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jenų numer zawiera „Słówko” 

PRZELUSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ut. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, у 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malipowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „iluch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński. i 
PWIENIEC -— sklep tytoniowy $. Zwierzyński, i 
KLECK -- sklep „jedność". Г 
LIDA — ui. Suwaiska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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HK. ŚWIĘCIA 
OSZMIANA - 
PIŃSK — Księga 
POSTAWY — Ksi 

STOLPCE -— 
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WNTWIĘWYT WOMEN DY LA 

DZIŚ KWESTA NA BURSĘ PRZY $ZKOLE I WARSZTATY DLA OCIEĄNIAŁYCH 
Zarząd uprasze społęezeństwo o gorące oopareie. 

- Gi, którym naród ECHA STOLICY 

+» 

' historycznej i dla nauki 

| 

pozuje do lustra 
Nie o jedną partję lub jej program 

mi chodzi lecz o pewien typ myśle- 
nia, który się panoszy w obecnem ży- 
ciu polskiem i wyciska swe piętno na 
ludziach, politycznie nieraz całkiem 
różnie zorjentowanych. Chcę pisać o 
slowosiewstwie  patrjotyczno-narodo- 
wem, megalomanji i zeń płynącej wia- 
ry w naród oraz o stosunku tych 
zboczeń życia narodowego do praw- 
dziwej miłości ojczyzny i twórczego 
optymizmu narodowego. 

* 

Gdy czytam dziś pewne odłamy 
naszej prasy, gdy słyszę wciąż O na- 
rodzie jako najwyższem dobrze i po- 
trzebie wiary weń, to staje mi przed 
oczyma makabryczny obraz: Lustro 
a przed niem stoi naród polski, Wo- 
kół niego uwija się gromada tych, co 
chcą mu służyć. W pośpiechu pra- 
wiąc ustawicznie komplementy; stroją 
ten umęczony naród w coraz wspa- 
nialsze purpury szat, malują go, 
szmiakują i pudrują... by wreszcie w 
zachwycie ujrzeć w lustrze zadowolo- 
ne oblicze silnego, praworządnego na- 
rodu « gospodarza. \ 

I tak patrzą w to lustro, że się 
całkiem zapatrzyli i nie widzą,;że mo- 
gą być inne metody służenia Polsce. 
Wyrobili sobie swoiste sposoby mie- 
rzenia patrjotyzmu. Uwierzyli prawie, 
że dobrym patrjotą może być tylko 
ten, kto się nauczył posługiwać i po- 
sługuje stale specjalnym rekwizytem 
„prawd patrjotycznych" w ujęciu na: 
cjonalizmu. Naród polski jako naj- 
większe dobro, praca narodowa poję- 
ta jako: szerzenie własnej tylko, 
ciasnej nieraz ideologję, zachłyśnięcie 
się siłami narodu, jego doskonałością 
w przeszłości i teraźniejszości, groźne 
wymachiwanie „pierńikowym rewol- 
werem* w stronę granicy, oto zasób 
pojęć i słów, itóre każdy, kto kandy- 
duje na patrjotę, musi powtarzać 
wszędzie na każdej akademji i ban- 
kiecie, w autobusie, kawiarni lub na- 
wet szynku. 

Mało tego. Mówiąc o narodzie 
trzeba go chwalić, a wrogów jego 
pomniejszać. Utarło się, że miarą pa- 
trjotyzmu jest napięcie pochlebstwa 
wobec narodu. Jedynym wyrazem mi- 
łości ojczyzny staje silę paneglryk. 
Jeśli ktoś pisze o przeszłości naro: 
du, a chce być patrjotą, to musi pi- 

*sać tak, jak Chołoniewski w „Duchu 
dziejów Polski", gdzie bezrząd 1 anar- 

„chję Polski przedrozbiorowej podnosi 
się do ideału niedościgłego a upadek 
państwa tłumaczy się tem, że pań. 
stwa abSOlutne nie mogły znieść w 
swym gTOnie tak idealnego państwa 
jak Polska. 

A gdy Bobrzyński gwoli prawdzie 
oraz pize- 

strogi następnych pokoleń Śmiało 
zerwał zasłonę z “przedrozbiorowej 
rzeczywistości, gdy wykazał, jak ko-- 
lejno dzięki tępocie politycznej i sno- 
bizmowi szlachty załamywały się mo- 
carstwowe plany aktywnej polityki 
zagranicznej i próby przywrócenia 
autorytetu państwowego na wewnątrz, 
gdy Śmiało powiedział, że winę upad- 
ku ponoszą przedewszystkiem sami 
Polacy, wówczas zarzucono mu nie: 
wiarę w naród, | apostazję od spra- 
wy narodowej, Niech też ktoś ze 
współczesnych  patrjotów spróbuje 
rzucić w Oczy obecnego ; pokolenia 
prawdę o jego wadach i prywarach, 
niech zgromi mocnem słowem bezład 

fi prywatę partyjną, a dopiero powsta- 
je rwetes: On lzy naród. On ponie- 
wiera ambicją narodową. On nie jest 
patrjotą słychać od strony tych co 
się zapatrzyli w lustro- Widać duch 
Andrzeja Maksymiljana Fredry, duch 
proźności szlacheckiej i buty tłucze 
się jeszcze w duszy polskiej, 

"Wszak ci to Fredro, Ów bezkrwisty 
g$oktryzer, który tyle zła Polsce wy. 

ądził, najwięcej zachwycał się genju- 
Szem szlacheckiej rasy polskiej a w 
swym zachwycie i wierze w naród,po* 
Szedł tak daleko, że złotą wolność 
chlubą narodu nazwał i wmówił 
szlachcie, że „Polska nierządem stoi”. 

płynął na sejmach i sejmikach 
miód patrjotyczny. Wyšcigano się w 
p dla „matki ojczyzny”. Za- 

nikt w swych ;przemówieniach 
nie był bardziej płomiennym patrjotą 
i entuzjastą narodu jak Djabeł а- 
dnicki, Kadzono narodowi a jedno- 

cześnie zrywano sejm za Sejmem, 
obrażanog majestat królewski, paraliżc- 

Audjencje u p. Prezydenfa 
WARSZAWA, 11,1. Pat. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął dziś popołudniu 
wojewodę pomorskiego p. Lamota, a na- 
stępnie posła polskiego w Estonii p. Kon- 
rada Libickiego. 

WARSZAWA. 11.1. Pat. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął dziś o godz, }3.30 
prezesa międzynarodowej egzekutywy sjo- 
nistycznej p. Nahuma Sokołowa. 

Premjer Karfel na: Zamku 

WARSZAWA, 11— IL. PAT. P. pre- 
zes Rady Ministrów prof. K. Bartel 
po posiedzeniu komisji konstytucyjnej 

udał się na Zamek, gdzie był, przyjęty 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej, który odbył z nim przeszło go- 

dzinną konierencję. 

Delegacja pomorska na Zamku 

WARSZAWA. 10.1. Pat. O godzi: | 
nie 11 przed południem Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął delega- 
cję pomorską pod przewodnictwem 
wojewody pomorskiego Lamota i do- 
wódcy O. K. 8 gen. Pasławskiego. 
Delegacja zaprosiła Pana Prezydenta 
na obchód 10-lecia wdzyskania Po- 
morza. 

Awanse oficerów nastąpią | 
` w marcu „e 

+ 

Jak się dowiadujemy, oczekiwzny w 
kołach oficerów Dziennik Personalny M. 
5, Wojsk. z awansami oficerskiemi ukaże 
się dopiero w dniu 19 marca, t. j. w dniu 
imienin Marszałka Piłsudskiego. Dziennik 
tea zawierąć będzie awanse iuficerów tylko 
do majora włącznie, t. j.fna poruczników, 
kapitanów i majorów. Przed 19-ym marca 
ukaże się jeszcze kilka Dzienników Perso- 
nalnych M. S. Wojsk. 

Zjazd Prezesów 

Dyrekcyj Poczt i Tzlegrafów 

WARSZAWA, 10.1. Pat. W dniach 
13, 14 i 15 bm. odbędzie się zjazd 
prezesów dyrekcyj poczt i telegrafów 
pod przewodnictwem „ministra Boer- 
nera. 

Biblja Gufenherya 
nie została sprzedana 

TORUŃ, 11.1. Pat. W związku z poda- 
ną przez prasę całej Polski niepokojącą 
wiadomością o sprzedaży biblji Gutenber- 
Ė kupcom zagranicznym — przedstawiciel 
'.A.T, zwrócił się telefonicznie do kurji 

biskupiej w Pelplinie z prośbą o wyjaśnie- 
nie tej sprawy. Na zapytanie, ile prawdy 
mieści się w krążącej O sprzedaży biblii 
Gutenberga pogłosce, kurja biskup a zako- 
munikowała, iż istotnie zagranica czyniła 
zabiegi o kupno jedynego w Polsce egzetn- 
plarza biblii Gutenberga, jednakże ks, bi- 
skup Okoniewski postanowił, iż biblja ta 
pozostanie w kraju. 

Zjazd delegafów 
zwłązków pracowników umysło- 

wych 
Na dzień 19 bm. zwołany został ogólno- 

krajowy zjazd delegatów związków pracow- 
rików umysłowych zrzeszonych w Centralnej 
Organizacji Pracowników Umysłowych (Sien- 
na 16), 

Zjazd zajmie się sprawą projektu scalenia 
ubezpieczeń społecznych. Specjalna delega- 
cja pracowników umysłowych uda się w tych 
dniach do p. prezesa Rady Ministrów prof. 
Bartla i ministra pracy i opieki społecznej Pry 
stora celem zaproszenia ich do wzięcia u- 
działu w obradach zjazdu. 

Film i itizraiura 
w naszym bilansie platniczym 

Pozycję bierną bilansu płatniczego obcią- 
żają również i wydatki, związane z wy- 
świetlaniem obrazów zagranicznych w na- 
szych kinach oraz tłumaczeniem dzieł obcych 
autorów na język polski. 

Za prawo wyświetlania dobrego obrazu 
płaci się od 3000 do 5000 dolarów, przecięt- 
na licencja kosztuje 1000 dolarów, z tego 
tytułu zapłaciła Polska żagranicy w r. 1928 
blisko 20 miljonów złotych. 

Gros wydawanych w Polsce, książek to 
tłumaczenia zagranicznej beletrystyki. Z te- 
go powodu pokaźne sumy wypłaca się auto- 
rom zagranicznym tytułem honorarjum zgod- 
nie z konwencją berneńską i międzynarodo- 
wem prawem ochrony praw autorskich, 

Np. Dyrekcja Teatrów Miejskich w War- 
szawie zapłaciła w r. 1928 zagranicy z tytułu 
tantjem autorskich i kompozytorskich 59 tys. 
złotych. 

, Główny Urząd Statystyczny w wydanym 
niedawno bilansie płatniczym za rok 1928 
szacuje wydatki z tego tytułu ogółem na su. 
mę 2 miljonów złotych. 

Nowy affache prasowy rumuński 
Attachć prasowy przy Królewskiem 

Posclstwie Rumuńskiem w Warszawie, р 
Dragu przeniesiony został do przedstawi- 
cielstwa Rumunii przy Lidze Narodów w 
Genewie. Na stanowisko, opuszczone przez 
p. Dragu, mianowany został dziennikarz że 
i publicysta bukaresztańśki p. Drag rea. 

Legenda 0 
£świadczenie min. Boernera 

trzymała Od p. ministra poczt i telegratów 
inż. Inażcca | Boernera następujące ai 

Na niu Sejmuj w dniu 6 Iul 

Pp. 
mu z panów posłów na stawiane 

po 
podsłuch istniał. Ja/ prz. 
dzialnošci za te rzeczyj w rok później i 
słuch wówczas został zniesiony i nie istni 
Pa i t SĄ uszkodzone. 2) Jeżeli abonent A i abonent k Tego rodzaju zapewnienie ministra pocz! B jednocześnie łączą się do bone c któ 

Е ry jest w wili wolny, otrzymu osłuchu spowodawane: odzeniem 
ać i rozmawiają we trójkę, względ- us Avia z 

telegraów (powinno być wystarczające. 

Niestety, legenda o podsłuchu oficjalnym: 
istniejącym” wbrew konstytucji, w; dalszym 
ciągu istnieje. Panowie dziennikarze snują tę, zostałych. Wypadki 

podsłuchu oticjalnym 
rane. Inny rodzaj nadużycia polega na tem, stka nachyli przypadkowo klucz, to 

zwiąsiij Sdesia, jako. trzecłego! 90 rozniawisjących. czym: Wywołane WARSZAWA. 11. 1. (PAT). W j lidentaj jako o. do' rozmawiających czym wyw. 
2 poriszaną Brzeż prasę skoki. te dwóch abonentów, pomimo sygnału zajętoś- telefonistkai rozdzieicza połącz 

a A po Adas Leoni A aiddėi, aby ui. kos kawał tail wilde do cech Mawiiowych | ©. osłakia IAA 
telefonistki, pozostającej z nim w| zmowie. Na otrzyma w ten sposób możność 
małych centralach, wi; szczegėlnošci Nos go 

posiedzeniu o wanych przez : d i 
1929 roku były minister poczt i! telegrafów rzeczy jest mniejsza Kontrola, telefonistki ma- czo łączy z zainteresowany: 

iedziń iw, w odpowiedzi jedne. ją większą możńwość bezkarnego 

E a velniai ja dos ih e a czeg zarzuty, że istnieje podsłuch telefoniczny, od nych u przewodów leci się,  wsku 
wiedział: „W marcu i kwietniu 1925 roku Samej centrali( zetknięcie się p : 

yszedlem do odpowie“ rzucony sznurek lub. latawiec, indukcja i t.p.) rozmówcę. 
jest. możność podsłuchiwania: rozmowy NE 
go lub kilku abonentów, przewody, których nej 

wywoławcza na stole 
'© abonenta. Na skutek 

b ten wymaga jednak zbiegu Okoli- ta z jedną z wolnych telefonistek przy 

ypadkowe 

rzy połącze 
„międzymiastowych, telefonistka zasadni. 

m abonentem, wo 
hu. łając, by, rozmowa miejska została przerwa- 

W pośpiechu jednak może nie doczekac 
(o rozmowa 

|chania. rozmowy. 5) 
telefonistkę, gdzie 

międzymiasto” 
rzewodów, za wa może być wysłuchana przez poprzedniego 

Pa zautomatyzowaniu centrak telefonicz- 
możliwość (podsłuchu «myślnego czy też 

przypadkowego przez telefonistkę odpadnie, 
względnie pozostają możliwości przypadk. i: 

lub też złośliwych podsłuchów 
jeden z nich słyszy rozmowę dwóch ро- przez personel techniczny, 

te są jednak bardzo rzad. 
legendę z, całym .zapałem dalej. Ja, jako obec kie. 3), Jeżeli w obwodzie, dającym sygnał za- Wobec 'powyższych moich wyraźnych о$- 

poczt i telegrafów my urzędujący | n 
chcę tej legendzie kres położyć. Otóż, oświad nie usłyszeć sygnału zajętości.i przyłączyć a* dzie w 

że każdego kto Юс- uszkodzenie, to; telefonistka może wiadczeń, 
rozpowszechniał in- dalszym, ciągu 

czam kategorycznie, z pełnem poczuciem kon bonenta do rozmowy dwuch innych, tak, że synuacje o istnieniu a? podsłuchu, 
stytucyjnej 
raz stwierdzam co nastepuje: 

1) podsłuch oficjalnię mógłby istnieć tylko 
na podstawie art. 160 oraz 124 konstytucji 
Rzeczypospoktej Polskiej; z dnia 17 marca 
1921 roku. Art. 124 ust. 2 konstytucji głosi: 
„Zawieszenie takie' zarządzić możą tylko Ra- 
da Ministrów zą zezwoleniem Prezydenta Rze 
cz spolitej podczas wojny, albo gdy grozi 
= wojny, jako też jw razie, rozruchów 
wewnętrznych, lub rozległych knowań o cha. 
rakterze zdrady stanu, zagrażających konsty 

tai“. Rozporządzenie Prezydenta. Rzeszypo- s rezyi jeczypo- 
spolitej z dnia 16 marca 1928 roku o stanie 
wyjątkowym (D.U.R.P. nr. 32 poz. 307) w 
art. 9 r ei pete wagi sigis ta 
jemnicy korespondencji nadaje wi y admi- 
IRAK ogólnej prawo zarządzić bez pole. 

mak Pay h, jak: e i 1 eS ch, jako też kon- 
Balowaze. t telegramów i rozmów tele 
fonicznych, b) zatrzymanie, zajęcie i konfi- 
skatę w całości, łub części przesyłek poczto. 

oraz | telegramów lub' też przerywanie 

piecześętwa państwa, lub, porządkowi pati. i istwu owi publi 

о o telefonie nr. 
58 poz 584) w art. 15 ust. 3 głosi:;,„Zatrzymy 

otwieranie mywanie, zaj i 
przesyłek : ch oraz te mow i 
dzielanie 0 nich wiadomošci jest d 
ne 0 w wypadkach prawem przewidzia” 
nych*, 

poczł | telegrałówi p. Miedziasiakgo podakich t ip. go c 
telefoniczny ońlcjalnie wbrew konstytucji ist 
miał | 

3) Były minister poczt i telegrafów p. Mie 
dziński ten podsłuch telefoniczny istniejący 
wbrew konstytucji na początku swego urzęda 
wania zniósł, 

4); od chwili zniesienia tego | podsłuchu 
przez byłega ministra poczt i! telegrafów p. 
Miedzińskiego podsłuch oficjalny „mie dst nieje 
i przez cały ten czas ani przez jedną chwilę 
nie ist niał, 

5) Ja, jako odpowiedzialny konstytucyjnie 
minister za resort poczt i telegrafów, jestem 
«muszę być przygotowany w zupełności do 
wykonania ewentualnej uchwały Rady Mini- 
strów, zatwierdzonej Pana Prezydenta 

Rzecaypospolitej, o, jw życie po 
stanowienia: artykułu 124 ust, Ż konstytucji 
Rzeczypospolitej dnia 17 marca 1921 roku. 

