energji, 
żadnego dreszczyku — stanowczo: wo- 
lę inne sporty. 

Inne — ale nie jazdę tigurową. Zje- 
chało do Zakopanego nieco Węgrów i 
Wiedeńczyków, sprowadzono parę ro- 
dzimych genjuszy — urządzono zawor 
dy. Rzeczywiście z przyjemnością pa- 
trzało się na ewolucje par: Organiste— 
Szallay z Budapesztu, Schneider — 
Richter z Wiednia i rodzeństwa Hoppe 
z Opawy. Tańczyli na lodzie lepiej niż 
inni w dancingu, zgrabnie, zwinnie, lek 
ko. Narzekali na brak muzyki — był 
tylko gramofon — dowodząc, że przy 
orkiestrze pokazaliby jeszcze większą 
klasę. 

Nasze polskie pary: Chachlewska— 
Pełczyński z Warszawy i Bilorówna — 
Kowalski ze Lwowa smutnie wyglądały 
w porównaniu. Ciężcy, niezgrabni, 
ospali... No i stroje! Co one mają za” 
miast głowy i gustu te panie? Cndzo- 
ziemki w ślicznych kostjamach białych, 
obramowanych czarnem futerkiem, albo 
odwrotnie w czarnych z białem — a 
nasze? Pożal się Boże! Jakieś zielone 
spódnice z babczynej wyprawy i żółte 
swetry; wszystko za wielkie, za luźne, 
zwisające jak na wieszaku. Puaaaa, pfe, 

Proces fałszerzy czerwońców 
Sensacyjny proces w Berlinie 

Ro pocrety Ghegdai przed sądem 
w Berlinie proces fałszerzy czerwoń: 
ców sowieckich zapowiada się jako 
głośna sensacja polityczna. 

Przed dwoma zgórą laty stwier: 
dzone zostało w Niemczech zjawienie 
się na rynku pieniężnym znacznej 
ilości banknotów sowieckich wartości 
jednego czerwońca czyli złotego rubla, 
podrobionych z niezwykłą precyzją 
i fachowością. Ślady prowadziły z po- 
czątku do Monachjum, później do 
Frankfurtu n-Menem, gdzie policja nie 
miecka odkryła potajemną drukarnię, 
wzorowo przystosowaną do masowe- 
go drukowania fałszywych banknotów 
oraz 24 centnary papieru z wodnemi 
znakami najściślej odpowiadającego 
autentycznemu  papierowi sowieckich 
drukarń państwowych. Zdołano stwier- 
dzić, iż ilość przygotowanego papieru 
wystarczała dla wydrukowania fałszy- 
wych czerwońców na sumę miljarda 
czerwońców. 

Trwające dwa lata zgórą śledztwo 
ujawniło niezmiernie sensacyjne pod- 
łoże zamierzonego na tak wielką ska- 
lę fałszerstwa banknotów sowieckich. 
Okazało się bowiem, iż istniejący w 
Paryżu centralny komitet, jednoczący 
działaczy emigracyjnych „Niepodległej 
Gruzji*, dążąc do obalenia władzy 

‚ sowieckiej, powziął zamiar zachwiania 
waluty sowieckiej przy pomocy pusz- 
czania w obleg olbrzymiej ilości fał- 
Szywych banknotów. W toku dalszego 
Śledztwa okazało się, iż niepodległo- 
Ściowcy gruzińscy znajdowali się w 
bezpośrednim kontakcie z zachowaw- 
czemi grupami niemieckiemi, przeby 
wającemi w Bawarji, ze słynnym ge- 
nerałem Hoffmanem, jednym z twór- 
ców pokoju Brzeskiego oraz „królem 
naftowym” sir Deterdingem, stojącym 
na czele potężnych trustów naftowych, 
walczących o zdobycie terenów nafto- 
wych na południu Rosji. Podłoże po- 
lityczne rozpoczętego procesu zatacza 
kręgi bardzo szerokie i wręcz sensa- 
cyjne. Walka o naftę sowiecką stano- 
wi bowiem od szeregu lat jeden z naj 
poważniejszych atutów skomplikowa- 
nych negocjacyj handlowych i  poli- 
tycznych Sowietów i Ameryki, potrą- 
cając bardzo blisko o interesy an- 
gielskie. 

Jednym z najbardziej charaktery- 
stycznych momentów tej swoistej akcji 
naczelaego komitetu gruzińskiego jest 
jego bliskość do skrajnych organiza- 
cyj prawicowych w Niemczech, a zwła 
szcza do słynnego Ehrhardta, przy- 
wódcy skrajnie  monarchistycznego 
związku „Konsul“. Na ławie oskarżo- 
nych przed sądem berlińskim zasiadło 
8 oskarżonych. Centralnemi figurami 
są dwaj Gruzini: Bazyli Sadatijerasz- 
wili oraz Szauwa Karumidze, właściwy 
inicjator i twórca całej afery. Prócz 
nich oskarżeni są jeszcze dwaj inży- 
nierowie niemieccy, właściciel drukar- 
ni z Monachjum Schneider oraz speł- 
niający rolę pomocniczą, puszczający 
w obieg fałszywe banknoty, dwaj kup- 
cy z Frankfurtu i Norymbergi. 

W pierwszym dniu procesu został 
nrzesłuchany IKarumidze, 50 letni czło- 
wisk, zajmujący w swoim czasie w 
Gruzji odpowiedzialne stanowiska pań- 
stwowe. Od roku 1921 znajduje się 
on na emigracji po krwawem  obale- 
niu przez Sowiety niepodległości Gruzji 
Karumidze przyznaje, iż organizacja, 
na której czele stał, sądziła, iż zale- 
wając zrazu Gruzję a później i Rosję 
sowiecką fałszywemi banknotami, moż: 
na będzie się przyczynić i do zachwia- 
nia równowagi gospodarczej Sowietów 
i zdobyć jednocześnie środki materjal- 
ne dla zorganizowania zbrojnego po- 
wstania w Gruzji. Karumidze w dal- 
Szym ciągu przyznaje, iż inicjatywa 
fałszowania czerwońców sowieckich 
pochodzi od niego i że bierze on cał 

fi kowitą odpowiedzialność za to na sie- 
bie, uważając jednak, iż dla dobra 
swej ojczyzny mógł dopuścić się fał- 
Szerstwa. Karumidze oświadcza jedno: 
cześnie, iż wyjaśnienie najbardziej 
szczegółowe podłoża politycznego 

i związanych z niem okoliczność: re- 
zerwuje sobie na przyszłość. 

czo lepszy od Iwasiewicza, tytułującego 
się szumnie: wicemistrz Polski, (trzeba 
przypomnieć, że do zawodów o mistrzo- 
stwo: startowało w zeszłym roku równo 
dwóch zawodników). Ten malec omal 
nie fikał koziołków — tak się czuł pew- 
ny na lodzie. Figury robił też lekko, 
wesoło, swobodnie — Iwasiewicz uosa- 
biał się ze spoconym słoniem odrabia- 
jącym ciężką pracę. 

Mimo estetycznego zadowolenia 
(he! jaki frazes godny dawnych Prze- 
chadzek Urbanistycznych), które daje 
bezwątp ienia dobra jazda figurowa, 
nie sposób nie zaliczyć jej do produkcyj 
cyrkowych, jak np. taniec na linie. Nie 
widzę wielkiej różnicy między zespo” 

łem: girlasów młócących nogami jedno- 
stajnie w takt, a zmechanizowaną parą 
łyżwiarzy. , 

Żeby już nie przemilczeć o żadnej 
imprezie na świeżem powietrzu wspom- 
nijmy o wyścigach koni góralskich. 

Lwowskie Towarzystwo Wyścigo- 
we zakupiło ogromny plac przy Mar- 
szałkowskiej ulicy, ogrodziło deskami, 
urządziło parę kas. Nie było przy nich 
tłoku — zato był wewnątrz toru. Oka- 

W drugim dniu rozprawy zezna- 
wał gruzin Zadatieraszwili, jedyny 
oskarżony, pozostający od 27 miesię- 
cy w areszcie śledczym.  Zadatie- 
raszwili był sekretarzem ks. Avalo- 
wa-Bermonda, a następnie sekreta- 
rzem Karumidzego. Celem współpra- 
cy Gruxinów i nacjonalistów niemiec- 
kich była walka z komunizmem w 
Rosji i w Niemczech. W tymże celią 
oddawała grupa gruzińsko-niemiecka 
usługi wywiadowcze rządowym czyn- 
nikom bawarskim. Po wtajemniczeniu 
Karumidzego w plany falszerskie— 
oświadcza oskarżony—zajmował się 
on razem z Niemcami fabrykacją | 
banknotów, , dokonywując  przytem' 
pewnych fałszerstw dokumentów, na 
zasadzie których fałszerze zamawiali 
w firmach niemieckich papier dla dru- 
ku banknotów, klisze i t. p. Fabryka- 
cja fałszywych czerwońców odbywała 
się w Monachjum i Frankfurcie. 

Następnie zeznawał inż. Weber, 
który rozwodził się o swojej łdziałal- 
ności politycznej, w trakcie której na- 
wiązał stosunki również z  niemiec- 
kiemi kołami zagraniczaemi na wscho- 
dzie. Pierwszą wielką akcją?wespół z 
Gruzinami były rokowania gen. 
Hoffmanna „z ogólnie znanemi* oso- 
bistościami, zainteresowanemi w kam- 
panji antysowieckiej. Celem tej akcji 
miało być zorganizowanie powstania 
w Gruzji i „zaktywizowanie ruch 
narodowego w Niemczech'. 'Rokow 
nia te rozbiły się —jak twierdzi oskar- 
żony—z powodu niedyskrecji, poczem 
nastąpiła druga akcja rzekomo w po- 
rozumieniu z osobistościami włoskie- 
mi i angielskiemi. Z początkiem 1927 
A powstał plan fałszowania czerwof- 
ców. 
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11-letni Węgier Tertak był stanow- — przełażą przez płot, nie bacząc na 
gwoździe i drut kolczasty. 

Tyle lat, mówią, stało se pole otwo- 
rem, można było chodzić ile kto chce, 
i nigdy nam do głowy nie przychodziło 
na nie się pchać — czemu wtedy kas 
nie ustawili? A tera” jedyny raz kiedy 
kcewa na nie wliść — każą 'płacić. Ni, +» 
ni, ni. Letnioki niech płacą, ale nie my 
naród tutejszy... 

I nie płacili. A, że Towarzystwo nie 
dysponowało policją, więc tak już zo- 
stało. 

