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SŁOWO 
WILNO Włorek 17 grudnia 1929 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księ: ia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach*, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczey 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia f-wa „Ruch*. , 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. ; 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. $ 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. į 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. { 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. i 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. : 
KLECK — sklep „Jednošė“, į 
LIDA — uł. Suwalska 13, S, Mateski. { 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.o 
Ne, 50259, W sprzedaży deta!. cena pojedyśczego niuneru 20 gr. 

  

  

Opłata pocztowa niszczona 
sie nie POP wake 

ryczałtem. 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

Grupa Marina ECHA STOLICY 2 ZA KORDONÓW 
Paryż, IL grudni:, 

W liście poprzednim zajęliśmy się 

głównie położeniem na lewem skrzydle 

większości rządowej, oraz stanem u- 

mysłów w łonie partji radykalnej, do 

większości nie należącej. Oceniamy to 

położenie jako dla rządu pana Tar- 

dieu pomyślne, albowiem nie wszyscy 

posłowie radykalni gotowi są do 

zwartej i stanowczej walsi opozycyj- 

nej. Ale p. Tardieu nie może liczyć 

na kilkanaście głosów, które się tu 

00 21 В. m. przerwa w pracach 
Sejmu 

Formalna przerwa w pracach Sejmu z 
powodu feryj zimowych nastąpi w :tym ro: 
ku, wobec przesilenia, z opóźnieniem i 
rozpocznie się 21-go b. m. 

Wywiad z prof. Bartlem 
B. premjer prof. Kazimierz Bartel po po- 

wrocie z Warszawy udzielił przedstawicielowi 
Ajencji Wschodniej następującego wywiadu: 

* — Czy wobec ciepłego przyjęcia jakiego 

doznał p. profesor w, stolicy nie będzie teraz 

p. profesor tęsknił za Warszawą? 72 

— jest to Ipytanie sentymentalne, a ja nie 
jestem człowiekiem sentymentu. 

— W każdym razie pobyt p. profesora 

  

„Niwa en“ 
„Liet, Žin.“ zpisze m. in. 

wstępnym: 
„Tyle razy zapowiadano powrót do 

normalnego życia, lecz „obiecanka-cacanka* 
ityle A tymczasem stan podobny, który 
wyłącznie w Litwie pozostał, nietylko mo- 
ralnie wyplenia wszystko, lecz również wy- 
rządza narodowi szkody materjalne. Ode- 
brano obywatelom inicjatywę polityczną, 
zamarła ona również w dziedzinie gospo- 
darczej i kulturalnej. 

Omawiając upadek moralności i bez- 
myślny tryb życia młodzieży wiejskiej pi- 
smo nadmienia: 

„Oto jaki „postęp* uczyniliśmy w dzie- 
dzinie kultury. lm dalej, tem gorzej. Dziś 

w . artykule 

zwraca. Administra- 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“. į 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadestane miimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 
Zagraniczne 58 proc. drożej. Ogłoszenie 
miejsca. Terminy druku mogą być przez 

gr. W 

  

Sąd Najwyższy unieważnił pięć mandatów 
NOWE WYBORY W OKRĘGU NR. 22. 

WARSZAWA. 16. 12 (tel. wł. „Słowa'*). Sąd Najwyższy rozpatrywał 
dziś kilka protestów przeciwko wynikom wyborów do Sejmu w różnych okrę- 
gach wyborczych. Z 'wyjątkiem jednego wszystkie protesty wyborcze Sąd Naj- 
wyższy 'odrzucił, natomiast zatwierdził skargę: dotyczącą okręgu nr. 22 (San- 
domierz—Pinczów —'Stopilica). W ten sposób unieważnione zostały mandaty 
5 posłów a mianowicie: posła Smoty (Wyzw.), pos;iKróła (Wyzw.), Stanisła- 
wa Włosińskiego (PPS), Wacława Łopackiego (PPS) i Władysława Dobro- 
cha (Str. Chłopskie). 

Na podstawie ordynacji wyborczej Sąd [Najwyższy w ciągu kilku najbliż- 
szych dni zawiadomi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o swej decyzji a Mi- 
nisterstwo z kolei wiciągu dni 14 zarządzi wybory w okręgu nr. 22. 

Wybory w jednym okręgu zdarzają się w Polsce poraz pierwszy. 

Posiedzenie Seimu we środę 
MARSZAŁEK DASZYŃSKI WYPROWADZA NOWE ZWYCZAJE. 

jednozzpaltowy na srrorie 2-ej i Srej 40 gr. 
ыы numerach šwigteczny 

DODĄ 17H PR IPokażkRLIEDO 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Administrację zmienłane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

mowi r 

Rynki wyborów komonjoych 
W KATOWICACH. 

KATOWICE. 16. 12. (PAT). Wyni- 
ki wyborów w Katowicach przedstawia 
iją się jak następuje: lista nr. 1 (BBS) 
— prorządowa uzyskała 692 głosy (1 
mandat), Lista nr. 4 (rzemieślnicy) — 
573 głosy (bez mandatu), narodowy 
blok chrześcijańsko - gospodarczy — 
listy nr.nr. 10, 11, 12, 13 i 14 uzyskały 
10246 (12 mandatów). Razem uzyskał 
blok prorządowy 115:ż głosów t.j. 13 
mandatów. 