+ Inaczej się przedstawia sprawa, jeżeli bę 
dzje mowa a podsłuchu kn zorganizo- 
wanym przez ludzi złej woli lub przypadko+ 
wym. — Otóż stwierdzam, że podsłuch tego 
rodzaju przy. obecnych urządzeniach te 
nicznych; jest możliwy, a możliwość 
rodzaju podsłuchu nie jest żadną tajemnicą. 
Wojskowość, zdając sobie z tego: sprawę, ka- 

zała z czasu, wywiesić napisy przy apa- 
ratach telefonicznych, które do dzisiaj dnia ist 
nieją: „Zabranią się prowadzenia rozmów taj 
„nych*) Rozkaz ministra spraw wojskowych, 
dodatek siny nr. 425 do Dzi a R. nr. 
11 poz. 6). Prócz tego istnieje przy wojsko- 
wych telefonach jeszcze: napis: „Ostrożnie! 
Szpiegi podsłuchuje". Przytoczę, jakie istnieją 
Sadi tego rodzaju podsłuchu. 

A) Podsłuch umyślijie zorganizowany. 
Przez ludzi złej woli może być urządzane przy 

łą telefonu: ichowego do prze 
wodów napo' ych (miejskie lub, mię- 

), bądź też dą kabli w szaf” 
kach telefonicznych, w RA domowych, 
wreszcie 'w urządzeniach stacyjnych. Przyłą- 
czenie się w: celu podsłuchu do sieci kablo- 
wej, lub urządzeń stacyjnych możliwe jest 
tylko przy. współudziale zainteresowanej Oso* 
by fachowej, należącej do obsługi technicz- 
nej sieci względnie centrali. Tego rodzaju u- 
rządzenie podsłuchowe. może) być łatwo zau” 
ważone i wykrytą przez innego, funkcjonarju 
sza, nie należącego do zbrodniczej organizacji 
Pozatem może być urządzenie bardziej zalcdi- 
spirowane i fachowe, na wzór stosunków pod 
czas dzfałań: wojennych, bez żadnego) dotyku 
do przewodów (np. zapomocą założenia ró- 
wnolegie do przewodu drutu, chociażby w po 
staci anteny) i bez żadnego udziału osoby z 
personelu stacji, Następniej złoczyńcy mogą 
wejść w: ie z telefonistką lub pra” 
cownikiem technicznym centrali: oh tr 
sieci, który osobiście; może podsłuchiwać roz 

dzymiastowych 

mowę, lecz (© dorywczo, w wnym. 
bowiem: ad chiwanie byłoby. х 
two przyłapane. Telefonistki cen! między 
miastowej winny nawet podsłuchiwać począ 
tek w w. cełu ustalenia, czy Deus 
rozpocz! i czy odbywa się normalnie. 
e]dnak. stałe słuchiwanie rozmowy jest 
wzbronione, jak również jest niemożliwe z ty- 

tułu On. i 

przez proste nachylenie klucza podsłu 
chiwać nie może, gdyż: wówczas przerywać 
rozmowy nie może. nak przy zastosowa 
ZEM kombinacyj podsłuch mo” 

się jej udać. itym w: telefonist- 
ki są usi kontrolowane i surowo ka“ 

i, za te słowa o* rozmowa ta może być podsłuchana. 4) będę 
podczaą rozmowy dwuch abonentów telefoni ności sądowej za oszczerstwo. 

Seinfeld plącze się w zeznaniach 
REWIZJA STACJI TELEFONICZNEJ. 

WARSZAWA. 11. 1. (tel. wł. „Słowa*) W sprawie wykrytej aiery pod- 
słuchu telefonicznego sędzia śledczy Luksenburg przeprowadził dziś w obec- 
ności ekspertów technicznych szczegółową rewizję lokalną w gmachu telefo- 
nów warszawskich. Zbadana została stacja telefonów miejskich i telefonów 
międzymiiastowych. .Po przeprowadzeniu ekspertyzy, która trwała kiłka godzin, 
stwierdzono bezwzględnie, że stacja podsłuchowa nie istnieje i żaden podsłuch 
urzędowy nie jest wprowadzony. : 

Aresztowany kolporter tajnych biuletynów, zdradzających tajmnice pań- 
stwowe J. Sejnield twierdzi, że krytycznego wieczoru łączył się z aparatem nr. 
873, należącym do adjutantury Prezydenta Rzeczypospolitej i przypadkowo 
włączony został da rozmowy prowadzojej pomiędzy tym telefonem i telefonem 
Prezydenta Rzeczypospolitej w pałacu w Spałe. : - “ 

Wyjaśnienia powyższe Sejnfelda nie są wiarogodne, gdyż poprzednio 
przy przesłuchaniu wstępnem zeznawał on z całą stanowczością, że tekst pod- 
słuchanej rozmowy dr. Bartla z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej otrzymał 
od pewnych osób. Energiczne śledztwo toczy się dalej pod kierownictwem sę< 
dziego Luksenburga. 

Seinfeld otrzymał kartę wstępu do Sejmu na skutek za- 
biegu Dyrektora Ajencji Wschodniej 

WARSZAWA. 11.1. Pat. W związku z wiadomościami, jekie się ukazały w nis- 
których pismach. a przedstawiującemi sprawę wydania karty wstępu do gmachu Sej- 
mu przedstawicielowi Agencji Wschodniej Janowi Seinfeldowi, w ten sposób, jakoby 
karta ta została wydana przez biuro Sejmu, mimo ostrzeżenia, nadesłanego do biu- 
ra Sejmu ze strony komisarjatu rządu na miasto stołeczne Warszawę, biuro Sejmu 
stwierdza, iż żadnego ostrzeżenia ze strony komisarjatu rządu na m. st. Warszawę, 

"co do osoby wyżej wspomnianego Seinfelda nigdy nie otrzymało. 
Jan Seinfeld, jako przedstawiciel Ajencji Wschodniej, otrzymał kartę wstępu 

do gmachu Sejmu w dniu 13 grudnia 19-9 roku z ważnością do dnia 31 grudnia 1929 
roku na skutek pisma dyrektora A. W. z dnia 10 grudnia r. ub 

Wobec uzyskania drogą prywatną poufaych ujemnych luformacvyj co do 0s0- 
by Jana Seinfelda, Biuro Sejmu pismem z dnia 20 grudnia 1929 r. Nr. 2081 zwróciło 
się do komisarjatu rządu o udzielenie co do osoby Jana Seirfelda urzędowych wia- 
domości. 

Wydana J:nowi Seinfeldowi karta wstępu mimo zwrócenia się tegož G jej pra- 
longowanie na rok 1930, została w dniu 3 stycznia r. b. przez Biuro Sejmu za- 
trzymaną 5 ы л 

Równocześnie pismem z dnia 3 stycznia 1930 r. do Nr, 2081 Biuro Sejmu pro- 
siło p. komisarza rządu na m. st. Warszawę o przyśpieszenie odpowiedzi na pismo z 
dnia 20 grudnia 1929 r. : 2 

Ocpowiedź taka pod datą 7 stycznia 1930 roku. Nr. T. B. :(12366|29 nadeszła w 
dniu 8 stycznia 1930 roku. Wynikało z niej, iż Jan Bronisła'v Seinfeld, Xpodający się 
za dziennikarza i współpracownika Agencji Wschodniej, oraz podszywający się pod 
osoby urzędowe, ; notowany jest w kartotece urzędu śledczego. 

W takim stanie rzeczy Biuro Sejmu pismem z dnia 9 stycznia 1930 roku Nr. 
2131 zawiadomiło dyrektora A. W., iż wydana na skutek pisma z dnia 10 grudnia 1929 
roku karta wstępu do gmachu Sejmu na nazwisko Jana Seinfelda została unieważ- 
niona.3 

Z powyższego wynika, iż wszelkie inne przedstawienie | sprawy wydania karty 
wstępu p. Janowi Seinfeldowi jest niezgodne z prawdą, 

Pian Younga czy Dawesa? 
Powolne tempo rokowań w Hadze 

HAGA, 11—1. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji odszkodo- 
wań niemieckich francuski minister skarbu Cheron wyrażał ubolewania, 
stwierdzając, że półurzędowe rokowania między delegacjami nie posuwają 
się naprzód, gdyż Niemcy żądają ciągle czasu do namysłu i odwołują się 
do decyzji rządu Rzeszy. Wywody Cherona zyskały poparcie Snowdena, 
który oświadczył, że w ten sposób nie dojdzie się nigdy do  porozumie- 
nia. Kiedy delegaci posiadają całkowite pełnomocnictwa-- mówił Snowden 
—to nie powinni odwoływać się ciągle do opinji rządu, czy też osobistości 
niewchodzących w skład delegacji niemieckiej. 

Wniosek Snowdena 

Ostatecznie Snowden zaproponował, aby delegacje państw wierzyciel- 
skich wpisały swe propozy.je do projektu protokółu, którv następnie roz- 
patrzy delegacja niemiecka i ostatecznie stwierdzi, czy przyjmuje go, czy 
odrzuca. Kończąc Snowden zwrócił się do delegacji niemieckiej i oświad- 
czył: „Jeżeli wolicie dalsze stosowanie planu Dawesa zamiast planu Youn- 
ga, to jesteśmy do waszej dyspozycji". 

Odpowiedź Curtiusa 
W odpowiedzi na to Curtlus oznajmił, że delegacja niemiecka jest go 

towa dać w ciągu dwóch godzin pisemną odpowiedź na wszystkie punkty, 
pozostające w zawieszeniu. Pozatem Curtius zaproponował, aby określić 
na dzień 15 każdego miesiąca termin spłat z opodatkowania kolei niemiec- 
kich, zaś na 30 każdego miesiąca—termin spłat budżetowych. Snowden, za- 
bierając ponownie głos, wyraził zadowolenie z pomyślnej zmiany stanowi- 
ska niemieckiego i dodał, że przyjmuje propozycję niemiecką. 

Curtius zatrzymuje się w Hadze 
HAGA, 11 I. PAT. Na konierencji prasowej, która odbyła się w po- 

łudnie w siedzibie delegacji niemieckiej minister spraw zagranicznych Rre- 
szy dr. Curtius oznajmił, iż wobec tego, że nie doszło dotychczas do po- 
rozumienia zarówno w sprawach sankcyj, jak i co ido spornych punktów 
finansowych, musi pozostać w Hadze i w następstwie tego zrzec się defi- 
nitywnie wyjazdu do Genewy. 
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wano wszelką władzę, a wszystko w 
imię złotej wolności i wiary w przy- 
rodzoną mo: szlachty narodu. 

Ale dobrze jeszcze jest, gdy mega- 
lomanja narodowa jest przynajmniej 
szczerą, gorzej już gdy ona staje się 
konwenansem. A to się w życiu i 
publicystyce daje zauważyć. Uciera się 
przekonanie, że nakazem dobrego to- 
nu jest uprzejme powtarzanie 
chwał, łechcących ambicję narodową 
i licytowanie się w corsz wyższem 
djal ektycznie wynoszeniu narodu. 

A przecież miłość ojczyzny jest 
czemś, co gra w duszy każdego 
śmiertelnika. Nie o instynkty zoolo- 
giczne mi chodzi, lecz o prawdziwą 
miłość, to stałe rozdawanie siebie 
ojczyznie, owe umiłowanie wszystkie- 
go co swoje, co bliskie... 

Ale taka miłość może być tylko 
miłością, nigdy zaś nienawiścią, szcze- 
gólnie nienawiścią  współobywateli. 
Miłość taka jest szczera i prosta, jak 
żywioł, a przeto nież znosi. wrzasku 
Tam gdzie ona jest, wymaga ciszy 
a przedewszystkiem pracy, szarego 
czynu dnia codziennego. Tam gdzie 
ona jest, ustają swary i ustają dekla- 
macje i szumne programy a wre pra- 
ca. Miłość ojczyzny nie dzieli, lecz 
łączy, a więc nie można jej zacieśniać 
do programu politycznego jednej par- 
tji, robić z niej argumentu (wyborcze- 
go, nie można jej utożsamiać nawet z 
nacjonalizmem, bo się w ten sposób 
ją pomniejsza, rozmienia się na drob- 
ną monetę sporów. politycznych. 
- А wreszcie trzeba pamiętać, że mi- 
łuje ojczyznę nie tylko ten, kto jest 
z niej zadowolony. Matka nie tylko 
pieści swe dziecko po główce, często 
je ostro strofuje. 

Nieraz właśnie gorące serce patr- 
joty zmusza go, by widząc zło, jakie: 
się panoszy w jego ojczyźnie, napięt- 
nował je krwią wrażliwej na niedole 
ojczyzny, duszy. 

Któż mocniej miłował ojczyznę... 
„to miasto Święte Hieruzalem* jak 
nie Skarga? A któż zdobył się na tak- 
ostre i mocarne potępienie narodu 
jego przywar, anarchji i egoizmu jak. 
nie tenże złotowsty kaznodzieja? 

Ale powiedzą mi, że to ciągłe 
chwalenie narodu wypływa z wiary 
weń Otóż to! mówią dziś dużo o 
potrzebie wiary w naród, a tej wiary 
jednak u tych co mówią o niej, nie widać, 
Chcą bowiem państwa narodowego 
i ono jest piętą Achillesową ich wia- 
ry. Nie wierzą w to, by naród polski 
mocą i czarem Swej kultury, siłą 
atrakcyjną ducha potraflł przyciągnąć 
do siebie inne narodowości i postawić 
je przy wspólnym warsztacie państwo- 
wo twórczej pracy. Polskość chcą sze- 
rzyc przez policjanta i ustawy. By 
utrzymać w państwie swoisty typ ży- 
cia polskiego, uciekają się o pomoc 
do państwa. Zamiast potęgować kul- 
turę polską, wyszlachetniać ją, wy- 
piękniać i nią podbijać dusze, wolą 
spocząć na laurach i przez przymus 
państwowy realizować swe cele. 