Skikjóring nie cieszył się uznaniem 
— najwięcej podobały się wyścigi ku- 
moterek t. j. prymitywnych, niziutkich, 
bezpłozych saneczek. Powożący górale 
wykazali wiele ambicji i temperamentu: , 
bili swe chabety niczem zboże cepem, 

wrzeszczeli w niebogłosy, podskakiwali 
wstrząsając lejcami. : 

Po paru biegach (startowały wciąż 
te same kumoterki) zauważono, że jed- 

na osada przyjeżdża stale o dobre parę- 
set'metrów za wszystkiemi i że konik 
ledwo zipie. Okazało się, że góral Jaśko 
Kmoch przybył aż z Jacuniewa — wio- 
ski odległej o dobre 40 klm. — tegoż 
dnia i prosto na wyścigi. Dowcipy i do- 
cinki ustąpiły miejsca szczeremu podzi- 

i 

— źle się robiło patrząc na te papuzie zało się, że górale podsadzając się i wowi: pa takiej przejażdżce, bez chwili 
korzystając z przyniesionych stołkówodpoczynku, współzawodniczyć ze świe raz i sunie w dół — silne odbicie się bów. Nikt się nie męczy, nikt nie daje przybrania. 
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MORJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Ronwencja autyreglamentacgjda a polsko-niemiecki spór 

W dniu 8 listopada 1927 r. uchwa- 
lony został międzynarodowy układ, mo- 
cą którego w 6 miesięcy po wprowadze 
niu jego w życie przez poszczególne 
państwa, miały te państwa znieść u 
siebie wszelkie zakazy w: wozu — wy- 
śwozu, utrzymując względnie ustanawia- 
jąc, w razie potrzeby, tylko zakazy dor 
puszczone przez konwencję oraz zaka- 
zy nie posiadające charakteru ściśle 
ekonomicznego (sanitarne, dewizowe i 
t-p.). 

Pia Polski konwencja stanowiła por 
"ważne niebezpieczeństwo, ponieważ 
dopuszczalne zakazy, w razie stosowa- 
nia ich przez Czechosłowację i zwła- 
szcza Niemcy, krępowałyby nasz wy- 
wóz, utrudniałyby z drugiej strony przy- 
wóz półproduktów |potrzebnych dla na- 
szego przemysłu, wobec istniejącego 
zakazu przywozu do Niemiec i Czecho- 
słowacji węgla, a wywozu złomu żelaz- 
nego. Ponadto pod pozorem zarządzeń 
sanitarno-weterynaryjnych Niemcy z łat 
wością mogłyby uniemożliwić nasz wy- 
wóz produktów hodowli. : 

To też w deklaracji z dn. 31 stycz- 
nia 1928 r. rząd polski oświadczył, że 
jakkolwiek Polska podpisuje konwencję 
z' dn. 8 listopada 1927 r., to jednak nie 
przedłoży jej ciałom| ustawodawczym 
do ratyfikacji, nim nie zostaną wprowa- 
dźone zmiany zabezpieczające interesy 
Polski. 

To stanowisko rządu polskiego, za- 

„J„Polsce Gospodarczej”, na podstawie 
którego podajemy niniejsze informacje, 
— nie zaważyło na losach konwencji, 
liczono się bowiem z uregulowaniem w 
drodze traktatowej sporu gospodarcze- 
go polsko-niemieckiego, z drugiej zaś 
strony nie doceniano sytuacji traktato- 
wej w Europie środkowo'wschodniej i 
jej znaczenia dla całokształtu poczynań 
polityczno-handlowych na terenie Euro- 
py, — dla tego też może, kiedy w lip- 
cu 1928 r. uchwalono w Genewie za- 
sady, na jakich konwencja z dn. 8 listo- 
pada 1927 r. ma wejść w życie, stano +- 

| wisko zajęte przez Polskę wogóle nie 
było dyskutowane. 

Trzecia i ostatnia konferencja por 
święcona międzynarodowemu układowi 
antyreglamentacyjnemu, odbyła się w 
grudniu ubiegłego roku. W wyniku 

nwencja z dn. 8 listopada 1927 r. bę- 
dzie wprowadzona w życie z dniem 1 
stycznia 1930 r. przez 19 państw (łącz- 
nie z Niemcami, które ją ratyfikowały). 
Jednak wszystkie państwa, które uza- 
leżniły wejście w życie konwencji od 
wprowadzenia jej w życie przez Polskę 
lub Czechosłowację (względnie obu 
państw), zgodnie z protokułem konfe- 
rencji nie będą związane konwencją po 
dniu 1 lipca 1930 r. o ile Polska lub 
Czechosłowacja lub jedno z tych 
państw nie ratyfikują konwencji do 31 
maja 1930 r. 

„Z tego wszystkiego widać, pisze 
cytowany autor, że konwencja o znie- 
sieniu zakazów i ograniczeń wywozu i 
przywozu wisi na włosku. „Niby* wcho 
dzi w życie z dniem 1 stycznia 1930 r., 
ale odrazu znajduje się nad nią miecz 
Damoklesa, iż w 6 miesięcy później od- 
padnie od niej 11 państw, a w najlep- 
szym razie — skoro Czechosłowacja 
nawet do dn. 31 maja r. b. ratyfikowa* 
łaby — 9. Wątpliwe jest jednak, czy 
Czechosłowacja ratyfikuje inaczej, jak 
uzależniając swe wprowadzenie w ży- 
cie od wprowadzenia w życie przez 
Polskę. 

Polska, sprecyzowała swoje stano- 
wiska wobec konwencji nietylko jasno, 
ale i pozytywnie. Nie jest odpowiedzial- 
na za rozbicie układu międzynarodowe* 
go, gdyż chodzi tu o wynik rokowań 
bilateralnych, gdzie poczyniła już mak- 
gmum ustępstw. Los konwencji bynaj- 
niej nie jest jej obojętny. Z przyjem- 
ością widziałaby wejście w życie te- 

go układu międzynarodowego, ale nie 
może poświęcić, rzecz prosta, dła tego 
swych interesów życiowych. W Euro- 
ropie stanowisko nasze jest już zrozur 
miane. Inna rzecz — że mniej zrozu- 
miałe jest, jak może opór pewnej grupy 
politycznej, jak np. agrarjusze niemiec- 

    

            

     
    

          

    

     

    

      

   

                      

   
   
   

    

     

    
    

  

żemi zaprzęgami, to doprawdy wytrzy- 
małość nielada. Składano Kmochowi 
gratulacje, choć właściwie należały się 
one 1aczej jego szkapinie. 

Obok tych rozrywek sportowych są 
i bardziej prozaiczne sposoby spędza- 
nia pzasu. 

Na spacer! Amatorek nie braknie, 
jest ich trzy razy więcej niż mężczyzn. 
(Wystarczy krzyknąć: „hop a już dwa 
tuziny staje na wezwanie. Wybiera się 
najładniejszą, co nie znaczy wcale by 
ładną, i idzie się z nią do Kuźnic, po- 
pod Regle, albo do Poronina. 

IPo drodze do tej dziewiczej miejsco- 
e znajduje się Harenda, willa ś.p. 
a”prowicza. Budują tam obecnie mau- 

zoleum — grób dla wielkiego poety. 
Jeszcze nie skończony a już kosztował 
150 tysięcy złotych. Ale zato jaki brzyd 
ki! Czegoś tak niegustownego, preten- 
sjonalnego, ciężkiego bezmyślnego trud 
no sobie wprost wyobrazić. Zapomnia- 
łem nazwisko „twórcy* — pewnie ja- 

įkiš krawny Pronaszki. 
|, U Trzaski, u Karpowicza, w Mor- 

lem 'Oku — pełno. Trudno o stolik, 
"+, można się doczekać kelnera, który 

„jlko z rachunkiem się śpieszy — po- 
* em zawsze ma czas. Panie i panien- 
"Siedzą niemrawo i tęsknem okiem 

| 
T 

| 
| 
| 

uważa dr. T. Łychowski w artykule w , 

cy, pewnej grupy — powiadamy — w 
państwie, doprowadzić do obalenia 
układu międzynarodowego, ratyfikowa- 
nego przez 19 państw. Bo przecież — 
powiedzmy otwarcie — międzynarodo* 
wa konwencja  antyreglamentacyjna 
przewraca się na urojonych obawach i 
bezprzykładnej zaciętości tych, którzy 
w Niemczech głoszą z uporem „niebez- 
pieczeństwo'* konkurencji polskiej nie- 
rogacizny.“ 

Że stery gospodarcze Niemiec zaw- 
czasu już podliczały korzyści z ratyfi- 
kacji przez Polskę konwencji antyregla- 
mentacyjnej dowodzi "opór stawiany 
wobec dążenia Polski do 'załatwienia w 
drodze traktatowej sporu celnego pol- 
sko-niemieckiego. Dr. Lychowski przy- 
tacza między innemi bezceremonjalne 
zdanie pisma niemieckiego „Die Ost 
wirtschaft”, tej treści: 

„Skoro, jak należy się tego spodziewać, 
konwencja międzynarodowa w sprawie znie- 

  

sienia zakazów i ograniczeń przywozu i wy- 
wozu wejdzie wkrótce w życie, Polska bę- 
dzie musiała nareszcie znieść całkowicie swe 
zakazy przywozu... Polska musi znieść zaka- 
zy przywozu i niezależnie od tego (auf der 
anderen Seite) rokować z Niemcami, w ja- 
kiej mierze!są one gotowe dopuścić do Nie- 
miec polski węgiel i polskie świnie... ° №е- 
mieckie propozycje co do węgla i co do wpu- 
szczania polskich świń mogą stanowić rekom 
pensatę tylko za polskie zniżki celne...*. 

Teza niemiecka, powiada dr. Ły- 
chowski: przedstawiona tutaj z podziwu 
godną otwartością, brzmi w ten spo- 
sób: konwencja antyreglamentacyjna 
zmusza Polskę do zniesienia jej zaka- 
zów, a więc dla uzyskania tego stanu 
rzeczy Niemcy nie potrzebują ze swej 
strony nic płacić, bo Polska będzie zmu* 
szona to uczynić, Ale taż sama konwen- 
cja krępuje wywóz: polski do Niemiec 
utrzymaniem zakazu węglowego i swo- 
bodą pełną ustanawiania zakazów we- 
terynaryjnych. Z tego właśnie pragną 
Niemcy skorzystać i za ustępstwa w tej 
dziedzinie chcą sobie kazać upė ag 
skiemi zniżkami celnemi. — Ski. 

REPĄPACJĘ $ŁUCHAWEK 
przyjmuje Wytwórnia Radjotechnicz- 
"na, ul. Skopówka 6 (w podwórzu). RADJOWYCH 

PIĄTEK 
10 о25 Wschód st. g.7m — 43 

Ažatona Zachód sł. g. 15 m, 44 
Jutro 

Honoraty     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 

U. S. B. w Wilnie 

z dnia 9 — I 1930 r. 

a 
Temperatura \ Ч 
średnia 

Ciśnienie 
średnie w mm 

26 

Temperatura najwyėsza: 1- 1°С. 

Temperatura najniższa: — 3°С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr ; 
przeważający | Południowy 

Tendencja barometryczna: Spadek cisnienia 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA 

— Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w kościele $.$. Wizytek. Dziś w piątek w ko- 
ściele $.S. Wizytek dzień wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu — wystawienie 
całodzienne. 

Porządek nabożeństw następujący: Pry 
marja o godzinie 6.30, suma o godz. 10, nie- 
szpory i zakończenie o godzinie 5 wiecz. 

‚ — (k) Z parafji św. Ducha. Walne zebra 
nie członków stowarzyszenia MP. im. św. 
Alojzego przy parafji św. Ducha odbędzie się 
w niedzielę 12 stycznia o godz. 4 w sali miej 
scowego Ogniska. 