Polskie listy opozycyjne uzyskały: 
PPS — 2458 głosów (3 mandaty), & 
sta nr. 5 Kustosa radnego mandatu, 
nr. 7 NPR 2871 głosów (3 mandaty) 

dyscypli yłamią i za gozwiał legendy © tem, jakoby po opuszcze. na pfowiacji = rywalami Azybko GIS  „daje nr. 8 chrz. demokracja 12.501 z dyscypliny w DWA: , ZA ва rady" za pomocą pogrėžek o Wornizch : i st Rogi że 0 . 2 „UL czasem yscypiiny niu stanowiska premiera iprzez p. profesora dentńcjacje A > 5 Zabicie i ieGseG WARSZAW. 16. 12. (tel. wł. „Słowa*) P. marszałek Daszyński wyzna- głosów 15 mandatów nr. 15 komuniś 
rządem wypowiedzą. Musi i bezįrady- 

kałów mieć większość jeśli chce 

trwać. Ma ją, ale tylko pod warun: 

kiem, że ani jednego głosu nie „uroni 

na prawicy. 

Na prawem skrzydle lzby i zara- 

zem rządowej większości zasiada t. 

zw. „grupa Marin'a“, czyli Klub Unji 

republikańsko-demokratycznej, będący 

oziębiły się stosunki między 'Belwederem a 

twowską ulicą Nabielaka. Świadczy o' tem 

chyba'tak długa konferencja z marszałkiem 

Piłsudskim. 3 ; 
Ocenę (tego pytania ipozostawiam 

wszystkim, którzy się tem interesują. | 
— Czy prawdziwa Isą pogłoski niektórych 

dzienników .o ewentuałnem powołaniu na mie 

nistra spraw wewnętrznych wojewody Twar 
do, a na ministra spraw zagranicznych p. Pat 
ką i czy w takim razie minister Załeski objął. 
by stanowisko ambasadora w Londynie? | 

W sprawach personalnych nie- potrafię 

tym 

  

sób porachunek osobisty, to nie jest dlą 
OO tajemnicą..." 3 й 

reszcie pismo porusza jeszcze jedną 
bolączkę: „..l jakich to zwyczajów nowa 
era nie przysporzyła? Nauczyła ona mło 
dzież, a nawet studentów szpiegowania za 
kilka „groszy* swych kolegów, na wsi zwy- 
czaj ten przyszczepił się również..." 

Budowa muzeum W. ks. Witolda 
w Kowule, 

Z Kowna donoszą: Wczoraj na posie: 

czył najbliższe posiedzenie Sejmu na środę dnia 18 bm. na godz. 12. 
Porządek dzienny 64 posiedzenia Sejmu obejmuje |pierwsze czytanie pro- 

jektu ustawy, zmieniającej! niektóre postanowienia rozporządzenia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dn. 12 marca 1928 roku o przedłużeniu mocy obowią 
zującej i uzupełnieniu ustawy z dnia 1. 4. roku i925 w sprawie wymiaru i po- 
boru państwowego podatku od nieruchomości w gminach; miejskich oraz od 
niektórych (budynków w gminach: wiejskich, wnioski w sprawie zmiany regula 
minu obrad Sejmu: a) posłów Liebermana, Roga, Chacińskiego, Dąbskiego, 
Rataja, Niedziałkowskiego, ;b) posłów klubu narodowego. Nagłość wniosku po- 
sła Walerego Sławka i kolegów. z kl. BBWR w sprawie wyłonienia specjalnej 
komisji dla: zbadania zajść w Sejmie w dniu 30 października 1929 roku. 

ci 553 głosy (żadnego mandatu). 
Razem Polacy uzyskali 30623 głosy t.j. 
57,27 proc. głosów ważnych, zdobywa- 
jąc 34 mandaty. jest to bezwzględna 
większość w radzie miejskiej. Niemcy 
na jedną listę mieszczańską uzyskali 
19431 głosów t.j. 22 mandaty, socjali 
Ści niemieccy — 2071 głosów (2 manda 
ty). Razem Niemcy uzyskali 21502 gło- 
sy, t.j. 24 mandaty, czyli 40,21 proc. 
głosów ważnych Niemcy w poprzednich 

  

° salić (> riaśnień. Onosz Ц Е sA r NIK = 
reprezentacją stronnictwa A = A ai as sedi że prze. dzeniu Rady Mieįskiej zostaia m. in.po- = Zaznaczyč naležy, iż dotychczas wi ogólnie przyjętej praktyce państwo- wyborach uzyskali 34 mandaty, t.j. 
(poza Parlamentem) Federacją REpU- „genie skończy:się w krótkim czasie i że zli pe aaa ZOE 5 W wej nie leżało odbywanie posiedzeń Sejmu podczas pełnienia przez rząd obo- 53,97 proc. głosów, stracili więc. 10 
blikańską. Jeśli Federacja jest dziś kwidowane zpstanią z korzyścią dla spraw 

tol ia. wiązków prowizorycznie. Marszałek Daszyński tworzy swem zarządzeniem mandatów. Żydzi na listę 16 prorządo- blicznych? $ z ) 6 B я = : ь : ь 
grupą wpływową i zorganizowaną, pu Z o rozmėw ministerjalnychi, jakie pro Jak wiadomo, co do miejsca, gdzie a nowy Lake sg prawno - państwowy, do którego rząd będzie musiał się u- wą uzyskali 1348 głosów t.j. 2 mandaty 

wadziłem w Warszawie, odniosiem wrażenie, stanąć muzeum, istnieją dwa projekty. We- stosunkować. was Ogółem więc blok prorządowy uzyskał 
jeśli liczy stu posłów i uczestniczy w 

rządzie, to głównie dzięki p. Ludwi- 

kowi Marin'owi, swemu prezesowi. 