1 śni się sen o państwie narodo- 
wem, Śni się Polska, jako ciasny, ale 
przytulny domek, gdzie gospodarze 
Polacy, zatarasowali drzwi i okna od- 
zewnątrz, ubrali się w szlafrok, roz- 
siedli się na poduszkach, piją miód 
staropolski i dumni ze swej złotej 
wolności pięcioprzymiotnikowego par- 
lamentaryzmu, grzeją się przy czer- 
wonym ogieńku kominka. 

Nic to, że za oknami wschodniemi 
miota się huragan zła. Nic to, że ich 
bracia Polacy zakordonowi powoli gi- 
ną wobec wrażych mocy. Nic z tego, 
że ziemie b. Wielkiego Księstwa  Li- 
tewskiego wielkim głosem domagają 
się złączenia w jeden organizm, bo 
się i gospodarczo i duchowo zbyt 
zrosły, zbyt stwardniały w cemencie 
dawnej Rzeczypospolitej. Nic z tego! 
Obcą jest im wichura zmagań się o 
wielkie mocarstwo, obce —bojowehasło 
„Za naszą wolność i waszą!* Wolą 
ciepłe, nagrzane pielesze Polski, zam-- 
kniętej w małym domku. 

A jeśli przyjdzie czas, gdy swym 
nacjonalizmem wyhodują silne nacjo- 
nalizmy białoruski i litewski, a polic- 
jant i ustawy nie dadzą z niemi rady 
zostanie jedno—coinąć się po Bug. 

I to ma być wiara w twórcze siły 
narodu? Czyż nie jest to raczej szczyt 
defetyzmu narodowego. 

Jedna jest pociecha. Jest nią wiara 
w to, że bielmo państwa narodowego 
spadnie z Oczu narodu polskiego. 
Muszą Polacy zrozumieć, iż przed ni- 
mi są dwie drogi: albo być małym 
„priwislanskim krajem", albo wspólnie 
z innemi narodowościami żyć pod jed- 
nym dachem wielkiej mocarstwowej 
państwowości. Henryk Dembiński, 
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Piękna kraju z 
Obleć 
Opatrz 
I tych 
I tych 
I tych 
I wód 

lsfu paka 
ziemię skrzydłem gońca 
wszystko okiem słońca 
borów twoich szumy 
łanów złote kłosy 
ludów śpiewne dumy 
fale i niebiosy. 3 

(Wia. Pal.) 

  

LANDWARÓW 

Przez małą szykkę 
Kiedy, czytając gazety z dni ostat- 

nich, dowiedziałem się o zgonie Erazma 
Piltza, redaktora petersburskiego „Kra- 
ja”, to przyszła mi na myśl przypo- 
wiastka, iż „dziwnie się plecie, na tym 
Bożym šwiecie“. W stosunku do Polski 
należałoby jeszcze dodać, „na tym poł- 
skim świecie”. Bo tylko w Połsce mogą 
się dziać rzeczy, które ze wspomnień o 
ś. p. Erazmie Piltzu najdobitniej chara- 
kteryzują polską naturę na fakcie chwy- 
taną. ; 

Ś. p. Erazm Piłtz — redaktor „Kta- 
ju“ — pisma, które pod wielu względa- 
mi wobec nas, Litwinów, wypełniało 
zadanie obecnego „Słowa — przez 
prasę endecką był traktowany jako 
„zdrajca sprawy narodowej, jako sprze- 
jJdawczyk i zausznik moskiewski”. Mo- 
je pokolenie, doskonale owe czasy pa- 
miętające, nigdy nie zapomni tych na- 
paści, jakiemi „narodowa* i „patrjo- 
tyczna* prasa warszawsko-krakowska 
— Piltza i czytelników „Kraju obrzu- 
cała. Nigdy nie zapomnę tej pogardy, z 
jaką nacjonalista, endek warszawski, 
wszelkie dysputy polityczne kończył z 
nami Litwinami, soczystem  okrešle- 
niem: „dostojny wychowanek „Kraju”.. 
A dzisiaj w perspektywie ubiegłych lat, 
jakżesz inaczej wyglądały wspomnienia 
о & p. Piltzu tej samej prasy endeckiej! 

Czyżby się ludzie zmienili? Czyżby 
° się zmienił Piltz? 

Dla nas, ludzi zapadłych kątów, z 
„пибу“ 1 „ciszy wiejskiej”, czerpiących 
mądrość — nie zaszła żadna: zmiana w 

społeczeństwie, a podstawowa wada 
narodowa, płynąca ze stolicy państwa 
pozostała i jeszcze długo panoszyć się 
będzie. 

Henryk Rzewuski w  „„Listopadzie* 
napisał: „Jest to w naturze koroniarzów 
na bliźnich dzci ni wiary nie zostawić”. 

Ta natura koroniarska białą nicią ciąg- 

jie się poprzez cały okres naszej nie- 
woli, aby i dziś być kamertonem prasy 

warszawskiej, zaciemniającej sprawy 

dla państwa podstawowe stekiem plo- 
tek, insynuacyj i oszczerstw już to skie- 
rowanych przeciwko osobistościom — 
lub grupom. 

Wysilanie się na argumenty rzeczo- 
we wymaga inteligencji historycznej, 
jak również znajomości sprawy. A wo-* 
bec braku i jednej i drugiej — dla zdo- 
bycia poklasku mas demokratycznych 
wystarczy dostatecznie wygimnastyko- 
wany język Imć p. Zagłoby w myśl 
przysłowia: „język bez kości, co, chce 
to chwošci“. \ 

Patrjotyzm, który bez żadnych fine- 

  

Garnizorowego (M 

zyj historyczno-państwowych najłatwiej 
rozdmuchany być może w nieskrystali- 
zowanych umysłach młodzieży, zawsze 
najlepiej torował drogę do wziętości i 
poklasku. : 

W „Wspomnieniach“ z czasów pow- 
stania listopadowego, Aleksander Jeło- 
wicki, poseł hajsyński, dzielny i bardzo 
czynny powstaniec z Rusi, opisuje ze- 
tknięcie się swoje z tak zwanem „To- 
warzystwem patrjotycznem* w ten spo- 
sób: „Około 12 sierpnia mówią mi: na 
ciebie wygadują na „Towarzystwie pa-. 
trjotycznem“. 

— „A więc kiedy wygadują, pójdę 
posłuchać... 

Odradzają mi, bo to już wtedy były 
bardzo burzliwe czasy. Idę i trafiłem, 
gdy mówca pali a pali przeciwko mnie. 
Wymachuje rękoma, jak młyn wietrzny, 
i z rozdziawionej gęby sypią się słowa 
jakieś kolące. jak skóra jeża, a jakieś, 
skrzypiące, jak wóz tatarski,: a jakieś 
straszne, jak upiory, a jedno do drugie- 
go tak przystaje, jak garbaty do ściany. 
Pieni się mówca, oczy mu krwią zaszły, 
ściska kułaki, i znowu rozwija je w dłu- 
gie palce i jak pająk niemi wywija i 
znowu je zwija. A wszystko to na 
mnie; nie.wymawia mego nazwiska, 
ale rzecz była widoczna, więc całe zgro 
madzenie patrzy na mnie jak na raroga. 

Wtem drugi mówca wybiega na 
mównicę, przerywa mowę, którą tylko 
co się tamten zakrztusił i woła: 

Nie myślcie panowie, aby: to, ca tu 
słyszycie, ściągać się miało do szanow- 
nego posła hajsyńskiego, który nas tu 
zaszczycił przyjściem swojem.... który 
za lud warszawski chce krew wyle- 
wać"... 

Mówca poprzedni zapiera się mówi, 
że nie do mnie była rzecz jego, że mnie 
bardzo szanuje i t. d. Krzyk, hałas: 
„Niech żyje poseł hajsyński*! i posie- 
dzenie zakończyło sie szumnym okrzy= 
kiem. Wszyscy ruszyli z m iejsc swo- 
ich, a ja, wymknąłem się jak mogłem 
najprędzej, chcąc uniknąć wszelkich 
stosunków z owem tak zwanem  „To- 
warzystwem patrjotycznem“. 

Jeszcze tego samego wieczora, śmie- 
jąc się mówiłem przyjaciołom moim: 
„A co, straciłem wziętość? Nie dbajcie 
o wziętość, postępujcie podług sumie- 
jk a prędzej czy później sama przyj- 
BIEC:    

ickiewicza 13) odbędzie się 
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ŚLUB | ŚLUBIK 
Włoski następca tronu książe Hum- 

bert pojął za żonę królewnę belgijską 
Marję - józetę. Zdawałoby się nic nad- 
zwyczajnego. Ot pobrało się dwoje mło 
dych — ceremonja kościelna, uczta we 
selna, tydzień miodowy... niema o czem 
mówić a tem mniej pisać. 

A tymczasem Ślub ten narobił rwe 
tesu na cały świat. Kto nie przeglądał 
gazet francuskich, niemieckich, angiel- 

skich i amerykańskich, nie mówiąc o 

włoskich, które wogóle o niczem in- 
nem nie pisały, ten nie może sobie 

wprost zdać sprawy z zainteresowania, 
jakie wywołało to małżeństwo — ca- 
łe szpalty były poświęcane najdrobniej- 
szym szczegółom. Chcąc nie chcąc 
wchłaniało się wielką masę wiadomoś- 
ci szalenie zajmujących — mniejwięcej 
takich: 

Wyprawa oblubienicy zmieściła się 
z trudem w 12 wagonach kolejowych! 
Zapas bielizny jest tak obfity, że zmie- 
niając codziennie koszulę i nie korzy- 

stając z usług praczek królewna będzie 
mogła się przyoblekać przez 4 i pół la- 
ta! Jeśli będzie używać praną bieliznę, 
to ażeby ją zniszczyć musiałaby żyć 0 
koto 350 lat z zastrzeżeniem, że zacho- 
wywałaby się niezwykle ruchliwie. 

Odprówszy wszystkie koronki i u- 
szywszy z nich jeden pas inożnaby nim 
obwinąć cały Rzym — czyli, że liczył- 
by on około 100 kilometrów!! 

Chustkami da nosa królewny mogli- 
by sobie wytrzeć nosy wszyscy lazza- 
rone Rzymu i Neapolu, po raz pierwszy 
w życiu zapewne. 

Wartość sukni królewny przenosi 
wartość wszystkich samochodów jakie 
ma na składzie największa fabryka wło 
ska Fiat. 

I td. i td. Wiadomo również, że 
młoda para została obsypana kosztaw- 
nemi i niepotrzebnemi prezentami: za- 
prząg białych koni (od Węgrów), wa= 
zon z sewrskiej porcelany wielkości 
średniego człowieka (od Francji), fu- 
tra włochate (Ameryka) — z tem je- 
szcze od biedy można coś zrobić , ale 
jak się zachować w stosunku do dwóch 

o 

DEBATA KONSTYTUCYJNA 
POSIEDZENIE KOMISJI KONSTYTU- 

w o 

dem jest, że przy ważnych _ głosowaniach 
CYJNEJ SEJMU. posłów jest nieobecnych. Zwraca też u- 

2 « wagę na wiielką liczbę ur iopów. Sądy powin- 

WARSZAWA. 11. 1. (PAT). W dniu dzi- ny mieć prawo pociągania posłów do odpo- 
siejszym rozpoczęła swoje obrady w obecnoś wiedzialności. 
ki prezesa Rady Ministrów prof. Bartla, kie- Instytucja Senatu powinna być utrzyma- 
rownika Ministerstwa Sprawiedliwości Dut- na, lecz Senat nie ma mieć inicjatywy usta- 
kiewicza i podsekretarza stanu Sieczkowskie- wodawczej i nie powinien być zrównany w 
go sejmowa komisja konstytucyjna. prawach z Sejmem. Pewna liczba senatorów 

(Posiedzenie otworzył pos. Czapiński, oś- powinna być nominowana przez Prezydenta 
wiadczając, (że prezes komisji prof. Makow- Rzeczypospolitej. Celem projektu BB. jest na- 
ski prosił go o rozpoczęcie prac w zastęp- danie konstytucji większej elastyczności, któ- 

stwie, gdyż jest chory. Mówca stwierdził da- rej brak dotkliwie daje się odczuwać. Na 
tej, iż Sejm jest niemal jednomyślny co do zakończenie mówca apeluje do przeciwników 
ikonieczności rewizji konstytucji, czego wyra- politycznych. Obawiają się oni, że projekt 

zem jest uchwała Sejmu z dnia 22 stycznia zmierza do' ustabilizowania obecnego  syste- 

1929 r. i oświadczenie marszałka Sejmu z dn. mu. Gdyby nawet tak było, to godzi się po- 

5 grudnia 1929 roku. Mówca wyraża nadzie- święcić na pewien czas ambicje partyjne į 

ję, że praca komisji toczyć się będzie w atmo osobiste dla osiągnięcia wzmocnienia ustroju. 

sferze szczerości, lojalności koleżeńskiej i spo Projekt nie ma na celu odjęcia narodowi żad- 
koju. nego z jego praw, zmierza tylko do tego, aby 

część tych praw, które naród przelewał dotąd 

REFERAT POSŁA JANA PIŁSU- na swoich przedstawiciel, przelał obecnie na 
Prezydenta przez siebie bezpośrednio wybra- 
nego. Mówca kończy przypomnieniem naszej 
dawnej przeszłości historycznej, kiedy rze- 
komi obrońcy wolności narodu stali się w 
rzeczywistości jej grabarzami. 

REFERAT POS. NIEDZIAŁKOWSKIE- 

DSKIEGO- 

Z kolei pos. Jan Piłsudski przystąpił do re- 
ierowania projektu. rewizji konstytucji, zgło- 
szonego przez BB. Mówca zaznacza na wstę- 
pie, że konstytucja nasza wzorowana jest na 

W Hadze jeszcze niema wyników 
Upór Węgier w sprawie odszkodowań wschodnich trwa 

HAGA. 11.1. Pat. Loucheur, Pirelli, Eric Phipps i przedstawiciele Małej Ententy 
omawiali stan rokowań półurzędowych, prowadzonych z Węgrami i zgodzili się jedno- 
głośnie, że powinny one być kontynuowane. Wobec zgody delegacji węgierskiej na 
ten punkt widzenia posiedzenie oficjalne komisji spraw odszkodowań wschodnich zo" 
stało odłożone. Przedstawiciele Włoch, Francji, Anglji i Małej Ententy rozpatrzą 
dziś szczegółowo zagadnienia reparacyj wschodnich, poczem odbędą konferencję z 
przedstawicielami Węgier. 

ROPEESECZEEUP TERESA 

Przed otwarciem sesji Rady Ligi Narodów 
Briand ponownie poruszy plan europejskiej federacji 

narodów 

i BERLIN, 11, I. PAT, „Vossische Zeitung“ donosi z Paryža, powolując się na 
informacje kół zbliżonych do Quai d'Orsay, że minister Briand zamierza „na obecnej 
sesji Rady poruszyć ponownie plan europejskiej federacji narodów, * 

, W braku opracowanego kwestjonarjusza, który na posiedzeniu styczniowem 
miano przedłożyć zainteresowanym rządom, francuski minister miał napotkać na nie- 
które trudności, wobec czego postanowiono opracować materjał. 

Projekt memorjału opracował były szef gabinetu Brianda Lćger. 
8 Memorjal przewiduje między innemi jako wstęp do prac nad urzeczywistnie- 

niem planu federacji europejskiej utworzenie w ramach Ligi Narodów stałego komi- 
tetu, w skład którego weszliby przedstawiciele wszystkich rządów europejskich 

Memorjał ma być przedłożony rządom dopiero wówczas, kiedy Briand uzyska 
pewność po wysondowaniu w Genewie opini, iż konkretne podstawy w żsprawie fe- 

francuskiej. System ten pos. Piłsudski nazywa 
ultra - parlamentarnym. Aczkolwiek jstnieje 
podział 'władz, niema równowagi władz, prze 
rost władzy ustawodawczej daje skutki uje- 
mne. W sfosunkach ultra - parlamentarnych 
niemożliwością jest osiągnięcie jednolitego 
programu, który jest warunkiem sprawności i 
sprężystości rządu. System ten doprowadza 
do chwiejności rządu. 