URZĘDOWA 

— (y) Pan wojewoda przyjmuje u siebie 
w mieszkaniu. Z powodu zaziębienia p. woje 
woda wileński nie opuszcza Pałacu jednako- 
woż interesantów p rzyjmuje u siebie w mie 
szkaniu. ` 

— (y) Nowe rozporządzenie w sprawie bu 
downictwa. Poczynając od stycznia: r. ub. 
obowiązywał przepis nakazujący używanie do 
wznowienia budowli jednolitego typu cegieł 
o rozmiarze 6X13X27 cm. Spowodowało to 
znaczne trudności na tle kontynuowania budo 
wy domów, wzniesionych już częściowo z ce- 
gly dawego typu. E 

Obecnie Min. Rob. Publicznych wystoso- 
wało okólnik, w którym zezwala na dokoń- 
czenie takich domów z cegły dawnego typu. 
Zarządzenie te ma ogromne znaczenie dla ce- 
gielni, które posiadają znaczny zapas cegieł 

"RE 
— (o osiedzenią Okręgowej Komisji 

Ziemskiej w Wilnie. lak się dowiadujemy, zaj 
bliższe posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wjlnie odbrdzie się w dn. 17 — 18 
stycznia. Porządek dzien* y nie został jeszcze 
ustalony. 

MIEISKA 

— (0) Posiedzenie budžetowe Magistra- 
tlu. Trwające od tygodnia codzienne budže. towe posiedzenia Magistratu mają być za- kończone w końcu przyszłego tygodnia, 

я (о) & ы ie Ius 
biorstw przemy: lowych dla sprawdzenia 
tentów. W' dniu 3 stycznia rozpoczęły urzędy 
skarbowe w Wilnie sprawdzania czy wszyst- 

SESTO POCO V NA NIC L TS IL SRITIS 
wypatrują dansera; a tych na palcach 
można policzyć —'muzyka gra, posadz- 
ka dobra, nie ma z kim potangowač — 
męczarnie Tantala cierpią te biedne pa 
nie. з 

Ostatecznie nieźle czas upływa. Tfo- 
chę przykro, że to wciąż te same Za- 
kopane, chciałoby się czegoś nowego 
— innych knajp, innych górali, wido- 
ków, rynsztoków. Ale cóż! Taka mała 
ta nasza Polska, naprawdę nie ma 
gdzie jechać. : 

No i drogo djabelnie. Jakieś takie 
prostacze zwyczaje, że wszędzie i za 
wszystko trzeba płacić... 

W pensjonatach żądają 15—18 zł. 
za dobę, z zastrzeżeniem, że stosuje się 
kurację odtłuszczającą. To też, po krót- 
kim namyśle, zdecydowałem się za- 
mieszkąć u kochanej cioci. Nie bardzo 
była z tego ruda, ale ostatecznie... przy* 
tem wciąż obiecywałem, że jutro nie- 
odzownie wyjeżdżam. Po tygodniu rze- 
czywiście wyjechałem. 

Dobrze jest mieć ciocię w Zakopa- 
nem, ale nawet wtedy pobyt tam drogo 
kosztuje. Karol. 

KRONIKA 
kie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe 
w Wilnie wykupiły patenty. W wyniku tych 
kegacyi spisano dotąd Ikilkanašcie protoku- 
ów. 

— (a) Biura meldunkowe otrzymają kie- 
rowników. Sprawa obsadzenia kierownictwa 
biur meldunkowych przy komisarjatach b. 
wojskowymi obeznanymi ze służbą ewiden- 
cyjną posunęła się o tyle naprzód, że odnośne 
władze zgodziły się na te zmiauy tak, że w 
najbliższej przyszłości biura meldunkowe uzy- 
skają odpowiednich kierowników. 

— Wiiłeńskie Starostwo Grodzkie wzywa 
wszystkich właścicieli pojazdów mechanicz- 
nych do niezwłocznego, najdalej w termi- 
nie do dnia 13 bm. zgłoszenia w tutejszem 
Starostwie (pokój nr. 12 w godz. od 10 do 
13) wszystkich zmian, dotyczących konstruk 
cji pojazdu mechaniczngo, przeznaczenia, sta 
łego: miejsca postoju, adresu właściciela, zmia- 
ny, właściciela, — jakie zaszły, poczynając od 
dnia I września r.ub., o ile nie były zgłoszone 
w starostwie w swoim czasie. Rówstież w 
tymże terminie należy zgłosić dowody reje» 
stracyjne pojazdów mechanicznych, wystawio 
ne przez Urzędy Wojewódzkie i ewentualnie 
uzyskane przedł użenia ważności tych dowo 
dów, o ile temu obowiązkowi nie zadośću- 
czyniono. 

Winni niezastosowania się do wskazauego 
obowiiązku ulegną karze, stosowanej. w. drox 
dze administracyjnej w wysokości do 1000 zł. 
lub aresztu do 6 tygodni, lub też obu karom 
łącznie. 

— (0) Nowa czytelnia miejska. Czytel- 
nia miejska przy ul. Bonifraterskiej 8 jeszcze 
oficjalnie nie została otwarta, ale już jest bo- 
gato zaopatrzona w pisma perjodyczne, któ- 
re ża opłatą 5 gr. jednorazowo lub 50 gr. 
miesięznie czytać można codziennie od godz. 
3 — 8 w. Czytelnia ta rozporządza też du- 
żym księgozbiorem, pierwszym, jaki powstał 
w Wilnie po roku klęski dla książki, po roku 
1863. Księgozbiór ten po śp. Wacławie Ma- 
kowskim nabył Magistrat i ulokował w lokalu 
bardzo miłym i wygod:'ym. 

WOJSKOWA. 
— (a) Podania do szkół wojskowych. Do 

wiadujemy się, że władze wojskowe postano 
wiły by' wszelkie podania o przyjęcie do 
szkół wojskowych jak np» szkoły podchorą- 
żych, kadetów i t.d. były kierowane bezpo- 
średnio do tych szkół a nie jak dotychczas do 
MSWojsk. DOK, lub PKU. Na przyszłość 
podania tam kierowane będą pozostawiane 
bez odpowiedzi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt prot. Wilczyńskiego. W dniu 
12 bm. w niedzielę o godz. 18 w sali Śniedec 
kich USB prof. dr. Jan Wilczyński przed wy- 
jazdem swym zagranicę w celach naukowych 
wygłosi odczyt p.t. „Ewolucja człowieka ko- 
palnego jako świadectwo jego pochodzenia*. 

Odczyt powyższy jest pierwszym z cyklu 
odczytów zorganizowanych przez Koto“ Me- 
dyków USB na temat „O pochodzeniu 
człowieka”. 

Drugi odczyt z tego cyklu wygłosi prof. 
archeologii prehistoryczneji Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie dr. Leon Kozłowski p. 
tyt. „Dzieje kultur ludzkich” w dniu 19 bm. 

Zakończy cykl prof. anatomji opisowej U- 
niwersytetu Warszawskiego dr. Edward Loth 
wygłaszając odczyt p.t. „Co w nas jest spe- 

na cyficznie ludzkiego” w dniu 26 bm. 

— (k) Stowarzyszenie Młodych « Polek. 
Walne zebranie stowarzyszenia młodych Po- 
lek im. Elizy Orzeszkowej, działającego przy 
parafji po Bernardyńskiej, odbędzie się w nie 
dzielę 12 stycznia o godz. 3 pp. w sali Ogni- 
ska własnego, z następującym ' porządkiem 
dziennym: sprawozdanie z działalności roku 
ubiegłego, wybór nowego ząrządu i urozma- 
icenia. 

RÓŻNE 

— Sobótka taneczna w Kole Pol. Mac. 
Szkolnej im. T. Kościuszki ul. Turgielska 12 
odbędzie się jutro 11. I. rb. Początek o godz. 
9 wiecz. Wstęp za zaproszeniami. 

— (0) Nowy rozłam w P.P.S. Jak nas 
informują, członek PPSi Komisji Okręgowej 
związków zawodowych p. Józef Godwod po- 
nownie wystąpił zarówno z PPS, jak i z Ko. 
misji Okręgowej. y 

— (a) Bialorusini czynia starania 0 szko= 
ły w pow. oszmiańskim. Działający na tereuie 
powiatu oszmiańskiego białoruski instytut go- 
spodarki i kultury zwrócił się do tamtejszych 
władz szkolnych z prośbą o zezwolenie na 
otwarcie kilku szkół białoruskich na terenie 
powiatu. 

— (a) Przed rocznicą śmierci Lenina. W 
związku z przypadającą na dzień 22 bm. ro- 
cznicą Śmierci Lenina miejscowi komuniści 
wszczęli agitację w kierunku zorganizowania 
lokalnych obchodów w większych  skupie- 
niach robotuiczych. 

— (y) Szofer i właścicielka „Bristolu* u. 
i pszez Starostwo. Starosta grodzki u- 

karał szofera Feliksa Lindorfa na 30 dni bez- 
względnego aresztu i pozbawienie prawa jaz 
dy za nieostrożną jazdę autobusem w stanie 
nietrzeźwym oraz współwłaścicielkę restaura 
cji „Bristol“ na 100 zł. grzywny (z zamianą 

  

86 Środa Literacka 
Po parotygodniowej przerwie świątecznej 

Związek Lliteratów, podjął znowu swoje tra- 
dycyjne środy, Na wstępie wiceprezeska p. 
Romer - Ochenkowska, zaznajomiła zel 
nych z bogatym programem przyszłych śród 
SezOI'u zimowego. Z pośród zapowiedzia- 

nych wymienić należy kilka najbardziej zaj- 
mujących tematów, jak: Wilno w poezji, pro- 
zie i publicystyce. Pacyfizm w literaturze 
współczesnej wtęczory autorskie i wiele in- 
nych. 

Cykl tych wysoce interesujących śród, 
rozpoczął pan Charkiewicz referatem „O Ba- 
zyljanach“. P. Charkiewicz jest niestrudzonym 
badaczem historji zakonów i kościołów na 
naszych ziemiach, studjom nad zakonem Ba. 
zyljanów oddawał się prelegent z całym za- 
miłowaniem, to też ric dziwnego, że w refe- 
racie swoim zaznajomił nas z wysoce intere- 
sującemi faktami, dotychczts niestety mało, 
albo wcale nieznanemi szerszemu ogółowi. 

Mury Bazyljańskie mają podwójną histor- 
ję. Jedną więcej znaną, jako więzienie polity- 
czne, miejsce martyrologji polskiej, składają- 
ce się z trzech ogniw: 1) więzienie trzech 
księży w roku 1797 za. organizowanie i na- 
mawianie do wstępowania do legjonów Dą- 
browskiego, iksięża ci zostali wywiezieni do 
Petersburga, zdegradowani i wywiezieni do 
katorgi svbirskiej, gdzie zginęli, 2) proces 
Filaretów i 3) proces Konarskiego. 

Niezmiernie charakterystyczne dla tych 
murów jest, że taksamo jak w czasie procesu 
Filaretów umarł w nich Gustaw, a narodził 
Konrad, te same mury były świadkami o 
lat wcześniej, śmierci 24 letniego subjekta 
handlowego Jana Kuncewicza i narodzin św. 
Józefata. Oba te fakty które się dokonały w 
obrębie murów Bazyljańskich, wywarty 0- 
gromny wpływ va historji i psychice narodu. 
Chwila wstąpienia do zakonu Bazyljanów św. 
Józefata w roku 1604, bvła momentem prze- 
łomowym rozpoczynającej się walki pamiędzy 
młodą Unją a Kościołem Schizmatvckim 
Kuncewicz miał do wyboru: walkę, albo przej 
ście na prawosławie. Kuncewicz wybrał walu 
kę stał się on podstawa i twórca Kościoła 
Unickiego w Polsce i ponióst za to śmierć mę- 
czeńską. 