Polityk ten głosował przeciw ratyfika- 

cji Traktatu wersalskiego, bo zarzu- 

cał mu, iż nie „rozbija Niemcy na 

drobne państwa i państewka; głoso- 

wał przeciw ratyfikacji układów locar- 

neńskich, zarzucając „im, że czynią 

Anglików arbitrami pomiędzy Francją 

a Niemcami, nie dając jednoczešnie 

‚ żadnych gwarancyj Polsce; był prze 

ciwny zatwierdzeniu układów Ww 

przedmiocie długów międzysojuszni- 

czych, bo uważał, że wojna -nie jest 

tylko marnowaniem pieniędzy, a po- 

kój nie jest tylko rozrachunkiem:; na” 

€żało także wziąć pod uwagę stratę 

krwi francuskiej... Pomimo tak okre- 

ślonego stanowiska, p. „Marin nie na 

rzucał członkom swego klubu obo- 

wiązku głosowania tak jak On; do- 

magał się atoli wzamian, aby klub 

jednolitą prowodził politykę w stosun- 

ku do radykałów i socjalistów, aby 

w polityce zagranicznej domagał się 

przynajmniej mocnego i stałego 'pod- 

kreślania, że Francja stoi na stano- 

wisku wykonywania zobowiązań trakta: 

towych; nie krył wreszcie p. Marin, 

że nie jest zwolennikiem dyplomacji 

- p. Briand'a. 

Nie ulega wątpliwości, že nie 

wszyscy członkowie jego klubu są 

zdania swego prezesa. Jeśli nie ko- 
chają p. Briand'a, to jednak pragną 

utrzymania gabinetu Tardieu, a dobrze 
wiedzą, iż gabinet bez p. Briand'a nie 

mógłby liczyć na poparcie większo- 
ści „lewicy radykalnej" (lewego skrzy: 

dła większości rządowej) i mógłby 

potknąć się o lada bagatelkę. 'Z dru- 
glej strony wystarczyłoby, aby p. Ma- 
rin pociągnął za sobą 30 kolegów i 
głosował przeciw rządowi, aby gabi- 

net upadł. Sytuacja jest więc dość 
niezwykła: rząd jest jeńcem p. Ma- 
rin'a, ale p. Marin nie może mu'dykto- 

wać swej polityki. „Trzymał kozak 

Tatarzyna...“ 
Są dwa wyjścia z tego położenia, 

dla trwałości rządu tak  niebezpiecz- 

nego: albo przeciągnąć część radyka- 

łów na stronę rządu, albo zapewnić 
sobie wierność całej grupy P. Ma- 

„pierwszego prezydenta 

że tak; odnosi się to zarówno do pierwszej 
jak i drugiej części pytania. Yo 

— Czy nastąpi pewne odprężenie i uspo 
ikojenie. w stosunikach politycznych, oraz czy 
w razie utworzenia nowego IRządu, prawdo- 
podobne są wiełkie, zmiany w składzie gabi 
netu? 

— Na pierwsze pytanie nie umiem dać 
odpowiedzi, gdyż poza rozmowami z prezy» 
dentem, marszałkiem Piłsudskim i ministrami 
i poza konferencjami, które są znane, 'nie mia- 
łem sposobności z nikim rozmawiać. Na dru 
gie pytanie nie potrafię udzielić odpowiedzi, 

ogłoski o nadwątłonem zdrowiu mar 
rzałka Piłsudskiego, (były najwidoczniej nie 
prawdziwe skoro Marszałek mógł przyjąć p. 
profesora na tak długiej konferencji'a dyskusja 
była niewątpliwie. ożywiona. 

— Marszałka Piłsudskiego Iznalazłam w 
znakomitem, zdrowiu i w doskonałej formie 
pod każdym: względem i powiedziałem mu to 
wprost, wyrażając swą radość, że po paro- 
miesięcznem.: niewidzeniu się znałazłem go w 
tak znakomitym stanie zdrowia. 

| — Czy w razie, gdyby stosunki w Sejmie 
nie uspokoiły się i gdyby nie było widoków 
na normalne i spokojne obrady, zamierzone 
jest rozwiązanie Sejmu, a następnie oktrojo- 
wanie nowej konstytucji i nowej ordynacji 
wyborczej? ь 

— O'sprawach tych z nikim nie rozma- 
wiałem. 

— Czy po tak serdecznem przyjęciu w 
Warszawie, wybiera się p, profesor znowu 
do Grodu Syreniego? Czy też będzie to „Kres 
Wędrówki" p. profesora do Warszawy? 
‚ — Wcale się do Warszawy nie wybieram 
i stosunku mego do obecnych moich zainte- 
resowań (vide Politechnika) nie zmienię. 