Mówca wysuwa następnie główne tezy 
projektu, podkreślając, że kontrola parlamen- 
tu nad rządem nie może być nieograniczona, 
gdyż nieograniczona kontrola może być ró- 
wnie nadużywana, jak absolutna władza je- 
dnostki. Władza prezydenta musi być wzmo= 
cniona. Potrzeba. ta. jest oczywista, nawet 
marszałek IDaszyński po 'wypadkach 31 pa- 
ździernika apelował do Pana Prezyderita o 
wkroczenie. Prezydent powinien być obiera- 
ny nie. przez. Zgromadzenie Narodowe, ale 
przez sam naród, Przysługujące Prezydentowi 
prawo łaski musi. być rozszerzone. Powinien 
mieć prawo inicjatywy ustawodawczej, pra- 
wo ratyfikacji i większe prawo. dekretowania. 

rozwiązywanie Sejmu. 

GO. 
Następnie zabrał głos referent projektu 

lewicy pos. Niedziałkowski, który mówiąc o 
metodach prac nad ustrojem państwa, uważa 

że należałoby uwzględnić układ sił społecz- 

nych, stopień napięcia klas społecznych w Pol 

sce, tradycyj, psychologii i t.d. Mówca nie 

sądzi, by można 'wziąć za punkt wyjścia za* 
sadę wzmocnienia władzy Prezydenta i z niej 
wysnuć wnioski dla całej ustawy konstytu- 

cyjnej. Dalej zastanawia się referent nad hi- 

storją powstania obecnej konstytucji. Mówiąc 

o epoce dziejowej, jaką przeżywamy, zazna- 

cza, że socjaliści uważają ją za okres -przej- 

ściowy między kapitalistycznym a nowym 1i- 

strojem społecznym. ! 

Mówiąc o władzy prezydenta, podkreśla, 
że istotnem zagadnieniem w tej sprawie było 

Władza Prezydenta 
przez to prawo została już wzmocniona. 

Wszelkie inne wzmacnianie staje się — jego 

zdaniem — drugorzędnem. Dalej mówca za- 

uważa, że co do kwestji veta, to połączone z 

dwuizbowością staje się ono szkodliwe. Mówi 

Omawiając działalność ustawodawczą Sej- z kolei o kwestji tworzenia rządu i wypowia- 

mu, mówca stwierdza, że sejmy wydawały Ha. się przeciwko instytucji: Senatu, którego 

przeciętnie 130 ustaw rocznie, w okresie zaś działanie zawiodło. Przeciwstawia się koniecz” 

pomajowym wydano 481 dekretów, czyli ro- ności uzyskiwania kwalifikowanej większości 

cznłe dwa raży tyle ustaw, co w Sejmie. dla obałania rządów. Za słuszny uważa po- 
Świadczy to o znacznie szybszem tempie stulat usunięcia przypadkowości obalania ga» 
działalności ustawodawczej w drodze. dekre- binetu. Twierdzi następnie, że jedną z „wad 

towania. Gdyby zaś zarzucano, że odbija się wykonywania konstytucji było. zaniechanie u. 
to na jakości ustaw, to przeczy to faktowi, tworzenia najwyższej izby. gospodarczej. Po- 

że na 481 rozporządzeń Sejm zakwestjono- winna ona mieć 'charakter opinjodawczy i po- 

wał tylko 38 siadać inicjatywę ustawodawczą. Dalej poru- 

Dalszym postulatem BB. jest wzmożenie sza kwestję narodowości, którą uważa za 
powagi parlamentu polskiego. Wiek posłów pilną i podkreśla że zasadnicza różnica mię- 

należy podnieść do lat 30, a wiek wyborców dzy koncepcją BB a lewicy polega na tem, 
do lat 24. Od wyborów należy usunąć ele- (że ta ostatnia „zmierza do wciągnięcia mas 
ment niepewny etycznie a więc skazanych w orbitę odpowiedzialności za państwo. 
wyrokiem pierwszej instancji. Trybunał po- Wreszcielkończy podkreśleniem że warunkiem 
wiriien mieć prawo pozbawiania mandatów trwania państwa jest utrwalanie form demo- 
posłów, którzy popełnili pewien występek. Mó kracji parlamentarnej, a przyjęcie projektu 
wca wskazuje na przywilej immunitetu posel BB. w stu procentach oznaczałoby olbrzymi 
skiego, który w rzeczywistości jest przywile- rozrost oligarchji. 
jem. bezkarności. Pokreśla opieszałość  pos- iPo referacie posła: Niedziałkowskiego dy- 
łów w spełnianiu obowiązków czego dowo- skusję odroczono do środy do godz. 10.30. 

Pefklewicz. uzyskał zezwolenie 
NĄ STARTOWANIE W;AMERYCE. 

NOWY JORK. 11. 1. (PAT). Amatorski związek lekkoatletyczny udzielił 
biegaczowi polskietnu iPetkiewiczowi, który dotychczas nie miał prawa starto- 
wać w Ameryce, | pozwolenia na udział w trzech, ewentualnie nawet więcej za 
wodach sportowych w Stanach Zjednoczonych. „New York Times“, podając! 
powyższą decyzję komitetu wykonawczego amerykańskiego związku lekkoatle- 
tycznego, pisze, że poselstwo „polskie w Waszyngtonie stwierdziło urzędowo, 
iż Petkiewicz |przybył doj Ameryki w charakterze kurjera dyplomatycznego Mi 

  

nisterstwa Spraw Zagranicznych. Oczywiście, oświadczenie to wpłynęło na sto 
sunek amerykańskiego związku lekkoatletycznego do wizyty Petkiewicza. 

„W tym drobnym wypadku“, pisze 
dalej Jełowicki, „jest dowód poczciwo- 
ści ludu warszawskiego; ale rządcy na- 
si nie umieli tego ludu ani szanować, 
ani go użyć, ani się go nie bać”. 

(Od powstania listopadowego czasy 
się zmieniły na gorsze. Dziś wskutek 
namnożenia się partyj i partyjek — ko- 
teryj i koteryjek zwiększył się też kon- 
kurencyjny słownik obelg i insynuacyj, 
skierowanych przeciwko czci i honoru. 

Do obfitości systemów politycznego 
filozofowania, objawiających się w roz- 
mnożonych obecnie partjach, wybornie 
nadaje się definicja tegoż Henryka Rze- 
wuskiego w „Listopadzie“: 

a |-ty Doroczny Bal Centrali Opiek Ra 
Dnia 18 stycznia 1930 roku w salonach Kasyna Doroczny Bal Kolników 

Pod protektoratem Jego Magnificencji x. prof. dr. Czesława Falkowskiego, Rektora Uniwersytetu St. Batorego, organizowany przez Koło Rolników-studentów U. S. B. w Wilnie. 

Bo Нооене 
piesków o uszach większych od reszty 
tułowia i gryzących wszystko dokoła, 
do grubego szympansa ponoć szalenie 
mądrego a z pewnością djabelnie złośli 
wego (schwycił jakąś pannę dworu za 
nogę, ściągnął jej pantofel i zjadł go), 
do papug skrzeczących bez przerwy — 
niegrzecznie oddać te zwierzaki ogro- - 
dowi zoologicznemu, trudno u siebie w 
domu zakładać menażerję... Państwo 
młodzi są w kłopocie. 

A przedmiotów, przedmiotów, uten- 
syljów — sterty całe naskładano, choć 
książe Humbert zapowiedział, że nie bę 
dzie przyjmował darów od obywateli 
włoskich. Załadowano je do kilkunastu 
pak — będą czekały na jakiś pożar, 
trzęsienie ziemi... 

Albo na złodziei. Amnestja wydana 
przez króla Emanuela, gwoli uczczenia 
radosnej chwili, objęła przeszło 40.000 
ludzi. Apaszęta i rzezimieszki wypu- 
szczone na wolność zechcą powetować 
czas stracony — może zajmą się wła 
śnie temi stosami darów. 

Ceremonja została opisana od a do 
z. Wiadomo, że książe Humbert był spo 

„Jest jeden zarzut, z którego  filo- 
zofja oczyścić się nie może, a ten jest, 
że ona nigdy nie objawia się w społe- 
czeństwie pełnem tej dziewiczej czer- 
stwości, gdzie cnota jeszcze jest oby- 
czajem. Przebieżmy dzieje Świata, a 
przekonamy się, że systematy filozoficz- 
ne mnożą się w społecznościach, które 
już utraciły wszelką ważność politycz- 
ną. | w samej rzeczy, ci, co wiele rozu= 
mują, są właśnie ci, którzy jaknajmniej 
działać umieją. Niech mi ukażą choć je- 
den naród potężny, w którymby filozo- 
fowie ważną rolę wygrywali. 

Cześć dla poetów, a obojętność dla 
filozofów jest cechą narodów silnych*. 

Strukczaszy. 

ЛВЕИ 

  

kojny i radosny a Marja - Józefa potę- 
żnie stremowana, zawstydzona powsze- 
chną uwagą jaką skupiła. Trzech króli. 
około 60 książąt i księżniczek krwi asy 
stowało — takiego zjazdu dobrze uro 
dzonych osób nie można znaleźć w prze 
ciągu ostatnich 50 lat. 

A gołębie pocztowe rozsyłane star 
dami, a wizyta u papieża, a rewja woj- 
skowa, a fenomenalne pokazy aeropla- 
nów i balonów, a defilada 5000 prosta- 
czków w średniowiecznych strojach, a 
ognie sztuczne, które oświetliły Rzym 
miczem salę balową, a jeszcze ( ysiąc 
innych, nadzwyczajności.... : 

Naprawdę wspanialy šlub! Wspa- 
niała przytem demonstracja żywotności 
Włoch, popularności rodziny  królew= 
skiej, przywiązania do niej ludności. 

W Warszawie odbył się ślub zeszło- 
rocznej Miss Polonii, Expresiak, Kurjer 
Czerwony i Dobry Wieczór rozpisywa- 
ły się o tem do niestrawności. Bardzo 
jest miła ta prasa czerwona gdy opowia 
da jak wywrotowa organizacja „„Dyna- 

    

deracji liczyć mogą na przychylne przyjęcie ze strony rządów zainteresowanych. 

OERLZOZEYESEUYOESISCA 

Awantury komunistyczne w Warszawie 
POBICIE PRZEZ TŁUM ZNANEGO: AGITATORA. 

WARSZAWA. 11. 1. (PAT) Dziś przed południem gdy (przed fabryką Lilpopa, Rau 

i Loevensteina przy ulicy Bema 65 robotnicy opuszczalj gmachy fabryczne, trzech osobni 

kow zaczęło rozrzucać ulotki komunistyczne. Jeden z nich, próbował przytem wygłosić mo ; 
wę, lecz robotn icy rzucili się na agitatorów, chcąc ich pobić. Wówczas osobnicy owi, do- 
bywszy cewolwerów rzucili| się do ucjeczki. Dwóch z nich, zdołało zbiec, trzeci skoczył do 

tramwaju na ul. Bema, skąd go wyciągnięto i pobito. Policja wydobyła go z rąk tłumu. — 
Jest to znany komunista Hersz Dawidowicz, zam. przy uł. Płodnej 20. 

Powrót Leona Dandea do Francji 
(ZK). Korzystając z udzielonej mu 

przez premjera ministrów Tardieu, 
amnestji, Leon Daudet powrócił przed 
kilkoma dniami do Francji. 

Głośną i sławną była swojego 
czasu ucieczka sławnego rojalisty na: 
czelnego redaktora „Action Francaise" 
z więzienia la Sante w którym był 
Osadzony za przestępstwa prasowe. 
Ucieczka ta ośmieszyła ówczesny|Rząd 
francuski, to też [Daudet musiał dłu. 
go starać się i czekać zanim uzyskał 
pozwolenie na swój powrót do kraju 

Na dworcu w Paryżu oczekiwała 
Leona Daudeta rodzina i przyjaciele, 
a przed dworcem nieprzeliczone  tłu- 
my zwolennikow „Action Francaise". 

Pierwszym miejscem na jakie się 
udał wprost z dworca Leon Daudet 
z żoną. był cmentarz, gdzie ” otrzy- 
mane kwiaty złożył na grobie syna. 
(Wiadomo że z powodu Śmierci syna 
wybuchnął konflikt pisarza z rządem). 
Poczem państwo Daudet zamieszkali 
u matki pisarza wdowy po znanym 
powieściopisarzu Alfonsie Daudecie. 

Popularność jakiegoś człowieka. 
mierzy się. w Paryżu ilością krążą: 
cych o nim dowcipów i kawałów, to 
też ponieważ Daudet cieszy się w 
stolicy Francji dużą popularnością, 
opowiadają obecnie O nim moc 
anegdot na temat jego smakoszositwa. 

Według zapewnień Daudeta, najle- 
piej jadł on w więzieniu, gdyż zwo- 
lennicy przysyłali mu tyle paczek; do- 
borowego jedzenia, likierów i wina, 
że dzielił się nimi nietylko ze swoim 
towarzyszem Delestem, ale i z dozor- 
cami więziennymi a nawet z komuni: 
stami. Ze wszystkich zapasów naj. 
większym rarytasem była butelka 
szampańskiego wina z roku 1815, bo 
też pozostawili ją z Delestem na 
uczczenie jakiejś specjalnej uroczy: 
stości, Gdy automobil podczas ucieczki 
minął bulwar Port Royal, przypom- 
niał sobie Daude , że znakomity ten 
*zampan pozostał w więzieniu. Żal po 
winie był tak wielki że Daudet go: 
tów był wrócić po nie, nie mało też 
trudów kosztowało towarzyszy, wy- 
tłomaczenie mu że nie należy kusić $ 
dyrektorów więzienia i losu. 

Pan Bouillard właściciel najznako- 

średn, zakł, naukowych odbędzie się w dniu 25-go 
stycznia r. b. w lokalu 

mit* posługuje się w akcji tresowanym 
kundlem, albo jak pan Rozenfin wygrał 
zakład stuzłotowy przebiegając od 
Marszałkowskiej do Nowego Światu — 
bez spodni; w tych dziedzinach czer- 
woniaki są mistrzami, są u siebie w do- 
mu... 

„ Natomiast gdy stróżowskie organy 
biorą wysoką nutę, gdy wpadają w pa- 
tos, starają się wzruszyć czytelnika, 
gdy przybierają słodki roztkliwiony 
ton — wtedy są nieznośne, denerwują- 
ce. Co to za ględzenia np., że miss Polo 
nia jechała zatłoczonemi ulicami, a 
wszystkie twarze uśmiechały się, bły 
szczały oczy, radowały serca, bo oto. 
jedzie do ołtarza cudne polskie dziew 
czę, czyste, wonne, roskoszne, wiotkie, 
niewinne... więc ludzie płakali ze wzru- 
szenia, a łzy jak perły sypały się pad 
nogi koło za kołem stąpającemu wy- 
kwintnemu samochodowi z numerem 
2172 na drzwiczkach i wskazującym 2 
zł. 40 gr. licznikiem. A w katedrze wie 
lebny prałat się wzruszył, ba choć od 
70 lat udziela śluby to nigdy jeszcze nie 
zdarzyło mu się dać go pannie — tak 

mitszego zakładu gastronomicznego 
w Brukseli, opowiada kilka zabaw- 
nych anegdot o życiu Daudeta na 
wygnaniu. Najcharakterystyczniejsza z 
nich datuje się z dninajbliższych po je- 

\ 

4 

4 
go sensacyjaej ucieczce. Jakiś ciemno 
ubrany jegomość zawiadomił pewne- 
go dnia pana Bouillaud, że Leon 
Daudet spadł z nieba w Brukseli i że 
ma zamiar przyjść do niego na ban- 
kiet z 14 towarzyszami. Wszyscy za- 
proszeni przybyli a pan Daudet się 
nie zjawiał. Gospodarz Śledząc drzwi 
wejściowe myślał, że padł ofiarą ka- 
wału, gdy w tem Daudet zjawił się 
na balkonie, do którego jedyne wyj- 
Ście prowadziło z Sali restauracyjnej. 