Przyczynkiem do mistycznego znaczenia 
symbolów jest, że tak jak Mickiewicz tak i 
Kuncewicz, mieli róże w herbie, obaj w róż- 
nych odstępach czasu przeszli w tych samych 
murach przełom i dojrzewanie duchowe, które 
objawiło się w całej patędze dopiero później, 
u Mickiewicza w Dreźnie, u ie w 
Żyrowicach, na stanowisku przeora. Dzieje 
zakonu Bazyljanów u nas zaczynają się do- 
piero, od św. Józefata, który tchnął weń ol- 
brzymiego i potężnego ducha. 

Jedną z cech charakterystycznych działal. 
ności zakonu Bazyljanów jest szerzenie kul- 
tu dla Najświętszej Marji Panny (30 cudow- 
nych obrazów). Kult Matki Boskiej pływął 
do nas drogami: ze wschodu z Grecji i z za- 
chodu z Rzymu, niewiadomo które wpływ: 
przeważały, to pewne że kult dla Matki Bo- 
żej u nas odznacza się odrębnem napięciem 
uczuciowym i tworzy jak gdyby syntezę 
wschodu z zachodem. Polska zajmuje specjal 
ne miejsce w historji w obronie wiary i kul- 
cie dla Matki Boskiej, kult ten jako nawskroś 
rycerski odpowiadał charakterowi narodu. Naj 
bardziej powołanymi do stworzenia tej syn- 
tezy byli Bazyljanie, bo tkwili mocno w Rzy 
mie i w Grecji. Kult dla cudownych obrazów 
Matki Boskiej miał znaczenie nietylko religij- 
ne ale i kulturalne, łączył on nietylko wszyst- 
kie klasy społeczne ale i narody dokonujące 
ich pojednania, zarówno do prostaczków jak 
i do polskich panów „Matka Boska przemawia 

  

  

językiem ruskim zrozumiałym dla chłopów. Е 
Bazyljanie- celowali w umiejętności orga 

mizowanra pielgrzymek i festów w których 
brały udział niezliczone tłumy ze wszystkich 
warstw, co miało ogromne znaczenie demo- 
kratyczno - cywilizacyjne, naprzykład koro- 
nacja Matkj Boskiej Żyrowickiej w 1730 r. 
sciągnęła trzy ogromne pielgrzymki ze Sło- 
nima, Miru i Wilna. Trzecim środkiem „kształ 
сасут były pieśni religijne kantyczki. 

Do połowy 18 wiekii zakon Bazyljanów 

Zuchwały napad na feryforium Polski 
Strzelanina na odcinku trockim.—Oficer K,O.P ciężko ranny 

W dniu dzisiejszym ze stronyjlitewskiej dokonano niezwykle 
zuchwałego napadu na nasze terytorjum. Około północy granicę 
polską na odcinku Trok przekroczyła zbrojna banda o nieusta- 
ionej liczbie osób. W tym właśnie czasie przechodził tamtędy po- 
rucznik 22 baonu K.O.P. Maksymiljan Martynowicz; nagle z za 
rośli padły gęste strzały. Porucznik Martynowicz zauważył, iż 
pomiędzy strzelającymi było dwuch ludzi ubranych w mundury 
wojskowe litewskie. Jedną z kul oficer polski został ciężko ran- 
ny I padł na ziemi, widząc jednak, iż napastnicy usiłują go por- 
wać, nie s-racił zimnej krwi, wydobył rewolwer i począł słę 
ostrzeliwać. Obopólna wymiana 
placówki KOP., które na szczęście znajdowały 
przybyły natychmiast na pomoc 

strzałów zaalarmowała polskie 
się w pobližu i 

1 zaatakowały zarośla wypiera- 
jąc stamtąd napastników. Litwini ostrzeliwując się w dalszym 
ci ągu gęstym ogniem, korzystając z ciemności nocy, 
na terytorjum litewskie. 

wycofali się 

Charakterystycznem jest, że zapytywana straż litewska nie 
„mogła" udzielić żadnych informacyj twierdząc, że 
żadnych strzałów i nie zauważyła, 
Litwy. 

„nie słyszała” 
by ktoś skrył się na terytorjum 

Ranny porucznik Martynowicz odwieziony został do szpi- 
tala w Wilnie. Posiada on ciężki postrzał uda. 
go nie budzi poważniejszych o 

Jednakże stan je- 
baw. 

był w wielkiej łącznoś.ci z Jezuitami. Poza 
wielu korzyściami jakie z tego wynieśli, po- 
uieśli Bazyljanie i pewne szkody, przedewszy 
stkiem z winy Jezuitów Alumnat Papieski 
rzeznaczony do kształcenia misjonarzy unic- 

kich składał się prawie wyłącznie z sił pro- 
iesorskich rzymsko katolickich tak, że Ba- 
zyljanie musieli szukać innej uczelni. W koń- 
cu 18 wieku i na początku 19 wszystkie pra- 
wie szkoły średnie, są prowadzone przez Ba- 
zyljanów i stoją na wysokim poziomie, a na- 
wet im zawdzięczamy kilku znakomitych pro- 
fesorów uniwersytetu: jak astronom Kamień 
ski. Ale przez tak długie pozbawienie przez 
Jezuitów samodzielności Bazyljanie nie mo- 
gą podołać zadaniu, w Unji następuje TOZ= 
łam i walka pomiędzy unickim duchowień- 
stwem świeckim a zakonami, a nierozważny 
krok Bazyljanów bojkotowania Uniwersyte- 
tu, dał pole duchowieństwu swieckiemu z 
księdzem Siemaszką na czele do ostrej walki 
zmierzającej do likwidacji Unji. Stopniowa 
polonizacja Bazyljanów a przedewszystkiem 
fakt, że trzech zakosników wyszio w pole w 
roku 1831 z bronią w ręku, doprowadzą do 
procesu przeciwko Bazyljanom i do zamknię- 
cia 18 klasztorów. 

Przedostatnim przeorem Bazyljanów w 
Wilnie był ksiądz Żarski, który podpisał zo- 
bowiązanie że każdej chwili gotów przejść na 

Y prawosławie. Ostatnim przeorem w przeded- 
niu likwidacji Unji byt ksiądz Bosiacki. Po 
upadku Unję zakon Bazyljanów upadł. 

Po herbatce zabrał głos pan prof. Mas- 
sonius, który zaznaczył, że nie zgadza się z 
prelegentem co do żarzutów ttadužywania 
wpływów Jezuitów nad Bazyljanami, gdyż 
Jezuici przynieśli Bazyljanom znaczne korzyś 
ci. Prof. Massonius podnosi wielkie zasługi 
Bazyljanów w tworzeniu i utrzymywaniu 
szkół polskich w ciężkiej epoce porozbioro- 
wej, zasługę tę Bazyljanie dzielili z Domini 
kanami, a oba zakony prowadziły szkolnictwo 
w duchu wzbudzającym do szkoły miłość i 
rzywiązanie wśród wychowanków. Owociia 

działalność na naszej ziemi zakonu Bazylja- 
nów jest najlepszym dowodem że naród two- 
rzy się nie z jednego plemienia i że dopoty 
jest silnym, dokąd go wiąże miłość i zgode 
na praca dla wspólnej ojczyznw. 

Kilka osób które chciały brać udział w 
dyskusji z powodu choroby lub wyjazdu nie 
mogły być obecne i dla tego na jeditej z na- 
stępnych śród wróci się jeszcze do tematu 
o Bazyljanach. Z.K. 

na 14 dni aresztu) za wprowadzenie w obieg 
nieostemplowanego mięsa. 

ж 

— Sprostowanie. W liście J. W. P. P. 
/Gospodyń i Gospodarzy balu Rodziny Woj. 
skowej wydrukowanej w dn. 9 bm. zuiekształ 
cono mastępujące nazwisza: Kcgnowiccy Stani 
sławostwo, Myrkowie Karolostwo,  Schrot- 
terowie Karolostwo, Słanarzowie Józefostwo, 
Melechowa Marja, Marzysowa Stefanja. | 

Pozatem nie została zachowana  kolej- 
ność RK nazwisk: Kirtiklisowie Ste- 
fanostwo, obaczewscy | Eugenjuszostwo, 
Fieldorfowa Janina, 

‹ ZM APS 

Ra * TEATR I MUZYKA. 
spa 

— Teatr miejski a Pohulance. Ostatnie 
występy Wandy Siemaszkowej. Znakomita 
artystka potska Wanda Siemaszkowa, która 
czarowała swą niepospolitą grą w sztuce „Mir 
la Eiros“ niebawem opuszcza Wilno, udając 
się na występy gościnne do Warszawy i Kra 
kowa. Dziś Wanda Siemaszkowa ukaże się 
po raz ostatni na jprzedstawieuiu wieczorem 
w sztuce Gordina „Mirla Efros*. 

— Przedstawienia popołudniowe „Mirli 
Efros“. Dyrekcja teatru pragnąc dać możność 
ujrzenia wspaniałej kreacji Wandy Siemasz- 
kowej najszerszym warstwom publiczności 
wystawia, głośną sztukę Gordina „Mirla E- 
tros“ po południu w sobotę i niedzielę najbliż 
szą o godz. 3.30 pp. Będą to nieodwołalnie 
ostat ie występy znakomitej tragiczki pol 
skiej Wandy Siemaszkowej. 

— „Księżniczka chińska Turado. t* baśń 
Cozziego w przekładzie E. Zegadłowicza wej 
dzie na repertuar teatru miejskiego na Pohu- 
lance w środę najbliższą 15 bm. Sztukę tę 
wprowadza na scenę Zygmunt Nowakowski. 
Muzyka _K. Meyerholda. Kierownictwo mu- 
zyczne E. Dąiewulskiego. Dekoracje i kostju- 
my Rączewskiej, Zelwerowiczówny i Ziembiń 
skiego. 

— Teatr miejski w Lutni. Warszawska 
Opera Objazdowa pod dyrekcją Tadeusza 
Wierzbickiego wystawia dziś w teatrze miej- 
skim Lutnia operę Bizeta „Carmen* w wy- 
konaniu wybitniejszych sił solowych  oraz 
zwiększowych zespołów chóralnych i orkiestro 
wych. Nowe dekoracje i kostjumy. Zaintereso 
wanie się publiczności wielkie. 

— (k) Jasełka. W niedzielę dnia 12 sty- 

cznia w sal* parafjalnej kościoła św Jana będą 
grane „Jaselka“ przez zespół dramatyczny so 

dalicji św. Piotra Klawera. Początek o godz. 
6 wiecz. ; 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Słońce — Kiedy kobieta zdradza męża. 
Wanda — Miłość kozacka. е 
Hollywood — Pod banderą mitošci. : 
Picadilly — dom pod „Czerwoną latarnia 

Miejskie ж Gdy пноа Ш‹ЗЁЁ. SZUMY, 
Lux — namię: 
Soałowii — Romans Kapłanki Wchodu. 
Ognisko — Na zmysłów. 
Helljos — Miłość księcia Sergjusza. 