W 7-mą rocznicę zgonu 
ś. p. Gabrjela Narutowicza 
WARSZAWA. 16,XII, Pat. Dziś, jako w 

recznicę zgonu $, p. Gabrjela Narutowicza 

Rzeczypospolitej 
Polskiej, ks. kard. Kakowski odprawił o 
godz. I rano w katedrze św. Jana w 
asyście licznego duchowieństwa uroczystą 
mszę żałobną. Na nabożeństwie obecni byli 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu członków domu cywilnego i wojsko- 
wego, członkowie rządu z p. prezesem 
Rady Ministrów dr. Świtalskim na, czele, 
marszałek Sejmu Daszyński, marszałek 
Senatu Szymański, posłowie i senatorowie 
z prezesem B. B. posłem Sławkiem, gene- 
ralicja i wyżsi wojskowi z pierwszym wice- 
ministrem spraw wojskowych gen. Kona- 
rzewskim, członkowie misji francuskiej 

wyżsi urzędnicy, rektorowie wyższych 
uczelni, przedstawiciele władz municypal- 
nych, świata naukowego oraz organizacyj 
społecznych i prasy. 

Osobiste. 
Krakowski „Głos Narodu*, katowicka 

„Połonja* i warszawskie „ABC* zauważyły 
moją nieobecność w Sejmie podczas ostat- 
nich dwuch dni debaty nad votum nieufnoś- 
ci. Muszę wyjaśnić, że nieobecność moja 
była spowodowana li tylko  prywatnemi 
względami i dziwi mię, że iego rodzaju 
fakcik można było wyzyskać dlą stworze- 

aług pierwszego, gmach muzeum winien 
stanąć na placu miejskim za Muzeum Wo- 
jennem. Koszta budowy w tym wypadku 
wyniosłyby około 2 i pół milj. lit., nie ra- 
chując placu, którego wartość waha się 
między 600000 a 800.000 lit, a który mia 
stu wypaałoby złożyć w darze. Drugi pro- 
jekt przewiduje budowę gmachu muzeum 
na górze Witolda i jest zakrojony na wiel- 
ką skalę. Kosztorys jego sięga 15—16 milj. 
li. i wobec tego sam projekt jest mniej 
realny niź pierwszy. ” 

Finaasowo sprawa budowy muzeum 
przedstawia się w ten sposób, iż ani komi- 
tet jubileuszowy ani miasto nie rozporzą- 
czają potrzebnemi środkami. Komitet ju- 
bileuszowy wprawdzie uzyskał pokaZ14 su- 
mę z ofiar, jednak oprócz muzeum chodzi . 
mu również o budowę pomnika, założenie 
bibljoteki i t. d. Cała nadzieja więc polega 
na tem, iż rząd asyznuje potrzebną sumę. 

Aby jednak sprawę budowy przyśpie- 
szyć i uczynić ją bardziej aktualią, Rada 
miejska na wczorajszem posiedzeniu za- 
aprobowała wniosek Zarządu Miejskiego o 
asygnowaniu 15.000 lit. na opracowanie 
szkiców bucowy gmachu (uwzględniających 
jedynie 1-szy projekt); Do pracy tej zo- 
stanie zaangažowanych 12 inžynierow miej- 
scowych. Pierwsza nagroda wyniesie 3 000 
lit. oruga 2.000 lit. 

Miasto jest żywo zainteresowane w 
budowie gmachu muzeum z dwóch wzglę- 
dów. Po pierwsze, gmach muzeum służyłby 
jako ozdoba cla miasta, po drugie zaś 
znalazłyby w nim schronisko wszystkie 
muzea miejskie. galerja Czurlionisa, Mu- 
zeum Wojenne i t. d. które obecnie wege- 
tują z racji nieodpowiednich lokalów. 

Poseł sowiecki w Kownie 
mianowany do Warszawy 

Z Kowna donoszą, że nadeszło tam 
potwierdzenie pogłosek, iż sowiecki 
przedstawiciel w Kownie Antonow- 
Owsiejewko w krótkim czasie wyje- 
dzie do Moskwy i do Litwy już nie 
powróci. Zostanie on zamianowany 
posłem w Polsce zamiast Bogomoło- 
wa, który, jak wiadomo, zamianowa- 
ny jest radcą ambasady Sowieckiej w 
Anglji. Obowiązki posła sowieckiego 
w Litwie czasowo wykonywuje radca 
poselstwa Rabinowicz. 

№ Litwie wiosna 
Rosną grzyby I poziomki — 

3 Bzy zakwitly 
Z Kowna donoszą: Podczas tegorocz- 

nej jesieni daje się zaobserwować osobliwe 
zjawisko przyrody. Tak np. jeszcze w tych 
dniach na rynku w Kownie można było 
nabyć świeże dopiero co zebrane w lesie 
borowiki. Lecz co dziwniejsza w lasku pod 
Kownem kwitną i wydają owoce poziomki 
Wreszcie z Marjampola donoszą, iż zaczęły 

tam rozkwitać bzy 

Rolektywizacja na  Białorns] 
Kolektywizacja gospodarstw — го!- 

nych na Białorusi Sowieckiej osiąg- 
nęła cyfrę 1889 kolektywów obejmu- 
jących powierzchnię 1-go mil. ha, co 

Konferencja leaderów sejmowych na Zamku 
WARSZAWA, 16.XII. PAT. Kancelarja cywilna Prezydenta Rzeczypospo- 

litej komunikuje: Pan Prezydent Rzeczypospolitej polecił kancelarji cywilnej 
zaprosić na konierencję na wtorek 17 b.m. na godz. 11-tą: Walerego Sławka 
(B.B), M. Niedziałkowskiego (PPS), M. R>ga (Wyzwolenie), R. Rybarskie- 
go (KI. Nar.), J. Dąbskiego (Str. Chłopskie), J. Dębskiego (Piast) J. Cha- 
cińskiego (Ch. D.), A. Chądzyńskiego (NPR(, ). Smulikowskiego, (PPS 
dawna fr. rew.) i H. Rosmarina (Koło Żyd). 