W jaki sposób Daudet dostał się 
na balkon drugiego piętra pozostanie 
jego tajemnicą, tak jak i ucieczka z 
więzienia. 

uż DAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PARKA.      m 

zm R URE SAUN OREW SADZENIE 

Do naszych Szan. Czytelni- 
ników zamieszkałych na Zarzė- 
czu, zwracamy się z prośbą o 

       

      
    

ul. Mickiewicza 13. Początek o godz. 22. 

  

i 
8 

zaofiarowanie obiadów, choćby į 
najskromniejszych, 12-letniej u- B 

czenicy Szkoły Powszechnej, bar- [8 
dzo zasługującej na pomoc. a 

ай 

PRZEBÓJ PARYŻA 

О й— -- 
._„ES-TU? 

DERFUMY 

   

Kasyną Garnizonowego 

czystej, wiotkiej, świeżej, wiosnianej, 
nieuświadomionej — takiej, jaką może 
być tylko panna wykryta przez czerwo* 

  

niaki, przez ich redaktorów protegowańj 
na, reklamowana... Dudniały organy, 
szumiały i trzepotały chorągwie, orga= 
nista Gdchodził od zmysłów, lud  szio- 
chał i tłoczył się tak, że aż boczna ścia- 
na — ta pod którą nie stała miss Po- 
lonja — przesunęła się o parę metrów 
dalej. A słońce zaglądało  promienne 
przez dziurkę od klucza i chrząkało Z 
radości, że takie święto się odbywa 
przy świetle rozjarzonych świec... 4 
ptaszęta śpiewały wesoło, lecz, że to 
zima więc tam, daleko — w Egipcie 
nad Nilem... 

No czy nie można zemdleć, czyta- 

jąc takie opisy? We wszystkiem musi 
być jakiś umiar... : 

A najwięcej rozgorycza fakt, że czy- 
tają te nonsensa — i to w dodatku nie- 
tylko stróże. Karol. 

DIE 

4 
ma
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Pod Protektorątem J. M. Rektora Ks. Prof. 

Czesława Faikowskiego 
dnia 26 b. m. odbędzie się "|Doroczn yBalPrawnikówĘ 

  

Wykrycie aiery szpiegowskiej w Grodnie 
W 'Grodnie wykryto wielką aferę szpiegowską na rzecz Litwy. Wladze bezpie- 

czeństwa po zebraniu materjału dowodowego zarządziły szereg rewizji. W rezultacie 
aresztowano kilkanaście osób. с į ESI 

Wśród aresztowanych jest i szef afery b. kapitan armji rosyjskiej niejakiś Simi- 
lo Aleksander. : ! 

Ujawnienie tej afery wywołało ogólne poruszenie z racji osób należących 

o zamach włamywaczy na miejską kasę 
ogniofrwałą 

Ubiegłej nocy do biura Magistratu miasta Wołożyna włamali się nieznani 
sprawcy którży po wyłamaniu podwójnych okien i drzwi dostali się do pokoju gdzie 

ja kasa ogniotrwała. @ : у 2 
Mimo usilnych zabiegów kasiarzy ściany kasy wytrzymały ich niecne zakusy i 

doznały jedynie kilku uszkodzeń od wiercenia rakiem. 3 ‚ 

Wizytę kasiarzy zauwążył woźny gdy przystąpił do porządkowania lokalu i na- 
tychmiast powiadomił o tem burmistrza i policję. | i S ' 

Zachodzi przypuszczenie że sprawcami włamania byli „występowicze“ z jakie- 
goś większego miasta. 

TEODORO SIENOS 

IK 
  

  

NIEDZIELA RES Skarb iPaństwa kredytów akcyzowych, 
chó. Łg.7 m. 41 Celnych i transportowych. 

12 ozis mei L (a) Działalność Pogotowia Ratunko- 
Modesta Zachód sł. g. 15 m, 47 Wego w r. 1929. W roku ubiegłym wileńskie 

jutro Pogotowie Ratunkowe mimo trudnych warun- 

Hił rego ków w jakich pracuje, zdołało udzielić pomo- 
cy 5552 osobom i dokonać 1024 przewo» 

  

zów. Wyjazdów na miasto było 2856. Owie- 
ziono do szpitala w celu poddania papa 
lub dla kuracji 1047 osób. 

Z ogólnej liczby wypadków należy wy- 
szczególnić — 709 ran Hlutych, 954 rany tłu- 
czone, 18 zatruć esencją, 82 zatruć alkoho- 
lem, 7 zatruć sublimatem. 24 denaturatem i 
177 czadem, 37 postrzeleń, 
i nagłych zgonów 121. Alarmów 
było 109. 

W stosunku do roku 1928 liczba wypad- 
ków wzrosła o 896. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S, b. w Wilnie 

z dnia 11 — 1 1930 r. 

pó 

  

Ciśnienie 
średnie w mm 

Temperatura 1 —3C falszywych 
średnia 

0: 
— 4°С. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr + 
ażając — (0) Próba rozmowy telefonicz- 

pić zd > ^ „nej Wilno — Locarno. Dnia 10 stycznia 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 4 godz. 8.30 odbyła się pierwsza pró- 

Uwagi: pochmurno, mglisto. na rozmowa telefoniczna Wilno — Lo- 
MIEJSKA carno (Szwajcarja). Rozmowę prowa- 

„ dził w języku niemieckim urząd poczto 
— (0) Bliski koniec kadencji Wi- wy Wilno I. Próba dała wynik zadawal 

leńskiej Rady miejskiej. Z miesiącem niający. 
czerwcem rb. przypada koniec 3 letniej SZKOLNA 
kadencji Wileńskiej Rady miejskiej W ||| Ogródki doświadczalne przy szko- 

poszczególnych kołach radzieckich jest łąch aka. Min. WR i OP nadesłało 
już mowa o przygotowaniu się do akcji okólnik do Kuratorjum szkolne, w którym za- 
przedwyborczej do Rady miejskiej oraz leca urządzanie ogródków doświadczalnych 

»» 9 rozpoczęciu ze względu na fatalny i ozna. PY A 

/ stan gospodarki miejskiej, aby kadencja czątkiem wiosny rozpoczną się prace przy 
Rady miejskiej nie uległa przedłużeniu, nowowowybudowanych szkołach,  rozporzą- 
jak to miało miejsce z poprzednią Radą dzających odpowiedniemi o ю 
Jak się dowiadujemy, sprawa rozpisa- asa Ach RTZ 
nia nowych wyborów do Rady miej- | : : 
skiej m. Wilna będzie w najbliższym AKADEMICKA 
czasie rozpatrywana przez władze ad- — Zarząd chóru akademickiego zawia- 

ministracyjne. įdamia, że pierwsza próba chóru po ferjach 
(0) S П Miei Šią Esch dk się Na Paz" dnia 

5— (0. rawa si u drogowego. Miej- 14 b. m. w „Ognisku* o godz. 20. 
ska komisja ania na ostatniem swem Próby w Jet trymestrze będą odbywały 

POCZTOWA 

| Południowy 

posjedzeniu rozpatrywała opracowany przez się tak, jak i poprzednio, we wtorki i piątki. › 
sekcję techniczną Magistratu projekt statutu 
drogowego. т 

rojekt ten, obejmujący teren Wielkiego 
Wilna i cały szereg zamierzeń na szeroką ska- Doroczne walne zebranie zrzeszenia 
lę, wzbudził śród członków komis. ji pewne asystentów U. S. B. odbędzie się w niedzielę 
wątpliwości co do jego realności albowiem dn, 19 b. m. w sali Nr. 5 głównego gmachu 
Ti zastosowaniu przepisów tego statutu uniwersytetu o godz. 12 w terminie pierw- 

ilno  doczekałoby się uporządkowania szym, zaś o godz. 12 min. 30 w terminie dru- 
swych ulic dopiero za jakie 100 lat. gim. ` 

Po długich debatach komisja 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

ostanowiła Na porządku dziennym: 1) sprawozda- 
wyłonić specjalną podkomisję, której poleco- nie ustępującego zarządu oraz delegata na 
no zastosować projekt nowego statutu dro- zjazd zrzeszeń asystentów wyższych uczelni 
gowego tylko do terenu przedwojennego ima- R. P., 2) wybory nowych władz zrzeszenia, 

tego Wilna. 3) sprawy bieżące. 
— (0) Sprawa robót kanalizacyjno - wo- 

dociągowych. Dnia 17 stycznia w Magistra- — Walne zgromadzenie Zw. Felczerów. 
cie odbędzie się drugie posiedzenie podkomi- Zarząd Oddz. Wil. Zw. Felczerów Rzplitej 

sji, wyłonionej dla rewizji prowadzonych zwołuje na dzień dzisiejszy (godz. 10 rano) 
$przez magistrat robót kanalizacyjno - wodo- w lokalu Związku Mickiewicza. 35 
ciągowych. czne walne zebranie członków związku. 

— (o) Budowa domów na  przedmieś- 
ciach. Miejska komisja techniczna postanowi PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
ła polecić Magistratowi, aby wydawał pozwo 2 3 3 

lenia na budowę nowych domów na przedmie — (y) W styczniu należy nadesłać 
ściach tylko tym właścicielom nieruchomości kazy pracowników młodocianych, 

swych gruntów dla rozszerzenia ulic. 

ucje. Dowiadujemy się, iż władze i urzędy dlu oraz we wszystkich innych: 

państwowe przyjmują listy zastawne Towa- pracy. Wykaz młodocianych winien 
rzystwa Kredytowego m. Wilna jako 'wadja następujące dane: nazwę i adres fi 
przy przetargach oraz kaucje na zabezpie- dniającej młodocianych, imię i nazwisko mło 
czenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, docianego, datę urodzenia, wyznanie, adres, dolinami i 
wpłacanych na dostawy i roboty rządowe, jlata przyjęcia do pracy, rodzaj zawartej u: dziennie od 

udzielanych mowy (np. terminator, uczeń, praktykant, po- jońska 3 — jak również na zabezpieczenie 

RSS RA 
"2 We środę dnia 15-go b. m. “ 

W Teafrze Miejskim Z. A. S. P. na Pohulanez 
SENSACY JNA PREMJERAI 

boiężniczka Chińska Turandol 
OSESĘ ARES Baśń Gozziego w przekładzie E. Zegadłowicza. 
Reżyserja d-ra Z. Nowaczyńskiego. | ‚ Muzyka: K, Meyerholda. 

Kierownictwo muzyczne: E. Dziewulskiego. 
Dekoracje i kostjumy: Rączewskiej, Zelwerowiczówny i Ziembińskiego. 
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A WAZA 
Żądajcie wszędzie tylka marki „Pepege* z podkową! 

Es Aa Adis hakka butt dak io k UA ak 9 

    

35 m. 2 doro- dący zawsze atrakcją karnawału, odbędzie 

Jak się do- zakładom opieki nad dziećmi. 

którzy wyrażają zgodę na odstąpienie części wiadujemy w dniu 31 bm. upływa termin nad 
syłania wykazów pracowników młodocianych 

— 0 listach zastawowych, na wadja i ka- (do lat 18) zatrudnionych w przemyśle, han- 

zakładach Czarnego w Wilnie, podaje do wiadomości, 
zawierać żę z dniem 10 stycznia rb. rozpoczyna zapisy 

rmy zatru= go tworzącej się przy Kole sekcji muzycznej 

Literackiej z pożegnalnym wieczorem recyta- 

Dziecko w twórczości lileratek 
wileńskich 

Z.K. Wieczór literacki, który odbył się 
w dniu 9 stycznia w Klubie literatów, był 
zbiorowym wieczorem autorskim wjększości 
literatek wileńskich, pokazem ich twórczości 
na temat dziecka. 

Ramy tematu obejmujące tylko pewną 
dziedzinę twórczości, nie wszystkim pisarkom 
pozwoliły brać udział w wieczorze i nie dały 
dostatecznej możności wyrobienia sądu o 
całokształcie j rodzaju ich: talentu. 

Wszystkie nowele odczytane przez autor 
ki, bez względu na mniej lub więcej piękną 
literacką i stylistyczną formę, wykazują głę- 
bokie wczucie się i zrozumienie duszy dziec- 
ka. Zarówno „Mały Krzyś”, p. Wandy Doba- 
czewskiej, ośmioletni bohater, doskonale od- 
daje psychologję malca, który, aby odkupić 
wszystkie swoje winy, zdobywa się na he- 
roiczny czyn zaczajenia się w nocy na do- 
mniemanego bandytę. Przy doskonałej formie 
noweli, zarzuc'ćby jednak można „Krzysio- 
wi“ że jest trochę za blady jak gdyby are- 
niczny. 

„Dusze dziecięce" p. M. Reutówny w for- 
mie niewyszukanej, naturalne opowiadania z 
przeżyć osobistych podają życie tych naj- 
biedniejszych wydziedziczonych dzieci, cho- 
wających się w zgniłej atmosferze więzienia. 
Prostota i szczerość formy tembardziej pod- 
nosi całą tragedję dusz dziecięcych, rzuco- 
nych na pastwę złych ludzi i złego losu. 

„Kartxa z dzieciństwa Ewki* p. J. Piotro- 
wiczowej, przedstawia pierwsze wrażenia 
małej pięcioletniej kobietki, w zetknięciu się 
ze światem. Przy Świetnem odczuciu reakcji 
dzfiecinnej psychiki, na wypadki zewnętrzne, 
zbytnie skondensowanie stylu, wpływa na to, 
że się odnosi wrażenie, że Ewka jest nieco 
przemądrzała. 

Obie nowelki p. E. Masiejewskiej „Bibi“ 
i „Paweł i Gawel“, pulsują krwią i humorem. 
Zwłaszcza „Paweł i Gaweł* jest obrazkiem 
jakgdyby żywcem wyciętym z niższych klas 
szkoły średniej, dziewczynki w niej przedsta- 
wione, żyją życiem realnem, dają zapytania, 
cieszą się i martwią, i w swej bezpośrednio» 
ści są naprawdę szczere i zabawne. Pozwolę 
sobie jednak zrobić jedną uwagę, że w in- 
teresie autorki nie należy specjalnie podkre. 
ślać, że opisywaną nauczycielką jest ona sa- 
ma, tem podkreśleniem w noweli jest dwua 
krotne przypomnienie o jasnych włosach nau- 
czycielki. 

Prawdziwem arcydziełem jest nowela 
p. H. Romer-Ochenkowiskiej „Tragedja Ma- 
ryli*, Mistrzowskie jujęcie fatalistycznej psy- 
chiki chłopskiej, znakomite oddanie gwary 
włościan ze  Święciańszczyzny, 2  za- 
chowaniem  charakterystycznych wyrażeń, 
bez cienia szarży i przesady, znamionuje Iwi 
pazur naszej utalnetowanej pisarki i publi- 
cystki, której twórczość o kolorycie lokalnym 
jest bez konkurencji. Maryla, pani Romer jest 
równie prawdziwą i realną w chwili biernego 
poddania w wyczekiwaniu na śmierć głodo- 
wą, jak też i w nagłej przemianie losu, z 
ае chłopskim fatalizmem, bardziej boi się 
mydła, grzebienia i nożyc niż Śmierci. . 