WYPADKI! i KRADZIEŻE 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 8 
do 9 bm. do godziuy 9 rano zanotawano w 
mieście 59 wypadków. W tem kradzieży 7 
zakłóceń! spokoju i nadużycia alkoholu '16, 
przekroczeń administracyjnych 24. Resztę po- 
dajemy w skróceniu w tej samej rubryce. 

— (c) „Podli mężczyźni”. Na ulicy Ry- 
dza Smigłego znaleziono dziewczynkę w wie 

jj ku 4 tygodni z kartką tej treści: „„Niechrzczo- 
ma, nieszczęśliwa matka — panna, podli mę- 
żczyźni!!!*. Podrzutka ulokowano w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

— (c) 50 letni mąż uciekł od żony. Przed 
dwoma dniami zaginął 50 letni Jakób Primak 
zamieszkały przy ul. Nowogródzkiej 29, któ- 
ry jak obecnie okazało się uprzykrzywszy S0- 
bie pielesze domowe uciekł w niewiadomym 
kierunku' zabierając ponadto, ku wielkiemu 
zmartwieniu żony co lepszą garderobę. 

Narazie osierocona połowica nikomu nic 
nie mówiła o postępku męża, dopiero, gdy się 
dowiedziała, że uciekł on wraz z przyjaciół- 
ką, która oddawna już była przyczyną niezgo 
dy między małżonkami bez namysłu udała 
się do policji i złożyła odpowiednie zameldo- 
wanie. 

'Primakowa zasadniczo nie chce narzucać 
się mężowi i jedynie żąda by policja spo- Ó 
wodowała zwrot zabranych rzeczy, które są 
jej własnością. 

(c) IKradzieżej mieszkaniowe. Aleksan 
drze Zejpo (Zawalna 29) nieznani sprawcy 
skradli bieliznę pościelową wartości tysiąc 
złotych, zaś Wiktorji Lestes (Piłsudskiego 
23) różną garderobę na 600 zi. 

Taksamo okradziono Abrama Gordona (I 
Baterji 11) któremu wyniesiono zapas desek 
wartości 500 zł. Część skradzionych desek 
odnaleziono w podwórku przy ul. 3 Maja 15. 

— (c) Akrobatyczny wyczynek pecho- 
wego włamywacza. W dniu 8 bm. przed pół 
nocą do mieszkania Cypy Lichtman przy uli- 
cy Subocz 10 dostał się zawodowy włamy- 
wacz Lejba Wajsbort (Składowa 3) z za- 
miarem wyniesienia co cenniejszej garderoby 

Wajsbrot uplanowawszy widać już na- 
przód okradzenie Lichtmanowej dostał się do 
okien mieszkania mieszczącego się na 2 pięt- 
rze po rynnie a następnie po usunięciu szyby 
wszedł do pokoju gdzie nikogo nie było. 

Splądrowawszy mieszkanie  rzezimieszek 
z tobołkiem na plecach tą samą drogą opu- 
ścił mieszkanie lecz został zauważony i mi- 
mo ucieczki po dłuższym pościgu został uję- 
ty i oddauy policji г 

„— (6) Podstępna kradziež w i. Perkow- 
ski*. Wczoraj w dzień do sklepu jubilerskie- 
go Perkowskiego i Malinowskiego (koło ko- 
Ścioła św. Jana zgłosił się jakiś średnich lat 
mężczyzna dostatnio ubrany prosząc o okaza 
nie mu pierścieni z brylantami dla ewentual. 
nego nabycia jednego z nich. Będący wów- 
czas w sklepie Malinowski nie podejrzewając 
podstępu rozłożył na ladzie kilka pudełek z 
pierścionkami, które nieznajomy począł bacz 
nie oglądać, 
„(Pod pretekstem, że żaden z okazanych 

pierścionków nie trafia do gustu nieznajomy 
Szybko opuścił sklep i dopiero wtedy Mali. 
mowski zauważył brak dwóch pierścionków 
z brylancikami, którym to pierscionkom zło- 
dziej najdłużej się przyglądał. 

Mimo natychmiastowego pościgu złodzie- 
ja nie udało się ująć. 

O kradzieży powiadomiono! policję, która 
nie zdołała dotychczas wpaść na ślad spraw- 

о ч 

Malinowski wartość skradzionych pierscion 
ków ocenia na 700 zł. 

— (c) Zastrzelił się zdemobilizowany woj 
skowy. Wczoraj w godzinach _ popołudnio- Rysiewa i Nazarowa policja zatrzymała. 

Z SĄDÓW 
Sprawa b. posła Taraszkiewicza 

W dniu 24 stycznia rb Sąd Okrę- 
gowy w Wilnie rozpozna sprawę b. 
posła białoruskiego Bronisława Ta- 
raszkiewicza, skazanego w sprawie 
„Hramady“ na sześć lat ciężkiego 
więzienia z oskarżenia go o udział 

  

i zcrganizowanie nielegalnego zebra-- 
nia w kinie „Helios“, podczas któregu 
wygłosił przemówienie o charakterze 
antypaństwowym. (y) 

NIE ON MI WYNAGRODZI A JA JEMU. 
„Straszną jest cechą mściwość, cicha cies- 

pliwa, okrutna, Człowiek mściwy gotów lat: 
całe pamiętać wyrządzoną mu krzywdę lui 
zniewagę, a działając spokojnie mści się wix 
dy, kiedy atak jego absolutnie nie jest spo 
dziewany. 

Do tego rodzaju osobników należy Broni. 
sław Garanin robotnik zatrudniony u OSac- 
nika wojskowego Szczepańskiego ' w zaśc. 
Kortowszcąyzna pow. wilejskiego. Zbrodni: 
jaką popełnił pod wpływem zemsty zaprowe- 
dzila go za kratki więzienne, a wczoraj na 
ławę oskarżonych sądu Okręgowego w Wil- 
nie. * 
„W. maju ub. r. Szczepański wstał wcze 
šnieį i poprosił żonę o przyrządzenie mu śnie 
dania, gdyż miał wyjechać do miasta. Szcze. 
pańska ubrała się pośpiesznie i udała się do 
obory aby udoić mleka. Przechodząc prze” 
kuchnię zauważyła, że robotnik Garanin śpi 
jeszcze, Za chwilę będąc w oborze usłyszała 
strzał, a w Ślad za tem krzyk. 

Przestraszona pobiegła do domu i tu o- - 
czom jej przedstawił się straszny obraz. Bla- 
dy jak papier, z krwawiącą raną stał mąż jej 
przyciskając do siebie płaczące dzieci. — 

Nie orjentując się dokładnie w sytuacji 
Szczepańska pobiegła do kuchni, rozbudziła 
Garanina, a widząc, że nie zdradza on wiel- 
kiej chęci przyjścia z pomocą rannemu pobie 
gła do sąsiadki nazwiskiem Domańska. Kiedy 
obydwie kobiety wracały pośpiesznie do do- 
mu zobaczyły Garanina wychodzącego z sieni 
Cate ubranie miał on pokrwawione, a w ręku 
trzymał karabin. › 

Domańska rzuciła się do ucieczki na wi- 
dok czego okrwawiouy zbój dogonił ją i za- 
trzymał słowami: „stój, czego uciekasz, on 
już gotów, nie on mnie wynagrodził ale ja jemu”, 3 

W miedzyczagie Szczepańska pobiegła do 
domu. Na podłodze w kałuży krwi leżał trup 
męża z roztrzaskaną głową, w kącie płakały 
dzieci. Ratunek okazał się zbytecznym. | 

Tymczasem zabójca umył się starannie, 
poszedł do strażnicy KOP'u i zameldował 
o rzekomym samobójstwie Szczepańskiego. 
IPrzytrzymano go i zawiadomiono policję. 

Badany wypierał się początkowo, jednak 
przyznał sie dol winy twierdząc że zamordo- 
wał gospodarza gdyż on nie wypłacał pensji 
od roku, Myśl zamordowania powstała z wie- 
czora i pod wpływem jej wziął on z sobą do 
łóżka karabin. 

(Sad Okręgowy po rozpoznaniu sprawy 
skazał go na 12 lat ciężkiego więzienia. (y) 

NAJNOWSZE ARCYDZIEŁO 
reż JOE MAY     

wkrótce 
w kinie „BólljWdG” 

  

wych w mieszkaniu własnem przy ulicy De- 
rewnickiej 60, zastrzelił się 29 letni Franci- 
szek Grzybek zwolniony niedawno do cywila 
zawodowy wojskowy. 

Przyczyna targnięcia się na życie nie jest 
narazie ustaloiła, zachodzi jednak  przypu- 
szczenie że popełnił samobójstwo z po- 
wodu ciężkich warunków. gdyż żadnej pracy 
mimo usilnych starań nie mógł dostać. Gdy 
mieszkający wpobliżu sąsiedzę usłyszeli strzały 
i przypuszczając że coś się stało weszli do 
mieszkania Grzybka znaleźli go już martwe- 
go obok zaś miego leżał rewolwer systemu 
„Browninga“. Grzybek oddał do siebie strzały 
które przebiły serce powodując natychmiasto- 
wy zgon. Ciało zamordowanego pozostawiono 
na miejscu do czasu zejścia władz. 

— (c) Znowu krwawe zajście z żołnierza- 
mi. W ubiegłą środę wieczorem ul_ Szkapler 
na była terenem pożałowania godnego zajścia 
pomiędzy dwoma, żołnierzami 1 pp. leg. a 
Andrzejem Trofimowym (Szkaplerna 7) któ- 
ry miał nieszczęście spotkać się z wymieniony 
mi żołnierzami wpobliżu swego domu. Na tle 
osobistych porachunków wszczęli oni pomię- 
dzy sobą bójkę którą dla Trofimowa skoń- 
czyła się tragicznie. uh 

Obaj żołnierze uzbrojeni w bagnety rzucili 
się na nieposiadającego żadnej broni cywil- 
nego i cieżko go skłuli tak, że Trofimow z 
powodu upływu krwi padł beż zmysłów na 
jezdnię: Ciężko rannego ulokowano w szpita- 
lu żydowskim. Obu sprawców szeregowych: 

  

  



  

  

  

  

4 SCŁY SZARO 

1 

Na srebrnym ekranie SPD RT RADJO Dziś sztandarowe arcydzieło Polskiej Produkcji p i R t MI ł ( % 
ł — ! Piątek, 10 stycznia 1930 r. KINO-TEATR Filmowej. a: polski a: a 24 0 in er q 0 cl 

л « ‚ r i ` 3 Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. Režy:erja MICHALA 
A ANIA MAMY JUŻ SLIZGAWKĘ. wy. Iain RA лава w ara.  „WAOLLYWOOD" | WASZYŃSKIEGO. W rol. gł. ZBYSZKO SAWAN, MARJA BOGDA, JERZY MARR, JAGA 

Doznaję zawsze dotkliwej przykrości, ile- 
kroć mi się zdarzy zobaczyć na scenie znak 
wieku, jak mówi: ząb czasu, na artyście lub 
artystce, których oglądałem kiedyś w pełni 
młodości, wraz z jej wdziękiem i świeżością. 

'Chce mi się wtedy zrobić wszystko aby 
przywrócić takiemu aktorowi lata młode. Ви- 
rzy się coś we mnie przeciw temu, co ni- 
czem innem jest jak tylko prawem natury, 
jak zwykłym trybem Życia i losu 
smiertelnika. 