_ W Citta del Vaticano 
PRZEMÓWIENIE PIUSA XI do ŚWIĘTEGO KOLEGJUM KARDYNAŁÓW. 

CITTA DEL VATICANO. 16. 12. (PAT). (Stefani) Dziś odbył się tajnv* 
konsystorz w obecności członków kurji oraz kardynąłów przebywających w 
Rzymie. Papież proklamował 6 nowych kardynałów oraz mianował nowych 
arcybiskupów i biskupów. W. przemówieniu, wygłoszonem do świętego kole 
gjum kardynałów, Ojciec Święty stwiesdził że głównym powodem zebrania jest 
powołanie nowychikardynałów i biskupów, i wezwał swych czcigodnych braci, 
aby wraz z nim cieszyli się z powodu dobrodziejstw, jakich doznali w roku jego 
jubileuszu, zwłaszcza z racji pomyślnego rozwiązanią kwestji rzymskiej. 

ZNACZENIE PAKTÓW LATERAŃSKICH. 
Mówiąc o paktach laterańskich pzpież zaznaczył: Po uzyskaniu publicz- 

nego uznania suwerenności władzy cywilnej papieża, po pełnem zabezpiecze- 
niu godności naszej i waszej, uznaliśmy za stosowne, okazać pojednawczość 
co do pozostałych kwestyj. Sądzimyy że ustępliwość ta-z biegiem lat nie okaże 
się szkodliwa dla sprawy zbawienia dusz. (Ojciec Święty opiera te nadzieje na 
uiności w opiekę Niepokalanej Matki Boskiej z Lourdeą: oraz w miłosierdzie 
Serca Jezusowego, które to święta zbiegły się z dniem podpisania i ratyfikacji 
układów oraz na poczuciu sprawiedliwości! religijnego ducha synów włoskich. 
Nadzieję tę wzmacnia: ostatnia jpełna uprzejmości wizyta pary monarszej oraz 
książąt, którzy publicznie stwierd zili wznowienie przyjaznych stosunków. 

ZAPOWIEDŹ ENCYKLIKI. 
W dalszym ciągu papież wspomniał o konwencjach i paktach zawar- 

tych z Portugalją, Rumunją i Prusami, o obchodzie rocznic wielkich wydarzeń 
religijnych, podkreślając w kqńcu zapał pobożnych którzy przykładem władz 
państwowych zdążali ze świata całego, by uczcić w samym Rzymie jubileusz 
papieski. Ojciec Święty zapowiada wydanie w najbliższej przyszłości encykli- 
ki, w której zamierza” szerzej omówić liczne szczęśliwe wydarzenia tego roku 

Grafulacje korpusu dyplomafycznego 
RZYM, 16 XII. Ojciec Święty przyjął dziś o godzinie 12 min. 30 kor- 

pus dyplomatyczny, akredytowany przy Stolicy Apostolskiej, który składał 
gratulacje z powodu jub leuszu kapłaństwa papieża. 

DAS POSZLI + 

Przygotowania do II konfereneji Haskiej 
Rząd niemiecki jeszcze nie otrzymał zaproszenia 
BERLIN, 16 XII. PAT. Półurzędowo donoszą, że rząd niemiecki nie 

otrzymał jeszcze oficjalnego zaproszenia na konferencję haską. Czynniki 
miarodajne wyrażają przekonanie, że konferencja rozpocznie się, jak to by- 
ło przewidziane, w dniu 3 stycznia. W-g pogłosek rzeczoznawcy prawni 
zbiorą się jeszcze raz w Paryżu dla obrad nad pewnemi sprawami nieza- 
łatwionemi, a między innemi w kwestji t. zw. reparacyj wschodnich i czyn- 
ności powierzonych banku dla wypłat międzynarodowych. 

Skujeniek zmienił szyld swej partii 
„Postępowi — noworolnicy*, zamiast „socjalistów — 

mienszewikow“ 
RYGA, 16 XII. PAT. W sobotę odbył się w Rydze kongres -partji 

  
  

  

15 mandatów. 

CZĘŚCIOWE WYNIKI W POZNAŃ- 
SKIEM. 

POZNAŃ. 16. 12. (PAT). W dniu 
wczorajszym odbyły się wybory do sej 
miku powiatowego w powiatach ple- 
szewskim, goąqtyńskim strzelińskim. W 
powiecie pleszewskim na 20 mandatów, 
10 mandatów otrzymał Piast, 8 manda= 
tów NPR, 1 mandat — chrześcijańscy 
rolnicy i I mandat PPS. W pow. gostyń 
skim ma 25 mandatów, 14 mandatów о- 
trzymał Piast, 11 mandatów — NPR 
prawica. Z pow. strzelińskiego woje* 
wództwo dotychczas nie otrzymało wy | 
ników wyborów. W pow. jarocińskim 
wybory odbędą się w dniu 22 bm. 