Wieczór zakończyła: recytacja wierszy p. 
Masiejewskiej, p. Dobaczewskiej ji świetna 
bajka p. Romer-Ochenkowskiej „Królewiczu, 
zmróż oczko'. 

moc.), świadectwo ukończenia szkoły (šred- 
niej, zawodowej, powszechnej) i ile klas lub 
oddziałów i nazwę i adres szkoły dokształca- 
jącej, do której obecnie uczęszcza młodocia- 
ny. 

Zamordowanie handlarza pod Wołożynem 
Wczoraj w nocy koło wsi Stajki, gminy wołożyńskiej, znaleziono w zaroślach 

trupa mężczyzny średnich lat z oznakami gwałtownej śmierci. 
W chwili przybycia wezwanych na miejsce zbrodni włądz sądowo-śledczych 

ustalono, że zamordowanym jest handlarz z Wołożyna Nochim Potasznik, który mą 
kilka godzin przed wypadkiem wyjechał z domu do poblizkich wsi w celu zakupienia 
większej ilości towarów. $ 

2 Oględziny zabitego stwierdziły, że otrzymał on kilku ciężkich ciosów obuchem 
siekiery w głowę, co spowodowało zupełne zgruchotanie czaszki. 

W ubraniu Potasznika dokumentów ani teź pieniędzy nie zneleziono, co dowo- 
dzi, że padł oń ofiarą napadu rabunkowego. 

Sprawców jak wskazują pewne okoliczności było kilka, nieomieszkali zatrzeć 
za sobą pewne ślądy, a nawet uciekając porzucili zrabowanego Potasznikowi konia z 
wozem którego znaleziono o kilkaset metrów od miejsca zbrodni. 

: Po zlustrowaniu miejsca zabójstwa policja wszczęła pościg za sprawcami zbrod- 
ni a ponadto powiadomiła o wypadku wszystkie posterunki i komendy policji. Jed- 
nocześnie są pewne poszlaki że mordercy będą czynili próby dostnia się do miejsco- 
wości graniczących z Rosją sowiecką w celu ucieczki za kordon, 

Ucieczka z areszfu szpiega lifewskiego 
W areszcie przy Magistracie w Nowo-Święcianach osadzony został obywatel 

az: Jerzy Gierwiatnikow, co do kturego były poszlaki, że. uprawiał on szpie- 
gostwo. 

W nocy Gierwiatnikow zdołał wychylić kraty i zbiegł w niewiadomym kierun 
ku. Rozesłano za nim listy gończe. 

ników przem. spożywczego, Władze bez _ Mutómobllizacja Straży Ogniowej botników przem. spożywczego. Władze bez- 

Za przykładem straży wielkomiejskich, 
pieczeństwa zarządziły rewizję w sekretarja- 
cie związku robotników przemysłu spożyw- „St 

czego. które: wprowadziły już oddawna tabory samo 
Znalezione w lokalu sekretarjatu materjały Chodowe, zostają wprowadzane pogotowia за 

zostały zakwestjonowane a lokal opieczęto. mochodowe w ochotniczych strażach miast 
wany. Lokal ten mieścił się przy ul. Sawicz 12 Powiatowych na terenie województwa wileń- 
Anie zawieszenia związku były ek- skeze, i 

scesy, wywołane przez jego członków w cza , Pierwsze pogotowie samochodowe straža- 
sie strajku piekarzy, oraz stwierdzenie, że o- kkie z przenośną motopompą uzyskała! przy 
koło związku grupują się elementy komunizu- finansowej pomocy PZUW. Ochotnicza Straż 
jące. Pożarna w Głębokiem, a drugie już zamówio 

TEATR I MUZYKA. ne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osz- 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatni 

mianie i w krótkiem czasie ma nadejść. Ró- 
wnież zwróciły się do PZUW o zasiłek na ku 

pożegnalny. występ Wandy Siemaszkowej. 
Dziś znakomita artystka Wanda Siemaszko» 

pno samochodów strażackich i sikawek mo 

wa która czarowała widzów w ciągu miesiąca 

  

torowych Straże Pożarne z Wilejki powia- 
towej R ch Święcian. Wypada nadmie- 

: BSW > nič že już przyznał zasiłek dla Strąży 
ESR am NP 30 Pożarnej Ochotniczej w Trokach na kupno” 

5 sztuce Gori PMirla Efros“ Będzie tó 67 2 M NAWA "Wale Mei Ž aš Sai Oto Т Ы о Das .0° сга z Nowej Wilejki złożyła podanie o. przy 

rai Cen Name aiižonė, a znanie jej motopompy. Przy tej sposobności 
УЬ Ёе\м'аупот])гоапа. Dziś o godz. 8 w. Naležaioby zwrocič specjalną uwagę na о» 

ME Rewji Noworocznej + wykona- abu 4 api sprzęty 
niu wybitniejszych artystów teatrów Miej Piast A PE Boo. o dze я 
skich. Pc nadwyraz barwny i urozmaico ŠIO ais i Ba O aj т a 
ny składa się z piosenek, skaetchów, monolo- obrony sanąego okiego. Jest 2 miastecz 
gos i Rradukcyi tanecznych. Rewja zyskała so skupione, posiadające znaczną większość 
ogólny poklask ji uznanie. Ari budowli drewnianych. Choć posiada korzyst- 
W ios Aiks ME ne warunki wodne jako leżące nad jeziorem, 

basi) na Księżniczka chińska Turan- SRO oe AG MD SS is S SS dot“ 5 przekładzie E Zegadłowicza, z muzy- pożaru w kierunku miasta, od pożogi go nie 

ką Meyerholda, w opracowaniu reżyserskiem KONCA also Ho-ladani POL SiO E A Seo Z Nowatowske 8 p ® !Ё;›шецр 2 щ'‹_›’‹оротра. Ёотйг:ЁЬпа + tu 
ZE Ta ь у „ długa i uciążliwa praca nad dobrem i plano 

ci į młodzieży fantastyczna baśń Wandy Sta- z,gó'), określonej akcji obronnej w najbar- ь i kiej kr ólewi У Rak“ dziej zagrožonych dzielnicach miasta. To tež 
nis ZW ay, Aiks os Ge аачаа Ёотёб:і\мо straży i opracować plan 0- 

T f SZCZY| = - brony miasta i dojaz: ów do jeziór. Wykona- 
Dai S aaa iais aaa nie dojazdów leży w kompetencji magistratu. 
E ai de dE  Deodca ANG EA 'Najkacjonalniej byłoby. zaprowadzić dokoła 
ke” ORK pó tzej Śkiy ch. nakehj indišką jeziora planty, któremi pogotowie samocho- 

Jefimcewa, Wierzbicki, Worch, Porębski. Pro- dowe mogłoby najprędzej dojechać do miej- 

log odśpiewa K. Wońch. Całości dopełni dl. sra POSOGIEEO CM Sawik. Miar 
yertissment baletowe układu A> Žana S iidejscówych Szkół znaleźli 

Głustczyakieko w operze Hksia „Carnec", 9, wdięczik Drako g midzenii drzew, Za. 
z Li o uczyni y SM 162 S „wie zadrzi 

— „Halka“ na przedstawieniu popoładnio „wienia miast. 
wem. Dziś o godz. 4.30 pp. zespół Warszaw 

  BALE I ZABAWY. skiej OPER Objazdowej wystawia nieśmiertel 
ne dzieło Moniuszki ,Halka”. Ceny miejsc zn 

— Bal Prawników. Lista pań gospodyń i żone. RADJO 
— „Pan Topaz*. Ostatnia nowość reper- 

tuaru scen jeuropejskich świetna sztuka Pag 
nola w przekładzie Zagórskiego „Pan To- 
paz“ ukaże się po raz 1-szy na scenie Teatru 
Miejskiego Lutnia we wtorek najbliższy w 
wykonaniu wybitniejszych sił zespołu z 

erniczówną, K. Wyrwicz Wichrowskim, i 
R. Wasilewskim, który jednocześnie reżyse- 
ruje tę sztukę. Zainteresowanie wielkie. 

— Towarzystwo Polskiego Teatru Ludo" 
wego w Wilnie, (Dominikańska 16 m. 3) w 
lipcu roku ubiegłego ogłosiło konkurs na sztu 
kę ludową. Po przeczytaniu 15 sztuk nadesła= 
nych na konkurs Towarzystwa Polskiego Te 
atru Ludowego w Wilnie, Komitet Konkurso 
wy w osobach: J zefa Małowieskiego, Zyg- 
munta Nagrodzkiego, Heleny Romer - Ochen 

się w dniu 8 REY w. salonach Wio KE óh EE 1 a 
cvinvch palacu. Organizatorami balu są — niąwa Smiałowskiego, Kazimierza Vorbrodta „6 I 0 22,( 

ah lat "E 0. ANA wi- wypowiedział się następująco: 1) żadna ze NOZE AŚ Warszawy — Audycja religijna 
leński i p. Jadwiga Raczkiewiczowa. Cel balu sztuk nadesłanych nie zasługuje na pierwszą 22,00 Ё „30: Transmisja z Warszawy. Słu- 

— przyjście z wydatną pomocą finansową lub drugą nagrodę, 2) jedynie sztuka „Na chowisi o p. t. „Szecherezada“. 22,30 — 
M а przełomie”, godło „Mira“, zastuguje na przy- 24.00: Transmisja komunikatów z Wa - 

znanie nagrody trzeciej. szawy i muzyki tanecznej, 

Poniedziałek, 13 stycznia 1930 r. 

CO GRAJĄ W KINACH? 11.55=12.05: Sygnał czasu z Warszą- 
Słońce — Za głosem serca. wy. 12,05 — 13,10: Muzyka z йу 'gra- 
Wanda — Boska kobieta z Gretą Garbo mofonowych. 13,10 — 13,20: Komunikat mete- 
Hollywood — Pod banderą miłości. orologiczny z Warszawy, 16,10 — 16.15: 
Światowid — Romans Kapłanki Wchodu. Program dzienny, 16,15 -- 17,00: Muzyka 
Ognisko — Na strunach zmysłów. lekka w wykonaniu zespołu muzycznego 
Helljos — Miłość księcia Sergjusza. Polskiego Radja w Wilnie. 17,00 — 
Picadilly — Mandaryn: Wu. 17,15: Komunikat Akademickiego Koła 
Miejskie — Od Egiptu do Palestyny. Misyjnego 17.15 — 17.45: Audycja prem - 
Lux — Mężczyzna z przeszłością. jerowa: „Turandot* Gozzi'ego w przekła- 

dzie E. Zegadłowicza. Słowo wstępne wygł. 
WYPADKI I KRADZIEŻE dr. Zygmunt Nowakowski, fragmenty sztuki 

yć a= nz daw Kaja 1745 — 
— (y) Trzy ofiary zbliżającej się zimy, 18.45: Transmisja koncertu z Warszawy, 

: sa cl m. <8 Mimo, że mamy już połowę I tempe: Recital skrzypcowy Emila  Tylmani'ego. 
ks. kan. ]. Kretowicz dokona poświęcenia ratyrą przypomina raczej jesień, nic więc dzi 18.45 — 19.25: Audycji dlą dzieci: „Pinoc- 
lokalu nowego Koła Bibljotecznego „Dobrej wnego,-że słabe mrozy nie zdołały skuć mo. chio“ opowieść włoska przekłąd ti radjo- 
Książki” Pol. Macierzy Szk. Koło ma na celu cng jeziór i stawów. Nie bacząc na to wiele fonizacja Ireny Łubiakowskiej w wykonaniu 
szerzenie książek dobrych i organizację wal osób chodzi po lodzie, a niejedna matka ma Zesp. Dram. Rozgł, Wil. Część  1-sza. 
ki ze złą prasą. Nowa instytucja łącznie Z iSt zmartwienie z dziećmi wyrywającemi się na- 19.15 — 19,40: 16-ta lekcja języka wło- 
niejącą tamże „Dobrą Prasą* liczy obecnie ślizgawkę. у skiego. Prow. dr. J. Rostowska. 19,40 — 
przeszło 2500 dobrych książek; otwarta Ww NV ostatnich dniach zaszło kilka tragicz 20,00 Program na następny dzień. Sygnał 

dnie powsz. od g. 2 do 7 pp. Opłata 2 nych wypadków. czasu i rozmaitości: 20,00 — 20,30: Echa 
wypożyczalni: dorośk 1 zł., młodzież szk. 50 " Mieszkaniec Trok 17 letni Stanisław An- „Dnia Wilna* odpowiedź (na Hsty i wyniki 
gr. Czytelnia pism bezpłatna. drzejewski ślizgając się na jeziorze Tatar y- konkursu dla „rapajów* wygł. Witold Hu- 

RÓŻNE szki wskutek załamania się lodu wpadł do wo Tewicz Dyr. Progr. Polskiego Radja. (Tr. 
3 е ° — @у i utonąl. na inne stacje polskie. 20,30—22,25: Tran* 

— Siemaszkowa w związku literatów. " We wsi Buszowo pow.  dziśnieńskiego smisja z Warszawy koncert feljeton i ko- 
Znakomita artystka Wanda Siemaszkowa, po Witalis Wańkowicz i jego żona Anna przecho munikaty. 22,25 — 22,35: Muzyka lekka. 
wielkich tryumfach ina scenie teatru miejskie. dząc przez Dzisienkę wpadli do wody. Wań- 22,35- 23.00: Komunikat PAT z Warszawy. 
go opuszcza Wilno. Na zaproszenie związku kowiczowa utonęła, Wańkowicza wydobyto 2300 — 24.00: Spacer detektórowy po 
literatów zgodziła się wystąpić na Środzie ; odratowano. Europie. 

W podobnych okolicznościach utonął w 
Dziśnieńce Ignacy Małysz ze wsi Hostoborze.  FERENRIAEZNEAWNA WINNA BERTI 

a artystki oraz środową premjerę „Turan- Ё 
ot* wieczór ten w siedzibie zw. literatów  — (e) Zatrucie. Przy niewyjasnionych na. _ — (c) Kradzież w szpitalu. Karolinie Ko- 

odbędzie się we wtorek 14 b. m. o godz. 20. razie okolicznościach zatruła się aa tru złowskiej przebywającej SH w szpi- 
Na obiity program złożą się wspaniałe recy- cizną Wiktorja Sołowiej lat 23 zamieszkała talu Sawicz, skradziono palto wartości kil- 
tacje utworów m. in.: Lechonia, Iakowicz6w przy ulicy Zawalnej 8. kadziesiąt złotych. 
ny, Pawlikowskiej, Zegadłowicza, Wierzyn- Zatrutą po udzieleniu pierwszej pomocy u. _ — (c) Pożar. Wczoraj © godzinie 6 rano 
skiego i in. Wstęp dla członków, sympatyków jokowano w szpitalu żydowskim. w pracowni skrzyń przy ulicy Rydza Smigłe- 
i wprowadzonych gości. go 34 należącej do Chaima Zaka wybuchł po- 

> ы — (c) Zaczadzenie. Od czasu Šydošiėja żar który zniszczył zapas desek wartości 500 
x (a) Szczepienia przeciwdyiterytowe. cego się że zbytnio napalonego pieca zasłab- zł. Jak Okazało się pożar powstał w suszarni 
Nagminne zachorowania na dyfteryt za- ła Anna Rodziewicz (Beliny 1). Zdołano ją desek wskutek wadliwego urządzenia pieca. 

notowane szczególnie wśród dzieci szkół po- w czas uratować. 
wszechnych spowodowały że odnośne władze 
zarządziły przymusowe szczepienie ochron. 

panów gospodarzy, pierwszego dorocznego 
Balu Prawników, jaki się odbędzie 26 bm. w 
salonach Kasyna Garnizonowego ukaże się 
w czwartek lub piątek najbliższy. 

Związek |polskiego nauczycielstwa 
61 powszechnych w Wilnie przypomina, 

że w dniu 11 stycznia 1930 r. odbędzie się 
zabawa taneczna w sali stowarzyszenia tech- 
ników ul. Wileńska 33. ; 

Początek zabawy o godz. 10 wiecz. 
Wstęp 3 zł. Członków i sympatyków związ» 
ku zarząd uprzejmie zaprasza. . Zaproszenia 
można otrzymać w zarządzie oddziału powia- 
towego Z. P. N. S. P. w Wilnie przy ul. 3 
Maja 13 m. 7 od godz. 5—7 wiecz. 