A przecież artysta dramatyczny rozpe- 
rządza jeszcze możliwością reperowania tego, 
co jest jego brakiem, czemś bardzo ważnem, 
czemś, dla wrażenia przyglądającego się mu, 
bardzo wiele znaczącem, — bo poprostu: ży- 
wem słówem. 

I tem to słowem żywem może stwarzać 
złudzenia, może ludzi „oszukiwać”. 

Artysta fiimowy atutu tego nie posiada. 
On jest niemym. Operuje jedyne możliwoś 
cią stwarzania wrażeń i przeżyć wzrokowych 
i dlatego mniejszemi możliwościami rozpo- 
rządza tam, gdzie chodzi o stworzenie złu- 
dzeń. Jeśli mu młodym być wypada z roli— 
młodym być musi i nieodmiennie: Jeśli t.zw. 
ząb czasu swoje na nim zdziałai, skończyła 
się młodość*aktora filmowego. 

Piszę to wszystko dlatego aby dać wyraz 
mym myślom. na temat pewnej kiedyś (zna- 
czy: lat 5 — 10 temu) znanej i cenionej ar- 
tystki. 

Chodzi mi o Lucy Doraine, biorącą aku- 
rat udział: w obrazie obecnie wystawionym 
w Heljosie. 

Lucy Doraine, ta pełna wspaniałego i ży- 
wiołowego temperamentu artystka, mająca 
w swej karjerze, ileż to naprawię dużych i 
niezapomnianych kreacyj czołowych, ta Lucy 
Doraine w banalnej roli drugorzędnej poko- 
jówki francuskiej, robiącej następnie karjerę 
właścicielki lokaliku nocnego w Paryżu, — 
nie to zbyt duże kontrasty. 

A jednak taką właśnie: rolę ma artystka 
sobie. powierzoną w „Miłości księcia Sergju- 
sza” i nie dziwnego, że ta „gwiazda* czuje 
się w niej niepewnie, czuje nienaturalnie. 

Jest to właśnie ten zawód, którego dozna- 
je, na obraz z Heljosu patrząc, każdy ten, 
kto Lucy Doraine pamięta z jej dobrych cza- 
sów. 

I dlatego uważam, że robi źle aktor filmo- 
wy, który takiemi występami psuje najlep- 
sze wrażenia swej pubiiczności z okresu ze- 
nitu powodzenia. i sławy, któremi si: cicszył 

Trzeba do zenitu dojść i potem nagle w 
cieniu zniknąć, ale nigdy w cień ten stopnio- 
wo zstępować. 

O „Miłości księcia Sergjusza* powiedzieć 
przedewszystkiem trzeba, iż bardzo szablo- 
nowo się zaczynając, wcale nie szablonowo 
się kończy. 

Obraz mimo sensacyjności i erotyzmu do- 
czepionych mu w reklamach, bynajmniej ta- 
kim nie jest. Stanowi ilustrację bardzo głębo- 
kich i subtelnych przeżyć pary arystokratów 
rosyjskich rzuconych na bruk paryski. 

illie Dove jako księżna, jest naprawdę 
bardzo czarującą fizycznie i duchowo oraz 
bardzo udaną aktorsko. 

Antonio Moreńs, jej filmowy mąż, począt- 
kowo dość banalny, staje się w aktach środ- 
kowych i końcowych bardzo mocnym w wy=- 
razie. 

Aktor, któremu przypada w udziale rola 
generała carskiego, a następnie pucybuta pa- 
ryskiego zewnętrznie wspaniały. Ani dodać, 
ani ująć! Strona  realizatorska miejscami 
szwankuje. Ubrano np. ksircia Sergjusza, jak 
się po spodniach domyślić można, punłkowni 
ka huzarów, w muudur przypominający kurt- 
kę studencką, ale nigdy burkę huzarską. 

' Tak samo sporo szarzy jest w tym tume 
ulicznym z nienawiścią patrzącym na zabawy 
i uczty arystokracji. Ale pozatem wsżystko 
jest w porząkdu. 

Nad program do ostateczności głupia 
(excusez le mót!) komedja i ciekawy tygod- 
nik filmowy warszawskiej produkcji. 

Orkiestra bałajkowa, przygrywająca pcd= 
czas wyświetlania filmu i odpowiednio do- 
stosowana do jego fragmentów, bardzo do- 
datnio podnosi wartość całego programu. 

Omega. 

      

  

    

każdego” 

Po długich oczekiwaniach doczekaliśmy 
się odrobiny mrozu, a z nią i ślizgawki. Od 
kilku dni liczue rzesze młodzieży szkolnej о- 
raz kilkanastu odważniejszych „starszych* śli 
zga się zawzięcie w parku im. Żeligowskiego. 
Przeemigrowali też na lód hokeiści trenujący 
dotąd na tafli lustrzanej. Akademicy szykują 
się do mistrzostw ogólnopolskich inne kluby 
— do godnego przeciwstawiania się! akademi- 
kom. я 

Narciarze nadal oczekują na šnieg. 

BIRNBACH PRZENOSI SIĘ DO GRODNA, 

Jak się dowiadujemy, p. H. Birnbach, kie 
rownik piłkarski Makabi, wielokrotnie wystę- 
pujący w wiłkarskiej reprezentacji Wilna prze 
nosi sie na stałe do Grodna, gdzie zasili miej 
scową Makabi. Po wyjeździe p. Birnbacha wi 
cemistrz Okręgu Wileńskiego straci na war- 
tości i zapewne nie będzie już zagrażać in- 
nym klubom. (y) 

Lwłoki „Hioka-Pariata" 
Przekazano studentom  medykom do naukń. 

Świat kryminalny Warszawy z wielkim 
smutkiem jał wieść o zgonie. „Hipka-war 
jata“ a na k żałoby postanowiono, nawet 
odwołać wszystkie większe: „ochlaje'* sylwe= 
strowe. Jednocześnie też rozpoczęto przygo- 
towania do wielkich uroczystości żałobnych, 
zamówiono już miejsce na ementarzu, zaku- 
piono liczną ilość wieńców, wśród których 
wiele ze wspaniałemi szarfami i odpowiednie- 
mi napisami, tymczasem władze postanowiły 
nie wydawać zwłok towarzyszom zmarłego, 
a przekazać je gabinetowi medycyny sądo- 
wej. 

Wobec tego, że z pośród rodziny Rytte- 
ra, żyje w Warszawie tylko jego siostra, któ. 
ra wyrzekła się brata i dotychczas nie zgło- 
siła się do władz z prośbą o wydanie zwłok 
— zakład medycyny przystąpił już do odpo- 
wiedniego spreparowania zwłok, które umiesz 
czona w wannie z formaliną. 

   

Cale cialo „Hipka-Warjata“ jest tatuowa- 
ne najprzeróżniejszemi datami, upamiętniają.. 
сепй dni większych wyczynów, postaciami 
nagich kobiet, kotwicami, sercami, ptakami, 
a na dlewem ręku znajduje się napis: 

„Polciu, za ciebie cierpiałem, 

Polcia — jedna z prostytutek warszaw= 
skich, była jedną z ostatnich kochanek Ryt- 
tera, która zdradziła swego kochanka, przy- 
czyniając się do schwytania go przez policję. 

'Po dokonaniu odpowiednich* pomiarów 
antropomiętrycznych ciałó osławionego „króla 
przestepcow“ przekazane będzie studentom 
do prac prosektoryjnych. 

NAJLEPSZY 

(WĘGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI 

Koncernów, Progress" |, Robur” 
oraz koks wagonowo od pół. toriny 
w woząch'zaplombowanych, dostarcza 

Take, Tadensz Kowalski i Trylski Акс. 

į : Mickiewicza 32 
Sprzedaje się również na pud 

    

      
         

    

      

    
RUKANANANNENRNNANZZNNAKUNANOM 

0 odnika ze znajomością sadow- 
gr l nmictwa i pszczelnictwa 

poszukuje się do majątku Karolin—Trybań- 
ce. Pożądany kawaler, może być i naordy* 
naryi przy mleku gotowym Zgłaszać się o- 
sobiście w Wilnie, hotel Żorża, . Właściciel 
majątku }. Borowski w dniach 18 1 19 
stycznia, albo pisemnie pod adresem Za- 
rząd majątku Trybańce, pow. Wileńsko" 

Sk: poczta Bieniakonie, skrz. poctowa 
r. 5. 

dzialnošcią“, 

"drzeį6w 18.— Norblin 72, Ostrowiec + 

mofonowych. 13,10 — 13,20: Komunikat 
meteorologiczny z Warszawy, 16,10 _ 16.15: 

Program dzienny, 16.15 —- |17,00: Koncert 
muzyki popularnej nejlżejszej w wykonaniu 
zespółu muzycznego Polskiego Radją w 
Wilnie. 17,00 — 17,15: Komunikat L,O.P P 
17.15 — 17,40: Audycja dla dzieci. Opowia- 
dania Cioci Hali. 17.45 — 18.45: Transmi- 
sja koncertu z Warszawy. 18.45 — 19.15: 
Audycja niesamowita: „Dostojny gość* wy- 
kona Zesp. Dram- Rozgł. Wil. 19.15 
19.40. Skrzynka pocztowa Nr. 97 odpowie- 
dzi na listy radjosłuchaczy Wygł, Witold 
Hulewicz Dyr. Progr, Polskiego Radja, 
19,40 — 20,05: Program na dzień następny, 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,05 — 23,00* 
Transmisja koncertu syn fonicznego z War- 
szawy Oraz komunikaty. 23.00 -- 24.00 
Muzyka taneczna. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,87,5 8,89,5 8,85,5 
Beigja 124,22, 124,35, 123,91 

Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
Budapeszt 5,31 53 5,29 

Holandja 359,09 — 359,99 358,19 
Londyn 43,39, 43,50 43,28, 

Nowy York (czeki) 8,89, 8,91, 8,87, 
Wypłaty telegr. 8,909, 8,929, 8,889, 

: 238,32 238,92 231,72 
Paryż 35,09, 35,11, 34,93, 
Praga 26,35.  26,41,5 26,28,5 
Szwajcarja 172,63, 173,06,  , 172,20 
Bukareszt 53125 53137 53118 
Stokholm 239,15, 239,75 238,55 
Wiedeń 125,37. 125,88, 125,06 
Węgry 155,57 165,74. 155,17 
Wło by 46,61 46,73 46,49 
Marka niemiecka 212,78, 
Gdańsk 17349. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 120.75. Prem- 
jowadolarowa 67,50, 5 proc. konwersyjna 
49,75 8 proc,dolarowa 96.50 10 proc, „kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa. 47,00. 8 proc, 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc, 
gs 4 i pėl proc. L. Z. ziemskie 49,25 
8 proc. warszawskie 69,25. 5aroc.warszaw- 
skie 53.— 8 proc. Łodzi 62,—. 10 proc. 
Siedlec. 6950. 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88,50 10proc. 
Radomia. 74... 8 proc: ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie „49.25 6 proc. poż, konw. Warsz. 
50.50 4,i pół .proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 82,50 
8 proc. Piotrkowa 58.75 

Akcje. 

17678. . aoc, 
ek Spółek Zarobkowyc 
lektrownią w * Dąbrowie 

27.00, Cegielski 49 —. Mą- 
63.00 

Starachowice 21:25 —, — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 50— Paro- 
wozy 20, -—. Borkowski 8.50 Spiess 105, 
Lilpop 37,50 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
95—. Firley 38. Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hand- 
lowy—129, Wysoką 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 260.25. 