W MIASTACH ŚLĄSKICH. 

WARSZAWA. 16. 12. (PAT). Wy 
nik wyborów do rad miejskich 11 miast 
wojewódątwa śląskiego: Ogólna iłość 
mandatów polskich 174, czyli 62 proc. 
wszystkich mandatów. (W wyborach 
miejskich w roku 1926 Polacy uzyskali 
140 mandatów, czyli 50 proc.) Niemcy 
zdobyli obecnie 92 mandaty, to jest 33 
proc (poprzednio posiadali 126 manda- 
tów, tj. 45 proc.) Żydzi — 13 manda- 
tów tj. 4,66 proc. W wyborach obec- 
nych ugrupowania prorządowe osiągnę 
ły cyfrę 116 mandatów, czyli 41,56 proc 
w roku 1926 posiadały 54 mandaty, czy 
li 19 proc. W tem Chrzešcijanskie Zje- 
dnoczenie Pracy — 100 mandatów, 
PPS fr , rew. — 1 mandat, żydzi — 13 
mandatów, Niemcy 2 mandaty. Grupy 
opozycyjne: Ch. D. — 60 mandat., NPR 
3 mandaty, PPS — 10 mandatów, Niem 
cy — 90 mandatów, razem 163 manda- 
ty, czyli 48,44 proc. (poprzednio 218 
mandatów, 78,06 proc. )posiadały gru 
py zdecydowanie opozycyjne i 7 man 
datów «grupy niezdeklarowane politycz 
nie, razem 225 mandatów. 

Bezpłafne wizy wjazdowe 
między Polską a Turcją ' 

Agencja Press dowiaduje się, że 
w dniu 1 grudnia weszło w życie po- 
rozumienie zawarte między Minister- 
stwem Spraw Zagranicznych a posel- 
stwem Republiki Tureckiej w War- 
szawie, w myśl którego oba państwa 
zobowiązały się do udzielania obywa- 
telom obu stron bezpłatnych wiz wja- 
zdowych i tranzytowych. Porozumie- 
nie dotyczy wiz dla urzędników pan- 
stwowych, wojskowych, studentów oraz 
osób niezamożnych. Jest to pierwsza 
tego rodzaju umowa, zawarta przez 
rząd polski z obcem państwem. 
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łom, ale wówczas spotkał się z od: ze ale i tu p. Marin odmówił. kę zagraniczną. P. Marin jest zwolen- PA się x = cd polegejąca M a. ag > m w pa Państw Europejskich 

; i : arząd Federacji ь S 4 | po. nie posiadała żadnych wpływów w miastach i opiera'a się na t. zw. nowo: w grudniu odbywają stę tak zwane mową; z akcji w tym kierunku jed- pasja A ai oto ze nikiem _ „polityki o I— po rolnikach, t. j. tych, którzy otrzymali ziemię na podstawie reformy rolnej. dne S ias a as któ- - nak nie rezygnuje. Drugiego sposo- 2 я „ 1 wezwał wszystkich stawmy kropkę nad „i“— polityki osa- Noworolnicy, skłaniający się w kierunku partyj burżuazyjnych, zmuśili SwO- rych sprzedawane są nalepki przeciw- O 

bu _ spróbowali świeżo w ło. S%Oich posłów do dyscypliny, a rząd czania Niemiec. Jego prawicowi kole- je własne stronnictwo do zmiany szyldu, który zresztą dawno już nie Od- gruźlicze, Nalepki te zostały wpro- 
nie Unji rep.-demokratycznej zdecy- a PO RW no dzy lękają się tak wyraźnego postę: powiadał treści. ‹ wadzone w 1904 roku w Danji, w 

<dowani zwolennicy rządu i p. Per. ŚĆ ezpieczenstwa narodowego". powania. Chcą jednocześnie układa- : Polsce zaś dopiero od 1926 r. Sprze- 
not'a, jednego z wybitnych człon. — P. Marin, którego energicznie pod- nia się z Niemcami. Różnią się z p. Ambasador S. S S. R Sokolnikow w Londynie daż tej drobnej 10-cio groszowej na- 
ków Unji, katolika, ministra ro. trzymał „Journal des Dćbats",a prze- Briad'em co do sposobu prowadze- LONDYN. 16.XII. Pat. Sekretarz stanu spraw zagranicznych Hender. lepki daje duże kwoty, lecz nie u nas. 