— Termin bału wojewódzkiego. Jak się 
dowiadujemy tegoroczny bal wojewódzki bę 

Niedziela, dnia 12 stycznia 1930 r. 

10,15—: Transm'sja nabożeństwa z Ba- 
zyliki Wileńskiej 11.55—: Sygnał czasu z 
Warszawy. 12—: Bicie zegara i hejnał z 
Wieży Katedralnej w Wilnie. 12.05—15.20: 
Transmisja z Warszawy. Komunikat mete- 
orologiczny, koncert i odczyty rolnicze. 
16.50—17.15: Poradnia prawna. Prow. adw. 
St. Węsławski. 1715 — 17.40: „Technika 
pracy umysłowej* V odczyt organizowany 
przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego wygł. 
Wacław Borowski. 17.40-— 19.00: Transm. 
z Warszawy. Koncert. 19.00.—19,25: "„Ku* 
kułka wileńska* mówiony tygodnik „humo+ 
rystyczny. 19,25 — 19,40: 19-ta lekcja języ* 
ka niemieckiego— prewadzi dr, Wł. Jacobi. 
19,40 — 2000: Program na poniedziałek, 
sygnał czasu i rozmaitości 20,00 — 22,00: 

   

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Koła Młodzieży im. Zawiszy 

p.n. „Lira*. Kandydaci i kandydatki z man 
gitarami mogą się zgłaszać co- 
godz. 16,do 20. Wilno ul. Jagiel- 
33. Zapisy będą przyjmowane do 

dnia 19 bm. włącznie. Nauka teoretyczna i 
praktyczna. Kierownictwo obejmuje wykwali- 
wjkowany kapełmistrz (posiada uk. Warsza- 
wskie Konserw. Muz. b. nauczyciel gimna- 
zjałny). 

— Koło Bibijot. „Dobra książka”. Dziś o 
godz. 1 po poł. przy ul. Zarzecznej nr. 28 

«cii poezji współczesnej. Ze względu na wy- 

: a — (c) Nagły zgon. Wczoraj w nocy 
у рг szcz | „— (c) Skutki głupich żartów. Wczoraj w zmarła nagle 55 letnia Anastazja Łubieniew- 

ne zapobiegające zasłabnięciom na tę niebez- dzień na ulicy Stefańskiej został potrącony ska, zamieszkująca przy zaułku Kazimierzow= 
pieczną chorobę. : rzez kolegę 8 letni Wacław Ławrynowicz skim 3. Smierć Łubieniewskiej nastąpiła naj- 

W najbliższym czasie w szkołach powsze (Wielka Stefańska 5) który padając uległ prawdopodobniej z powodu ataku sercowego 
ych i ach lekarze przystąpią do złamaniu prawej nogi. Chłopaka ulokowano Nim wezwano lekarza, zasłabła już wyzio- 

szczepień przeciwdyfterytówych. w Szpitalu dziecięcym. nęła ducha. ^ 

  

   

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz, Sprz. 
Dolary 8,87,5 8,89,5 
Belgja 124,20, 124,51, 

Kopenhaga 238,38, 238,98, 
Budapeszt 5,31 5,33 
Holandja 358,85 _ 359,75 
Londyn 43,38, 43,49 
Nowy York (czeki) 8,892, 8,912, 
Wypłaty telegr. 8,91, 8,93, 

Oslo 23825 — 238 85 
Paryž 35,01, 35,10, 
Praga 26,35. 26,41, 

Szwajcarja 172,59, 173,02, 
Bukareszt 5,3125 5,3137 
Stokholm 239,12, 239,72. 
Wiedeń 125,37 125,88, 
Węgry 155,57 155,74 
Wło: hy 46,65 46,76 
Marka niemiecka 21268, 
Gdańsk 173,38, 

Papiery procentowe: 

„ Potyczka ipysstycyina 120.25. 
jowadolarowa 67,— 5 

Kupco 

8,85,5 
123,89 
237,78 

5,29 
357,95 

43,27, 
8,87,2 
8,89, 
237,65 
34,92, 

26,29, 
172,16 
5,3119 
238,52 
125,06 
155,17 
46,52 

Prem- 
proc. konwersyjna 

49,75 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc: kolejowa '47,( 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku R. 

88.25. 4 pół prot. LZ 
8 proc. warszawskie 69,—. 5oroc. 

8 prac. 
l Obli- 

Kraj. 94. Te same 7 proc. 
ziemskie у 

warszaw- 
skie53.— 8 proc. Łodzi 62,—. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P; B. | 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.— 10proc. 
Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 49.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. 
8 Proc. Piotrkowa 58.75 

Akcje. 
Bank Polski 180— 

Kredyt 110. Związek 5 
1850, Puls 8.50. Ele 
60. Cukier 

Starachowice 21.— —, — 
—80. Parow. 
wozy — 
Lilpop 37.50 B. Zachodni 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. 

   lektrownia w * 
27.00 Cegielai „49 —. Mo 

drzejów 18.— Norblin 72. Owiec - 00 
eleniewski 60, 

20. Węgiel 50— _ 
om 80 si - 

. Aljewski 00, 
Siła i Światło 

Przem. Polskiego 82,50 

Paro- 
„102. 

95— Firley 38. Bank Dysk. 124.Nobel 10,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Baok Hand- 
lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 260.25. 
  

CENY W WILN IE. 
Z dnia 10 stycznia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38-40, żyto 24 
> ied k. ь 
ч.%'%шіок'м 0 

23 — 
23 

ka 28—30, otręby pszenne 20—21, żytnie 

makuchy Inianė 
17-18, ziemniaki 7- 8, siano 10—12, 

8—9, 45—46. тшЁж 
słaba. Dowóz dostateczny, zapotrzebowź 
male. 7 

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

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70 — 
85, gryczaną 80 90, 
prowa 60 — 80, pęczak 50 

kg. manna 100—140. 
Mięso wołowe 200—240, ciel 

280, baranie 180—200, wieprzowe 
słonina świeża 380—400, solona 
sadło 38! 

owsiana 85—100 
— 60 za 

ce ki 

380—420, 
smalec wieprzowy 420— 

440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 
Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, 

tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 
ser twarogowy 160—180, masło 
650 —740, solone 560 — 651 

а1 Ка 
niesolone 

Jaja: 250—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: 

kartofle 9 — 10, 
10, kwaszona 25—. 
(za klg.) buraki 10-15 (za 
brukiew 15—20, ogórki 10-12 zł 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 18! 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

   

fasola biała 140 —160, 
kapusta świeża 9 — 

marchew i 15—20 
ogra! za 100 

0—220 za 

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

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

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 380— 
2 szczupaki w” pp 600 

leszcze żywe 500—c2 
karpie żywe 500—550, śni 
rasie 
nie żywe 480—520, śnięte 380— 

cze e 500 — śnięte 380—. 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 
miętusy żywe 350—380, śnięte 
stynka 170—200, sąaadacze mrożone 

śnięt 
RISE 

żywe (brak), śnięte (brak), oko- 
400, ke 

)0, wąsa- 
siela- 
—700 

250—280, 

400, płocie 200—220, drobne 80—100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2,40 
dolarów amerykanskich za pud, 
pany 3.30 — 3.40 dol. 
lniane o czystości 87 i pół proc. 
za pud. (n). , 

za pud. 
len trze- 

Siemię 
1.20 dol. 

  

U ludzi cierpłących na żołądek, kiszki 
przemianę materfi, stosowanie naturalnej wo- 
dy gorzkiej Franciszka - Józefa pobudza pra 
widłowośc funkcji narządów trawienia i kie- 
ruje odżywcze dla organizmu soki do krwio 
biegu. Opinje wybit W lekarzy specjalistów 
wykazują, że wodą ranciszka - Józefa jest 
niezmiernie pożyteczna także i przy zwapnie- 
niu naczyń krwionośnych (przy arterjoskie 
rozie). Žądač w aptekach i drogerjach. 

  

.Obwieszezenie, 
Magistrat m. Lidy ogłasza na dzień 21 -go 

stycznia r. b. na godz. 13 

PRZETARG 
na sprzedaż maszyn elektrowni miejskiej: 

1. Lokomobila firmy Assman et. Stoc- 
ker 150 K. M. atm. cišn. 165 obr. 

2. Lokomobili firmy Lanc 
10 atm. ciśn. 200 obr. 

3. Prądnica fabryki 
71 Kw.310 Amp. 230 W. 850 ob. 

4. Prądnica fabryki  Lahmer 
Frankfurt 52 Kw. 240 Amp. 220 W. 

5. Tablica rozdzielczą marmur 
6. Pasy skórzane. 

80 KM. 

Siemens-Schuckert 
r. ' 

BYC, 
750 obr. 
owa. 

Szczegółowe dane i warunki przetargu 
są do przejrzenia w Kancelarji Magistratu 
w godzinach urzędowych. 

Reflektanci mogą składać o! 
poszczególne maszyny. 

Reflektanci winni 
złożyć kaucję w wysekości 
oferowanej sumy. 

ferty ną 

przed przelargiem 
10 proc. za- 

Lida, dnia 7.1. 1930 r. 
B. Witorzeńć. 

Sekretarz. 
M. Pupko. 

Wice-Burmistrz+ 

\ 
W



  

  

4 g t 94 SE 
1 

R a $ ы 109857. A. I. „Мизт ZA A Bo pow. Dziśnień- Dziś sziakdaO *ydzieło Polskiej Produkcji 
skiego. Skup zboza. Właściciel Musin Zundel, zam. tamże. ! arowe arcydzieło Pols lej rodukcj 6 

e į estr Handlowy 2677 — VI. XINO-TEATR Filmowej. Film polski Światowej sławy. „D d i R t r d ? rą MI lošt p 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SADU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

„w dniu 25. 10. 1929 r. 

к 10974. A. I. „Joiie Szioma“ w Szarkowszczyžuie, pow. Dzi 
śn enskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. Wia 
šciciel Jofie Szloma zam. VI. 

10975. A. I.„Karabicki józef* przy 
biodzkiej, pow. Szczuczyńskiego. Sklep 
wiiobów tytoniowych. Firma istnieje od 1 
Karabicki Józef zam. tamże. 

    

    

    
spožywczy,, kolonjai 

927 roku. W 
2007 - 

     

  

sz Aleksy“ we wsi Rakowce g 
Ž zy i tytor 

am. tamże. 
2608 — Vi. 

10977. A. I. „Krapiwnik Pinchus“ w Szarkows źżnie, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Właściciel Krapiwnik Pinchus 
"am. tamże. 2666 — VI. 

„10979. A. I. „Leszezyūski Antoni“ w Prozoi 
Śmerńs kiego. Piwiarnia. Właściciel Leszczyńsc Antt 

10976. A. I. „Kr: 
bockiej, pow. Dzišnie 
ma istnieje od 1929 roku. Właścieiel Kramicz Alek» 

  

   
    

  

pów. Dzi 
zam. tamże 

2670 — VI. 

   
10980. A. I. „Lanzat [osiel* w Frozorwkhzch, pow. Dz 

skitgo. Sklep tytoniowy. Firma istnieje »1 1723 roku. Wła 
Ła.zat Josiel zam. tamże. 2671 — VI 

10982. A. I. „Małyszkowa Frauc Murowanć! ‘5- 
iiiance, gm. Polańskiej, pow. Oszm SUB 13р spozywczy i 
piwńarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ma łyszkowa 
Franciszka zam. tamże. 2672—VI. 

    

w dniu 25-X 29 r. 

10983. A. I. „Bencjan Margolis i S-wie*. Spółka firmowa, 
Swiegiany Wilenskie. Eksploatacja trzech handli zbożem i arty- 
kułami pierwszej potrzeby w Swięcianach, Nowo - Święcianach 
i Swirze. Siedziba w Święcianach, Rynek 19. Spółka istnieje od 
1 stycznia 1929 roku. Wspólnicy Bencjan Margolis i Izaak Mar- 
golis — obaj ze Swięcian Rynek 19, oraz Samuel Margolis z 
Wilna, ul. Szopenowska 4. Spółka firmowa zawarta na mocy u- 
mowy z dn. 28 czerwca 1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd 
hależy do wszystkich wspólników łącznie. Weksle, czeki, żyro 
na wekslach, skrypty dłużne, umowy handłowe i wszelkie pi- 
sma, zawierające w sobie zobowiązania winny być podpisywa- 
ne pod stemplem firmowym łącznie przez dwóch wspólników 
a w tej liczbie i przez Bencjana Margolisa. Każdy ze wspólni- 
ków upoważniony jest do inkasowania wszelkiej należności dla 
firmy oraz do odbioru z urzędów pocztowych wgzelkiego rodza- 
ju korespondencji, przekazów, depesz i przesyłek i z kolei towa- 
rów. Do prowadzenia w. imieniu spółki wszelk. spraw sądowych 
i administracyjnych w instytucjach skarbowych, państwowych, 
komunalnych i samorządowych, do składania podań i dokumen- 
tów oraz wszelkiego rodzaju skarg i odwołań, do otrzymywania 
zaświadczeń i innych aktów upoważniony został Samuel Margo 
lis, który winien podpisywać pod stemplem firmowym. 

/ 2673 — VI. 

10984. A. I. „Minde! Berko“ w Szarkowszczyžnie, pow. Dzi 
śnieńskiego. Sklep towarów żelaznych. Firma istnieje od 1892 
roku. Właściciel Mindel Berko zam. tamże. 2674 — VI. 

10985. A. I. „Mindel Eljasz* w Szarkowszczyźnie, pow. Dzi 
śnieńskiego. Sklep towarów łokciowych. Właściciel Mindel El- 
jasz, zam. tamże. 2675 — VI. 

10986. A. I. „Mindel Pesia* w Szarkowszczyźnie, pow. Dzi- 
śnieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1900 roku. Wła- 
Ściciel Mindel Pesia, zam. tamże. 2676 — VI. 

лВр НОУ TRS GSM 
Tel. 697. 

Кой $.    
Tel. 697. 

i МЕ 

D. H.-P. „MERKANT“ 

i skich 5 m soo GÓRNOŚLĄSKI > dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od T 
taborem konnym lub samcchodowym Koncern6v „Progress“ I, Robur 10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 

3 od 500 klg. oraz koks wagonowo od pół tonny Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 

T-w0 | 
JE 

Sp. z ogr. odp. a 
c 

NAJLEPSZY 

w wozach 'zaplombowanych, dostarcza 

Tadeusz Kowalski i Trylski 

W dil 2RKTGZ0 r | (4 aż 4 
109. A. |. „Chaja Kremer i Spółka -- DOMOWA. ELE- „UMkKkYWOOD 

KTROWNIA*. Eksploatacja elektrowni domowej dla oświetlania S 
dokad. Siedziba w Wilnie, ul. Kijowska 2. Spółka istnieje od 21 Mickiewicza 22. 
września 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Chaja Kremero- 
wa przy ul. Kijowskiej 2, Miron Srednicki przy ul. Kijowskiej 6 

i Bernard Gradsztejn przy ul. Kijowskiej 4. Spółka firmowa za- 

t 

; Potežny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. Reżyseria 
|* | WASZYNSKIEGO. W rol. gł. ZBYSZKO SAWAN, MARJA BOGDA, JERZY MARR, JAGA 

BORYTA; WŁADYSŁAW WALTER i inni. Udział bierze cała polska flota morska. Zdjęcia 
kolosalne: w Gdyni, Gdańsku, Stokholmie, Sopotach i Tczewie. Specjalna ilustracja muzyczna. 
Spieszcie ujrzeć! Dziś ostatni dzień. Początek o godz. 2. 

  warta na mocy umowy z dn. 21 września 1929 roku na czaso- 
kres trzyletni łicząc od dn. 21 września 1929 roku. Zarząd nale- 

ystkich 'wspólników. Zarządcą administracyjnym jest 
vel Kremer, zam. w Wilnie, przy ul. Kijowskiej 2, Na 

wszelkich aktach i dokumentach spółki winny być podpisy przy- 
najmniej dwóch wspólników, z których jeden: podpis Chai Kre- 
mer, 2720 — VI 

w dniu 16-XI 29 r. 
11026. A. I. „Chidekiel Mowsza* w Szarkowszcżyźnie, 

pow. Dziśnieńskiego, sprzedaż mięsa. Firma istni 928 r, 
Właściciel Chidekiel Mowsza, zam. tamże. 2721 — VI „HOLLYWOOD 

w Bielicy, pow. Lidzkiego 
sklep spożyjwczy. Firma istnieje od 1928 roku. . Właściciel — 
Oitowicki Feliks zam. tamże. 2722 VI 

11028. A. I. „Dojlidko Józef" we wsi Pasieka, gm. Jura- 
ciskiej, pow. Wołożyńskiego, sklep kolonjalny. Firma istnieje od 

  

KINO-TEATR 

      

   
Mickiewicza 22. 