Bank Polski 
Kredyt 110. Zwi 
18.50. Puls 8.50. 
60, Cukier 

  

OFIARY. 
Władysław i Julja Dmochowscy na Dom 

—l Serca Jezusowego zł. 25. 

427. II. B. „ŻELMET — spółka z ograniczoną odpowie- 
Siedziba spółki została przeniesiona do Dukszt, 

BORYTA, WŁADYSŁAW WALTER i inni. 
kolosalne: w Gdyni, Gdańsku, Stokholmie, Sopotach i Tczewie. Specjalna ilustracja muzyczna. 

Początek o godz. 4, 6, 8. 

Mickiewicza 22: Udział bierze cała polska ilota morska. Zdjęcia 

  

  

| 

| Dziś podczas seansów od godz. Ó-ej powiększona orkiestra ba- 
łałajek I mandolin, która wykona odpowiednie romanse i pieśni. 
  

KINO-TEATR Przebój $ ń 
„| sezom ssMIŁOÓŚĆ KSIĘCIA SERGIUSZA, 

„HELIOS Sensacyjno-erotyczny dramat. W rol. gł. czarująca BILLIE DOVE, prześliczna LUCY DORAINE ‚ 
i ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO. Porywająca, potężna gra. Wspaniała wystawa. Film, 

Wileńska 38. który wzbudził zachwyt prasy. 2 orklestry. Seansy o godz 4, 6, 8 i 10,15. 
Honorowe bilety na premjerę nieważne. 

  

Od dnia 10 stycznia 1930 r. będzie wyświetlany rewelacyjny film 

„0d Ediptu do Palestyny” 
(Ostatnie krwawe walki w Palestynie) 

7а 0 Dramat w 10 aktach. i : 
autentycznemi zdjęciami У i dokonanemi przez jednego ze śmiąłych 

ostatnich walk arabsko żydowskich Operatorów francuskich 
Podczas seansów będzie śpiewał chór synagogi 

Cena biletów: Parter 1 zł, ulgowe 50 gr. balkon 40 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 
Początek seansów od g. 4-ej | | 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

  

  

   
   

    
    

     

    

  

   

     

   

    

    

Kino'= Teatr DZIŚ i dni następnych PREMJERA! Monufientalny film polskiej produkcji 
г osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego 

Słońce" э „ZA GLOSEM SERCĄ“* pisarza Т. 'Dostojewskiego. „Škrzye“ 
» dzeni i poniżeni*, W rolach głównych: chluba ekranu polskiego Lili Roroska, Wanda Por:j, Janusz 
ul. Dąbrowskiego 5 Morski, Zygmunt Modzelewski. Bogata wystawa, salony, kabarety, spelunki, kochanki, artystki,. 

baletnice, chėrzystki etc. 

Kursy Kierowców Samochodowych | 6 RKARGE © Sare egz e Tel Ga ursy Kierowców Samochodowyc bSKARZE el. 697. el. 697,8, 

Stowarzyszenia Techników Polskich ua l (į eg į e l. Ko B 5. i 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30     į Tunis kopalń G6rnoslą- | 

е > GOKTOR skich z dostawą do domu własnym 
Przyjmują zapisy do grup: XLV' amatorskiej dla Pań i ; в : 

Panów z nauką 5 tygodniową i XLVI Zawodowej z nauką B.Z5EDOWIEZ taborem | A ic 
2 i pół miesięczną. chor. weneryczne, 7 

  

   

        

        

    
    
       
  

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i L. Dohużyństy. | 

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teouji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia, W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indywidualne. szkolenie praktyczne  regulowani: silników, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETG*:„DELCO“. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochoców, bez ogra- 
miczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie 
kursów I złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
'Zapisy: przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

) codziennie; od godz. 12-ej do 18- į, 

sylliis, narządów 
moczowych, od 9 
—i, od 5—8 wiecz. 
Elektroterapja l 

Wilno, Zawalna Nr 20, 
m; 697. Tel. 697, 

Magistraf m. Wilna ogłasza 
KONKURS 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 04 4-6, 
al. Mickiewicra 24, 
  

     

  

przy ul. Ponarska 55. Tel. 13-30. tal. 277. ва stanowisko starszego technika i rysow* 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- nika — konstruktora w Oddziale Wodo- 

chodów i ciągówek rolniczych. z DOKTOR iągów. Termin składania podań upływa 
L. GINZBERG 25 stycznia 1930 roku o godzinie 12-ej. 

  choroby weneryczne Ubiegający się o posadę, z warunkami 
syfilis i skórne. Wil- konkursu zaznajomić się mogą w Sekcji 
no, ul. Wileńska 3, te- Technicznej Magistratu pokój 52 - lefon 567. Przyjmuje аам ate z OW SERC godzi 
od 840 1 104 5 40 8 { 

Magistrat m. Wilna 
ooo" 44400)14494965065054 53664 s 

- AROSZERKI 

Kkaszerkśmlałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zsnar< 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

ORA m 

(m 

na oprocentowanie 
najpewniej lokuje 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

Oszezędności 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handl 
  

  

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE doskonale prosperujące, 
w najruchliwszej dzielnicy miasta do sprzedania na dogod- 

nych warunkach 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. 

    

  

  
Prosimy się przekonać, į 
że poficzochy i skarpeki modne i 
mocne oraz płótna, flanele, satyny, 
jedwabie, kołdry watowe sprzedaje 

najtaniej 

| wsi, ов @— ф 

do ulokowania najpewniej 
p leni ą d ze zabezpieczą 

Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. 

do 'powažnego 
W$P ÓLN i KA 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. jutaną, 

—0 

  

  

  

Jako wyznaczony przez Sąd Okręgowy 
w Wilnie likwidatorem firmy „STELLĄ* —       

Niemiecka 4, tel. 222. Inst spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
FREE (fabryka drożdżowo-gorzelniana i rektyfi- 

w dniu 26-VI 29 r. Gabinet <“! wódek) wzywam Įwszystkich wierzy- 
cieli i dłużników firmy oraz osoby trzecie 
do podania i wskazania aktywów i pasy” 

2594. II. A.„Spółka Bracia Kirzner i D. Mickun — Wilno 
— fabryka wyprawiania i farbowania futer — FURS“. Przed- 
miot: prowadzenie przemysłowo-handlowego interesu futrzane- 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 

в 

tejestr Handlowy ©| 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 3. 10. 1929 r. 
10950. A. I. „Swierdlin Rubin** w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 

go. Sklep tytoniowy i innych drobnych towarów w Plisie, oraz 
skład apteczny'j materjałów piśmiennych w Hołubiczach. Firma 
istnieje od 1926 roku. Właściciel Swierdfin Rubin zam. w Plisie 
pow. Dziśnieńskiego. 2626 — VI. 

"10951. A. I. „Szajewicz Mira* w Święcianach, ul. Rynkowa 
17. Sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku 
Właściciel Szajewicz Mira, zam tamże. 2627 — VI. 

> 10952. A. I. „Szenkmanowa Chana“ w Lužkach, pow. Dzi- 
śnieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieję od 1928 roku Wła- 
ściciel Szenkmanowa Chana zam tamże. 2628 — VI. 

10953. A. I. „Szwarc Chąim* w Łużkach, pow. Dziśnieńskie- 
g0 Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel 

zwarc Chaim zam tamże. 2629 — VI. 

w dniu 15. 11. 1929 r. 
437. 1. B. „DIABOLO — SEPARATOR — spółka z ogiani- 

czoną odpowiedzialnością*. Celem spółki jest sprzedaż wirówek 
systemu Pumpsep i innych przedm)otów, związanych z prze- 
t warzaniem mleka oraz służących do urządzeń mleczarni, jak 
również sprzedaż. wszelkich innych artykułów. Siedziba Centrali 
w Warszawie ul. Królewska 23. Siedziba Oddzłału w Wilnie— 
przy ul. Gdańskiej 6. Oddziały w Poznaniu, Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Brześciu nad Bugiem. Kaplita: zakładowy 20.000 zł. Za- 
rządcami są: Nils Frikson i Curt Marcus obaj ze Stokholmu, 
każdy zarządca jest z osobna uprawniony do zastępstwa firmy. 
Udzielono samodzielnej prokury dla Centrali: Jakóbowi Weis- 
blumowi ż Warszawy, ul. Królewska 27 i Mieczysławowi Wie- 
czorkiewiczowi z Warszawy ul. Sienna 24-a; prokury łącznej dla 
Centrali: Mend lowi Piżycowi z Warszawy, ul. Wspólna 33 i 
Aleksandrowi Neugebauerowi z Warszawy ul. Wolska 53 z pra 
wem podpisywania we dwóch łącznie: Udzielono prokury dla 
Oddziału w Wilnie Leonowi Mintzowi z Wilna, ul. Ludwisarska 
4 z prawem samodzielnego podpisywania. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawartą na mocy aktu zeznanego przed No- 
tarjuszem Koszewskim w Poznaniu w dn. 27 października 1924 
roku za nr. 401 na czas nieograniczony. 2631 — VI. 

wpis dodatkowy: w dniu 184X 29 r. 
357. IV. B. Firma: „Bank Związku Spółek Zarobkowych, 

ółka akcyjna Oddzóał Wilenski“. Udzielono łącznej prokury dla 
„Oddziału Wileńskiego dr. Kazimierzowi Niżyńskiemu, zam. w 
Wilnie, ul. Kościuszki 14 z tem, że uprawniony on jest do za- 
stępowania Oddziału Wileńskiego tylko wspólnie z jednym z 
członków zarządu, albo z drugim prokurentem. Prokura Feliksa 
Wodzinowskiego wygasła. 2632 — VI 

w dniu 15-X1 1929 r. 
243. II. B. „Biuro Inžynienyjno-Budowlane Inżynier Wa- 

claw Filanowicz i Ska". Spółka została zlikwidowana i. wykre- 
śle się z rejestru, 2635 — VI 