bót publicznych. Ab iczyć ciwko któremu wystąpiło „Echo de nia tej polityki, co do jej akcentu, ale Son Przyjął dzisiaj w Foreign Office nowomianowanego ambasadora so- Mała 3 i pół miljonowa Danja zbie. 
PRADUceRYGA, W OBOAMIPAY и = i ias "FP wieckiego w Londynie Sokolnikowa. Rozmowa trwała przeszło godzinę. Jak 7a obecnie 600 tysięcy zł. rocznie. władzę p.  Marin'a,  próbowa- Paris", wygrał więc batalję w łonie nie co do kierunku. się spodziewają, Sokolnikow złoży swe listy uwierzytelniające następcy Francja w 1-27 roku drogą sprzeda» — 

li o mu radę przyboczną, któ: swej partji i uniknął jej rozbicia. Czy Ważne to stwierdzenie zanotować tronu księciu Walji. - ° Ё’! :дЩ”-”‘. "a 5 pr wa 54 
raby o wszystkich posunięciach decy- na długo? Bo Ślady takiej batalji po- sobie w pamięci powinni wszyscy po- irari j A ch, a my w Polsce w roka | 
dowała, ale p. Marin odmówił; wów- zostają w sercach kombatantów i z litycy w Polsce, ale przedewszystkiem Szwajcarja wobec konflikta sowiacko chifskiego zaledwie 68 tysiące złotych. Przeto 
<ak SOI GRÓWAGO x rady. all doma: calą pówWnóścią - wożąa twierdzić "26 d..- 60 dikie: tęlko olitaka*eoiy: BERN, 16.XII. PAT. (Havas). Rząd szwajcarski odmówił przyłączenia obywatele popierajcie „Dni Przeciw- 
о са OM P 4 "'_'" O Pc a yko za poltyką SOJU- & do akcji dyplomatycznej w sprawie konfliktu sowiecko-chińskiego, uza. gruźlicze, żądajcie i kupujcie nalepki | 

8: © prezesa przyrzeczenia, w łonie „grupy Marin'a* niema już szów się wypowiadają. . _ sadniając swą odmowę nieutrzymywaniem stosunków z Rosją sowiecką przeciwgruźlicze. 
iż klubu przeciw rządowi rzucał nie jednomyślności jeśli chodzi o polity- Kazimierz Smogorzewski. oraz względem na specjalną sytuację, w jakiej znajduje się Szwajcarja.    



2 SŁOWO 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Mińskie Tow. Wzajemuego Aredzia 
W numerze 270 Monitora z dnia 

22-XI 1928 r. poz. 667 ogłoszona zo- 
stała likwidacja b. Mińskiego Towarzy- 
'stwa "Wzajemnego Kredytu. Po trzech 

„ miesiącach od daty ogłoszenia, czyli 
22-11 1929 r. upłynął termin rejestrowa- 
mia wkładów i't. p. pretensyj do powyż- 
szego Towarzystwa. 

Żądne reklamacje poszczególnych 
jednostek uwzględniane nie będą. 

Natomiast możliwe jest przywróce- 
mie terminu rejestracji na skutek zbio- 
rowego iwystąpienia do Ministerstwa 
Skarbu, umotywowanego tem, że likwi- 
dacji Mińskiego Towarzystwa winna 
była być specjalnie ogłoszona na tere- 
nie byłej mińskiej guberni, jako wy- 
jątkowo i jedynie w tej likwidacji za- 
interesowanego. 

Dla przyśpieszęnia proponuję tym, 
którzy dotąd nie zarejestrowali. swoich 

__ pretensyj do Mińskiego Tow. Wz. Kred. 
_ zawiadomić mnie o tem prywatnie pod 

adresem. maj. Janowicze, poczta Kieck 
° 2 podaniem sumy i rodzaju pretensji 

' raz z jakiego roku pochodzi, wreszcie 
- proszęj © dodanie paru słów upoważnie- 
_nia do wystąpienia do Ministerstwa. 

'Ро wyjaśnieniu względnie przywró- 
ceniu terminu podam dałszy ciąg w tej 
samej drodze do, wiadomości 

Olgierd Jelenski.     

   
    

  

     
   

  

  

STOŁPCE. 

— Z życia Kół Młodzieży Wiejskiej pow. 
Stołpeckiego. Dnia 2 b. m. w Stołpcach, roz- 
począł się '2-dniowy kurs Kół Młodzieży Wiej- 
skiej, jako przygotowawczy do' wiosennych 
konkursów z okopowizną i zbiorem. W uro- 
©zystości otwarcia kursu wzięli udział: p.“ 
starosta A. Kulwieć, insp. wojew. org. roln. 
p. Czyżewski, agronom powiatowy p. K. Kra- 
szewski, występujący również z) ramienia 
Tow. Org. Kółek Roln. powiatu Stołpeckiego, 
©raz agronomowie rejonowi. Na kurs przy- 
było około czterdziestu członków Kół Mło- 
dzieży Wiejsk. z terenu powiatu. 

Kurs, poprzedzony został szeregiem prze- 
_. mówień, poczem jp. starosta wręczył, przy- 

znane przez komisję: sędziowską ma pokazie 
prac konkursowych młodzieży wiejskiej w dn. 

'12-X r. b. w SŚtołpcach, obecnym kołkowi- 
czom nagrody, a mianowicie: 

"1. Nagrody indywiduałne w zespołach: 

___ W. Kole Młodzieży Wiejskiej Wiskacze: 
- ха buraki: Noronowicz iMarja I nagr. — sko- 
pek i litr, Żołnierkiewicz A. 
cross“, „Naronowicz IBol. III nagr. budzik; za 
iemn.: Ostachanowicz |. | nagr. — waga 
zegarowa, Okińczyc Wad. Il nagr. „Nor- 
cross“, Trusewicz Ałeks. Ill nagr. —j budzik. 