  11027, A. 1. „Citi 

  

  

  

Jutro uroczysta premjera! Najnowsze rewelacyjne 
arcydzieło współpracy JOE MAY'A i ERYKA POMMERA 

GUSTAW FROEHLIiCH oraz 

Potężny dramat z życia współczesne- 
6 (I | go wielkiego miasta. W rol. gł. naj- 

ALBERT STEINRUCK 
Na śliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się potknąć... 

piękniejsza na firmamencie filmowym, 

wschodząca gwiazda BETTY AMANN 

Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... 

  

Molto: 
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o 

Bilety honorowe w dniu premjery nieważne. 
- 4,0, 8 1 10,25.“   

  

1929 roku. Właściciel Dojlidko Józef, zam. tamże. 2723 — VI 

11029. A. I. „Dąbrowska Głaiira* we wsi Preszkowo, gm. 
  „Pliskiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje 

od 1927 roku. Właściciel Dąbrowska Giłafira, Sh EE 
2794 

W "11030. A. 1. „Doriman Emma“ w Prozorokach, pow. Dziš 
nieńskiego, sklep artykułów spożywczych i innych. Firma jste 

nieje od 1929 roku. Właściciel Dorfman Z zam. R: 

0 11031. A. |. „Dowgłałło Henryk" w Dolhinowie, pow. 
Wslejskiego, kawiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

Dowgiałło Henryk, zam. tamże. 2726 — VI 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Dziś podczas seansów od godz. 6-ej powiększona orkiestra ba. lałajek i mandolin, która wykona odpowiednie romanse i pieśni 
Przebój 
sezonu „„BRIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGIUSZA: 
Sensacyjno-erotyczny dramat. W rol. gł. czarująca BILLIE DOVE, prześliczn. LU! : . gł. СУ 
i ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO. Porywająca, potężna ze Wspźntalę kank PiR który wzbudził zachwyt prasy. 2 orkiestry. Seansy o godz 4, 6, 8 i 10,15. ? 

Honorowe bilety na premjerę nieważne. 

Dziś ostatni dzień! 

  

  11032. A. 1. „Dwilański Mejer* w Bieniakoniach, pow. 
Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma listnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Dwilański Mejer, zam. tamże. 2727 — VI 

Pk 11033. A. |. „Dwilański Szmuel“ w  Ejszyszkach, pow. 
Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 

„ściciel Dwilański Szmuel, zam. tamże. 2727 — VI 

"TMB 11034. A. L. „Ejdelman Jersza“ w Plussach, pow. Brae 
stawskiego, sklep kolonjalno-galanteryjny. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Ejdelman Jersza, zam. tamże. 2729 — VI 

7 11035. A. |. „Ertman Kazimierz“ w  Giębokiem, pów. 
iDziśnieńskiego sklep kolonjalńo-spożywczy, wódek, win j likie= 
rów, przyborów i broni myśliwskiej oraz wyrobów tytoniowych. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Ertman Kazimierz, zam. 
w maj. Bohdanowo, gm. Wierchnjańskiej, pow. Dziśnieńskiego. 

2730 VI 

kę = w dniu 16-X1 29 r. 
11036. A. I. „Estryn Mejer* w Szarkowszczyżnie, pow. 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileriska 38. 

JUTRO WIELKA PREMJERA!  Największa sensacja XX wieku. iais > Wspaniały ti i 
Urzeczywistnienie odwiecznych marzeń całej ludzki paniały tryumi geajuszą 

ości. Cud techniki. 
Niesłychanie sensacyjny dramat mi- 
łości i nienawiści, zazdrości i wi е er- / 
ności. Najmonumentalniejsze arc 
dzieło genialnego Fr. Langa (two: ЩИ 

ludzkiego..     

D
a
 

  

     

    

ж 
Xi k 
® 

| 

p = obrazėw „Nibelungi“, „Metropolis“ £ | 

OBI я W rol. główn. V JEN ok kobiet Villi Fritah 
pr 

аса СОа Mauras. 
Rozwiązanie zagadki księżyca. Dla młodzieży dozwolone. 

UWAGA: Ze względu na 3 godz. trwanie seansu upraszą się Sz. MALEO "0 punktualne przybycie na po- 

„Szpiedzy“). 

i czaru- 

Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz na międzyplanetarnym statku rakietowym podczas lotu na księżyc 

czątki seansów o godz. 4, 7 i 10-ej. Na _premjerę honorowe bilety nieważne.   
  * |Dziśnieńskiego, sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. 

Właściciel Estryn Mejer, zam. tamże. 2731 — VI 

11037. A. I. „Etingien Szmujio“ w Prozorokach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep PE Sia e i tytoniowy. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Etingien Szmujło, zam. 
tamże. 2132 — 

11038. A. 1. „Frydman Chaja* w Dołhinowie, pow Wi- 
'lejski sklep drobnych towarów. Firmą istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Frydman Chaja, zam. tamże. 2733 — VI 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5 

Od dnia 10 stycznia 1930 r. będzie wyświetlany rewelacyjny film 

„OD EGIPTU DO PALESTYNY 
у dailia a krwawe walki w Palestynie). Dramat w 10 aktach. 

jczaemi zdjęciami 17 ! dokonanemi przez jedne, i 
ostatnich walk arabsko. żydowskich Gi Atonas bc 7% 

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

  

Kino - Teatr 

„Słońce 

    

Inana wróżka Chirmmantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są-     

          

Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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ul. Dąbrowskiego 5 | Morski, Zygmunt Modzelewski. 

iš kia Es o Ei DE EASA EB S KZ sa ES ES ES EASA EASA ES ESS 
=wo dia Mandia Apiecznemi i  Perfumeryjnemi Towarami 

DZIŚ i dni następnych Monumental 

ssŁA GŁOSEĄ $ERCA 
dzeni i poniżeni*, W rolach głównych: chluba ekranu polskiego Lili Roruska 

Bogata wystawa, salony, kabarety, 

ny film polskiej produkcji 
osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego 
pisarza T. iDostojewskiego -„Skrzyg. 

ь Wanda Poraj, Janusz. | 
spelunki, kochanki, artystki, 

baletnice, chórzystki etc. 

  

—- — 

KZ Najkorzystaiei kupuje się to-S8 
B wary gwarantowanej dobroci u GŁO- B 

WIŃSKIEGO. Polecamy różne no- 
wości sezonowe w bławątąch i ga- 
lsnterji, oraz pończochy i skarpetki 
modne. 

ŻĘ UWAGA — WILEŃSKA 27. wesrog 
ae R WO 

SEGALL @ О1 ^ 
  

  

  

  

    

= 
Ka 

ES 
Właść. L. i G. Dohużyńscy. Mickiewicza 32 Podaje do wiadomości Sz. Klijenteli, że skoncentrowalo całą 
a nz Sprzedaje się również na pudy 6110 działalność i uwagę swą na EH i 

Tel. 697. Tel. 607 8 NĄJLEPSZY kl EH Nowość! Poleca się uwadze Pań! 
JR С оН РНО ВО с sklepie defalicznym pry Genfrali  Trocka 7. ©2 @ ; ера со robienia kotiusow , 

| аваа са н оа ла с аса д [ TTT E W E G i Е L który został zaopatrzony w wielki wybór towarów: Oszczędność pracy i czasu 75 proc. (| 
NIE NAZWĄ lecz * JAKOŚCIĄ zdobył Pierwsze г 1) Aptecznych, Djetycznych i Chemicznych? Ea Znaleźć można tylko w firmie 

i moj napoj KOLOSALNV SUKCES! B źródło G L ZOO konesmi S sProgicass 2) Perfumeryjnych, Kosmetycznych i środków g ST. KRAKOW SKIEGO 
l  PREGZ z FALSYFIKATAMII B oraz KOKS wagonowo i od jednef do pielęgnowaria „urody twarzy i *ciałą Wilno — ul. Wielka 49. — Tel. 14-36. 

8 z IKAT. sprzedaży tonny szczelnie zamkniętych i za- 3) Chirurgicznych i drodków Opatrdńkowich: ; = Sprzedaż hurtowa i detaliczna! 
: a W celu ochrony przed falsyfikatami B „GÓRNOŚLĄSKIEGO płombowanych woząch dostarcza 4) Artykułów y SaRadaciw >. > wyc В - 

' mego słynnego orzeźwiającego na- B najlepszego gatunku konc. Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- ej у gosp Z WOW CEC 2 DH By A AW HH całkowite 

MI ISINALCO? ten sim napój ukaże sią В В GIESCHE S. A. Kafowice. SYSTOWO od Į „Geny przekontrolowane 1 znacznie zniżone | | Kupi urządzecię 
pod 66 obecnie kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- egzystuje o: Zamówieni, jmuje si i icznie — Ao rolniczej. 

š nazwą 3 FRUID op tentowany B helm, Carmer i Richthofen. M. DE U L b rokų 1890 isa: i airis 160 Šokio aa о 5а н“рнп SPRELAĆ o bec a Ea i Żądajcje 6 R 5 Jagiellofska 6, tel. 14 97, Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. Obsł: eg! Gi AT a? łącznie z kotłem j 

i ike FRUID Bernsztejną B Dostawa od I tonny w wozach Składy węglowe: Słowackiego 27, ES Bring sakant | Arenos Bł ATA E Les Kota S NE р : y tel. 14-46 m >-P->->->->>E>H" PEDPEPEREPEZĄO aaaas runkąmi zapłaty kie- E z oryginalną etykietą i kapslem 8 5 lombowanych. ki i ГОН DODO 2 a m rYWAĆ PYOSZĘ: Zarząd A < 
"a BJ LS l RAY UZ A OJ EJ BIG D Dil RCIE MOOR ZZO н - W.Wilenkja i $-ka | majatku Samoklęski, | 

  

  

  

  

  

      

poczta Kamionka, ko- 

  

t Li KOBIEC. otrzymać po- : 
: i B UFOdĘxorserwje Chte$z sadę? Mnie POTRZEBNA 2 z ogr. odp. |ło_ Lubartowa, —0 

"= a ŁBKARZE Boca oo skosie kursy fa- O m uł. a | ENCZ ао @ 
+ 2 lo ulokowania najpewnie, 4 usuwa braki i skazy.chowe, koresponden- : , obrze dom własny. chodowa о 15 ! 

..."-..-. 2 Pi e nią dze zabezpiecza ! _SaaKaum YAM Regulacje i trwałecyjne profesora Se. Znająca się na gospo- | Istnieje od 1843 r. || mieszkaniąch, pla | 
Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. WUKTOR przyciemnianie brwi. kułowiczą Warszawa, 4агсе wiejskiej. Zgła- | Fabryka i  sktad|| cu 2800 m. kw, с 2 Gabinet  Kosmetyki Ž6rawia 42 H. Kursy 3727 3i6: Archanielska| __ ше  ||z  diugotermino- 

: Pi fachowo, szybko Ii. SKAROWIEŻ | Leczniczej „CEDIB* wyuczają listownie: 3 ©. 3 od 14 do 16. | jadalnie, sypialnie, || wym długiem ban- | | Is26MY na mMasžynaL i tanio -| с№ог, wenergezna, [14 „„Hryniewiczowej. buchalterji, rachunko- salony, gabinety, || kowym sprzedamy L 
Wilefskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152, | | aylilis,  marządów kan > 2 respondony, "iel die. a= sem gz jakie kreda 5) A Zi ge.) 

Kg EE6A DSOU sona navenanauaw vaovanecossananaų | 10028 viecs ANY slenografi, nauki ЬОКАЬВ @| zais || Miekieviča 1 Kasa Chorych m. Wilna PIANINA I FORTEPIANY 5) Śesroceos |Bl" prog Hara piast za о: И аиии жа на В dobowe | 5.Do | e 
niniejszem podaje do wiadomości ogółu ubezpieczonych i światowej sławy „ARNOLD „FIBIGER“ (nie mal Kobiete-Lak B. 5 PEC 08е roznaw” | z oddzielnem| Son, wąpunki I RÓŻ R Ę ich rodzin, że z dniem 15 stycznią 1930 roku uruchomione OE > Bracia A. i K. Fibiger) 8 NE fac, 8 IO! Bokój wejściem ume- g OAZA я 
będzie kasowe nocne pogotowie lekarskie. › IN, BLūTHNER, DRYGAS, BL. Lellowiczowa Aiszerka Smiałowska aiw) Poz Unas blowany, dužy. Oglą- —° BAWAAWE 

W wypadkach niecierpiących zwłoki i «wymagających 
| natychmiastowej pomocy lekarskiej należy wzywać jedynie 
pogotowie kasowe. Wobec powyższego rachunki za wez- 
wanie nocne lekarza prywatnego uwzględniane nie będą. 

: Przy wzywaniu pogotowia należy okazać potwierdzenie 
| stwierdzające uprawnienie do korzystania ze świadczeń 
| kasowych (potwierdzenia są wydawane w okienkach Nr. Nr. 
15 i 16 w Biurze Chorych, ul. Dominikańska 15, w godzi- 

. nach od 8 rano do 6 wieczór). 
Pogotowie czynne będzie od godz. 8 wiecz. do 7 rano. 

| Adres Pogotowia: ul. Dominikańska 15 (Ambu- 
latorjum Centralne) telefon Nr. 486. 

Za nieuzasadnione wezwanie pogotowia to znaczy w 
wypadkach kiedy chory może czekać na przybycie lekarza 
do rana, Kasa chorych będzie ściągała, pod [rygorem przy- 
musowego wyegzekwowania, koszta wezwania, jako za 
przekroczenie punktu 7-go regulaminu dla chorych. 

Komisarz 
inż. Kazimierz Hertel 

  

    

SOMMERFELD etc. 
Wilno, 
emiecka 3, m, 6, 

  

K. Dąbrowska „. w. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

BBA PAL BA BD с 3 9 35 59 ) О 253 К П AAA DG RIAA BT 
m 
B |m, Mieklowicza 2 

     

XOBIECB, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
ad 12-21 04 46, 

  

OTAZ dąć można od 4—8w. Sprzedaje się 
    gz, wra r Po Układ: Ola BLA maj "v, Buęmo, Oszczędności 

szczki, piegi, wągry, dectwa. Żądajcie pro- wickim — powiecie 3swoje zł 
łupież, brodawki, kuwspektów. | © klm; od sto kol, ulokuj A e 

  

czujki, wypadanie wło= przestrzeni 210 ha w rocznie. Gotówka 4 Pokój 

    

  

tel. 277. sów, Mickiewicza 46. B pełnej kulturze, całytwoją jest zabezpi 
i p uchalter _ umeblowany z wygo-zdrenowany z kom- zabezpie- 

Kursy Kierowców Samochodowych DOKTOR | prię a ank rewident rzecrozoaw- Gami do wynającia.pletnym żywym ibrem i drogiemi kaz 
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