228. VI. B. „DRZEWO KRESOWE — Spółka z ograni. 
czoną odpowiedzialnością w Wilnie". Zarządcą spółki pozostaje 
nadal na czas do dn. 31 grudnia 1933 roku Tadeusz Korzon. 
IProkurentka Jadwiga Makowiecka obecnie zamieszkuje w War- 
szawie, ul. Nowy Zjazd 3. (Czas trwania spółki został przedłużo- 
ny do dn. 31 grudnia 1933 roku. 2636 — VI 

pow. Święciańskiego. Generalnym plenipotentem spółki jest Zel. 
man Kessler z Wilna. 2637 — VI 

w dniu 13-X1 29 r. pierwszy wpis. 
436. I. B. „Zakłady Przemysłowe nad Wilją — spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Zakładanie i eksploatowanie 
zakładów przemysłowych kupowanie i sprzedawanie lasów, ma- 
terjałów leśnych, budówlanych i wszelkich innych i wogóle pro- 
wadzenie wszelkiego rodzaju operacji w zakres handlu i przemy- 
słu wchodzących jak na terenie całej (Rzeczypospolitej Polskiej, 
tak i zagranicą. Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 44. Spółka istnie- 
je od 29 października 1929 roku. Kapitał zakładowy 6.000 zł 
tych podzielonych na 60 udziałów po 100 zł. każdy, całkowicie 
w gotowiźnie wpłaconych. Zarząd spółki stanowią zam. w W 
nie: Kiwel Gierszater przy ul. Piłsudskiego 23, Judko Daszewski 
— przy, ul. Zarzecze 19 i Rachmiel Fisztel przy ul. Węglowej 12. 
Zerząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Wszelkiego rodzaju 
zobowiązania, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne i 
hipoteczne, jakoteż wszelkiego rodzaju listy, zawierające zobo- 
wiązania pieniężne, towarowe lub inne wogóle wszelkie doku- 
menty, z tytułu których mogą powstać dla spółki jakiekolwiek 
bądź zobowiązania podpisują w imieniu spółki dwaj członkowie 
zarządu pod stemplem firmowym, Korespandencję zwykłą, pole- 
coną i wartościową, nie zawierającą żadnych! zobowiązań jakoteż 
pokwitowania z odbioru z poczty, kolei i instytucyj przewozo- 
wych, listów, przekazów i przesyłek podpisuje w imieniu spółki 
jeden z członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno. 
Ścią, zawarta na mocy aktu zeznanego przed Aleksandrem Roż- 
nowskim, Notarjuszem w Wilnie w dn. 29 października 1929 r. 
za Nr. 5908 na czas nieograniczony. ‚ 2633 — VI 

w dniu 22-X 29 r. 
435. I. B. „START — spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością'. Sprzedaż samochodów, artykułów sportowych, galante- 
ryjnych technicznych i pokrewnych im. Siedziba w Wilnie, ul. 
Mickiewicza 9. Spółka istnieje od 7 września 1929 roku. Kapitał 
zakładowy 54.000 złotych, podzielony na 100 udziałów po 540 
złotych każdy całkowicie wpłacony. Żarząd spółki stanowią: Jan 
Weysenhoff, zam. w Wilnie, ul. Dominikańska, Hotel „Europa“, 
oraz zam. Warszawie Benedykt Hepner ulica Szkłaną 4 i 
Abram Hepner — ul. Krucza 6. [Do podpisywania w imieniu 
spółki plenipotencji, czeków, weksli i innych zobowiązań, do 
zawierania i sporządzania wszelkich tranzakcyj, umów i innych 
aktów, oraz do zastępowania spółki we wszystkich instytucjach 
sądowych, administracyjnych i innych, są upoważnieni każdy z 
członków zarządu samodzielnie. Spółka z ograniczoną odpowie: 
dzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Józefem 
Płatanisem, zastępcą Seweryna Bohuszewicza, Notarjusza w 
Wilnie w dn. 7 września 1929 roku za Nr. 5020 na czas nieo- 
graniczony. 2634 — VI 

    

  

   

w dniu 21-X 1929 r. 
371. III. B. „FLAX — EXPORT LIMITED — spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Zarządcą spółki pozostaje, na- 
dal do odwołania Juda -Minkowicz. 2638 — VI 

425. Il. B. „Przemysł Gumowy — ARDAL — Spółka 
Akcyjna“. Dyrektorami — zarządzającymi spółki są zam. w Li- 
dzie: Salomon Furman i Lew, Kuszelewicz z zakresem upraw- 
nień, wyszczególnionem w pełnomocnictwie oblatowanem przed 
Henrykiem. Piekarskim, [Notarjuszem w Lidzie, w dn. 23 sierpnia 
1929 roku za Nr. 3496. 2639 — VI 

wpisy dodatkowe w dniu 4-XII 1929 r. 
7817. Il. A. „Uzlanow Wolt“. Czynności przedsiębiorstwa 

zostały zawieszone. 2640 I 

mi towarami, w szczególności: fabryki do wyprawiania i farbo- 
wania futer przy ul. Zwierzynieckiej 18 oraz działu tejże przy ul. 
Meczetowej 12 w Wilnie. 264 I 

3770. Il. A. „Dom Handlowy Wacław Jankowski i S-ka". 
Wspólnik Herc Bekker wystąpił ze spółki. Wszelkie prawa i obo- 
wiązki Herca Bekkera. , wynikające z umowy spółkowej, prze. 
lane zostały na pozostałych wspólników. 264. 1 

4105. II. A. „Sz. Reznik i Chy Poczter — spółka firmowa“, 
Przedmiot — eksploatacja lasu i tartak parowy. Siedziba w f. 
Ostrowie, gm. Pliskiej, pow. Dziśnieńskiego. 2643 — VI 

4768. Il. A. „Alperowicz Reweka*. Firma obecnie brzmi: 
„Reweka Kopelowicz*. Z powodu zamążpójścia właścicielki na- 
zwisko jej brzmi: Kopelowicz. 2644 — VI 

w dniu 19-XI 1929 r. 
5326. II. A. „Browar parowy Pupko Mejtach“. Przedmiot: 

prowadzenie browaru w Lidzie oraz hurtowego zakładu sprzeda- 
ży piwa w Wilnie, ul. Sawicz 1i. Kierownikiem zakładu w Wil- 
nie na rok 1929 na mocy pełnomocnictwa qblatowanego przed 
Henrykiem Piekarskim, Notarjuszem w Lidzie w dn. 9 stycznia 
1929 roku za Nr. 145, jest Benjamin Elk, zam. w Wilnie, ul. 
Szopena 8. 2645 — VI 

Dział B wpisy dodatkowe w dniu 21-X 1929 r. 
432. Il. B. „Włodzimierz Łęski S-ka Akcyjna dla eksploa- 

tacji fabryk przemysłu drzewnego”. Udzielono Maxowi Miro, 
zam. w Białej Wace, pow. Wileńsko-Trockiego, łącznej prokur: 
z prawem podpisywania i wykonywania w imieniu firmy wszel- 
kich czynności łącznie z jednym z członków zarządu 2646 — VI 

  

w dniu 21-X 29 r. 
357. V. B. „Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka 

Akcyjna Oddział Wileński". Udzielono łącznej prokury dla Od- 
działu Wileńskiego Kazimierzowi Krasickiemu z Wilna z tem, że 
uprawniony on jest da zastępowania Oddziału Wileńskiego tylko 
wspólnie z jednym z członków zarządu, albo z drugim prokuren- 
tenm. Prokury Jana Andrzejewskiego i Kazimierza (Michałowicza 
wygasły. 2647 — VI 

> w dniu 4-XII 1929 r. 
4916. II. A. „Żukowski Szymon'. Przedsiębiorstwo zosta- 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2648 — VI 

5844. II. A. „Aronson Jeremja*. Firma brzmi: „Aronson 
Irma'i, Przedmiot: sklep towarów spożywczych, galanteryjnych i 
żelaznych. Właściwe nazwisko i imię właściciela: EA s 

2649 — V 

7609. II. A. „Darszen Rywa“. PIECE zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2 VI 

T w dniu 17. 9. 1920 r. : 
10656. A. I. „Marja Ciechanowiczowa“ — уу Widzach, pow. 

Braslawskiego apteka. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 
Ciechanowiczowa Marja zam. tamże. 2244—VI. 

16057. ASE „Cepelewicz Morduch* w Głębokiem, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 
ściciel Cepelewicz Morduch zam. tamże. 2245 — VI. 

10658. A. |. „Chajkin Chasła* w Dziśnie, ul. Handlowa 6, 
sklep łokciowy. Firma istnieże od 1927 roku. Właściciel Chajkin 
Chasia zam. w Dziśnie ul. Kasowa 19. 2246 — VI. 

   

Mickiewicza 31 m. 4. 
l i kobiecą kon- 

[0 ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonałnej. 
Codziennie Po 10—8 

W. Z. P. 43 

UrOfGxocerwuje 
doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. e 
Eanos pa ki 

t EO TN, 6 
Wielka 18 m. 9. Piesi. gy A od &' 10—7. к „jakiekolwie! 

W. Z.P. 26, informacje o obecnym 
е > mielai PODŁY Józefy 

„z Kaniewskich primo 
OBAMIE WEZEDE LUBIE ot0 Pateckiej secun- 

B do voto Osmėlskiej, Ę POSADY poci ojca: Emi 
TRS 5) ЛНЕ z umo: - 

ili ją oczów. KABE ż Onków Ka fewslick 

Pierwsze W źródło 
sprzedaży 

GIESCHE $. 
    

helm, Carmer i 

| PIa-lat 55, žony Jozefa- 
cowita dziew- Waclawa Osmėlskie- 

czyna wiejska szuka go, ostatnio zamiesz- 
pracy, jako służąca. kąłej w Mińsku 
Józefa Pielecka; ul.(Rosja) uprasza się 
Filarecka 16-3, u p.g podanie takowych 
Wyczórkowskiej (Za- go Konsystorza Ewan- UERSZ GSA ZW 
rzecz). —Zgelick6 - Reformowa- 
ma nego w Wilnie, ul. Za- G p zac gi pe CZZ ZGUBY 

8 LOKALE p Nr 11. 

p kój z. oddzielnem 
_ | wejściem ume- 

blowany, dužy. 
dać można od 4—8 w 
ОНагпа 2—16, 

  

jakiekolwiek 

GENGE, syna Eugen- 
juszą i Emilji z Szev* 

MAWAWABMZY js uż w 
gy Birwaldie w  Niem- 

3 R czech, ostatnio w 1910 nę przez Tow. Ubezp. 
_ roku zamieszkałego „polonia* dnia 6/XII 

BAWAAWE w Drezuie. w: Saksonji 1920 r. p, Rycerza Nr 
— oženionego Zz Hen- 36162, 36173, p. _So-. 

! ryką z Szumańskich koła 36169, p. Brań- 
lub tereny  od/20 ha, uprasza się o podanie o 36170, 36171 i 

p. 

Stawy dzikie 
wydzierżawię dla za-takowych do Konsy* 
łożenia gospo arstwa storza. Ewangelicko" unieważnia się, — — 

w . rybnego. 
do adm. „Słowa* pod Wilnie, 
„ichtjolog“. —oNr 11. 

Zgłoszenia RO : 
ul. 

wów firmy celem zlikwidowania spółki 
Likwidator firmy: 
Adwokat Izaak 

(Wilno, Niemiecka 37, m: 12) 
* 

ЧЫРТОНЕДНОНГОРЕТССОПКТНИОТКАНЕСНИНЙ 

ĘGLAJ 
GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

Jagiellońska 6, tel. 14 97. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

plombowanych. 

  

tel. 9-05. 

szystkich, któ- gaygubioną książkę 
rzy posiadają Z 

Oglą- informacje o miejscu Święciany, 
obecnego pobytu Han- włądysława 

—; 52-Eugenjusza -Karola wicza, unieważnia Się. 

awalna 
— TP 

    
    

ilchikier 

A. Kafowce. 

Richthofen. 

EE 
MER obsza: 9 

"ru okóło 75. 
ha.o dobrej gli* 
niastej glebie, łąki. 
las, 2 duże ogrody: 
owocowe, położo- 
ny nad pięknem 
jeziorem, zabudo* 
wania kompletne 
sp zedamy za 6.0! 

dolarów 
D.H.-K* „Zachęta» 
Mickiewicza m 

ъ 

wojskową, wyd. 
przez P. K. U. 

na imię 
Malkie- 

zginione polisy | | 
ubezpieczeniowe 

od ognia wyda- 

achowera: 36172. 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedziatny Witold Woydyłło 

NNW ° 
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