W Kole Mi."Wiejskiej Bielica: za buraki: 
Piotrowski Edw.'l nagr. — waga zegarowa, 
Ciechanowicz |Mich. l nagr. — skopek i litr; 

' za ziemn.: Ciechanowicz Mch. I nagr. 
_„Norcross' i książki, Ciechanowicz Jozef II 

nagr. — „Norcross“. 
; W IKole Mi. Wieįskiej Berezno: za Би- 

raki: Bokacz Zofija tl nagr. — budzik; za 
ziemniaki: Huczkówna Al. Il nagr. — budzik. 

W „Kole Mi. Wiejskiej Zapolce: za bura- 
i: Karnicki Ant. I nagr. — skopek i litr, Ko- 

zacka Kamilla H nagr. — iINorcross, Karnicka 
- Amna ill nagr. — budzik. Za ziemniaki na- 

' gród nie przyznano z powodu nieobecności 
-_ przy eksponatach konkursistów. 

"IW. Kole Mt. Wiejskiej: Miesiakowszczyz- 
tna: za buraki: Mickiewicz Stan. I 

r. — waga zegarowa, Wysocki Ignacy 
nagr. Norcross; za ziemniaki: Jeńczyk Ad. 

II nagr. — Norcross, Cwirko Witold I nagr. 
| — budzik. 

W Kole Mi. Wiejskiejį Zacierzewo: za 
buraki: Wasilewska Józ. I nagr. — skop i 

 fitr; za ziemn.: Wasilewska Józ. Ill nagr. — 
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udzik. 
_ W Kolei Mt, Wiejskiej Sawonie: za bura- 

ki: Howorkowa IStan. Il nagr. — Norcross, 
Łapkowska Anna III nagr. — zegarek; za 
ziemn.: Sudnik Józef I nagr. skop i litr, Ho- 

         

    Nagioda ieacka jm. Nickiewiza 
; [W roku nadchodzącym 1930 po raz 
pierwszy ma być przyznana nagroda 
literacka im. Adama Mickiewicza, usta- 
mowiona specjalną uchwałą Rady Miej- 

    
   

      

    

  

    
    

  

j. 
"W. ten sposób Wilno znalazło się 
>0k innych ośfodków polskich, które 
tanowiły nagrody literackie, lub wo- 

gółe artystyczne. 
Sprawą ta zbyt dużej wagi kultu- 

ralnej| i doniosłdści społecznej by nie 
poświęcić jej trochę uwagi. Statut tej 
nagrody brzmi w pełni i dosłownie: 

1. Miasto Wilno ustanawia nagrodę lite- 
im. Adama Mickiewicza za pracę twór- 

czą w języku polskinr na polu literatury pięk- 

Nagroda będzie wynosiła 5.000 zł. i 
)ędzie przyznawana |co (dwa lata, poczynając 

od roku budżetowego : 1929—30; 
Nagroda ta przypaść może zarówno 

za jedno dzieło o wysokiej wartości jartystycz 
7 jak również za całokształt wybitnej dzia- 
® artystycznej jednego twórcy. 
SĄ „4. Przy rozpatrywaniu kandydatur do 
- magrody wiiny być brane pod uwagę prze- 
_ idewszystkiem dzieła zespolone z. duchem i 

kulturą ziem wschodnich w skład dawnego 
ielkiego Księstwa Litewskiego  wchodzą- 

i osoby urodzeniem łubypracą z temi zie- 
związane, jeżeli dzieła ich odpowiada- 

arunkom art. 3. ; 

5. Nagroda winna mieć raczej charakter 
, dlatego przyznawana powimna być 

ej młodszym i w pełni sił stojącym lite- 
i artystom, którzy pracą swą lub jed- 

dziełem na nią zasłużyli. 
Nagroda nie może być dzielona na czę- 

Zaniechanie jprzyznania jej może nastąpić 
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yczyn wyjątkowych na mocy uchwały 
Konkursowego, potwierdzonej przez 

  

    
    

  

   

    
        

"Rady Miejskiej. W, wypadku tym 
rznanie nągrody przenosi się na rok: na- 
ny, co nie wpływa na zwykły bieg przy- 

awania nagród w terminach przez statut 
niniejszy, przewidzianych. 

Do składu Sądu Konkursowego wcho. 
zydent miasta, 2 osoby wybrane przez 

Miejską z pośród jej a, lub poza 
2 osoby: delegowane przez Uniwersy. 

„Stefana (Batorego i 3 delegowane przez 
c Zawodowy Literatów Polskich (lub 

  

Il Nagrody indywidualne powiatowe: 

Za najłepsze w powiecie prace: w kon- 
ikursie buraków: Naronowicz Marja I nagr. — 
isprężynówka, Huczkówna Aleks. Il nagr. — 
2 EA 'Karnicki Antoni III, nagr. — bu. 
dzik. W konkursie ziemniaków: Jeńczyk Ad. 
1 nagr. — obsypnik Ventzke, Ciechanowicz 
Mch. II nagr. — obsypnik Sucheni. i 

Uwiaga: Komisja ustaliła następującą 
wysokość nagród'powiatowych: I nagroda — 
na sumę 40 zł. II nagr. na sumę'30 zł, i III 
та sumę 10 zł. 

Ii Nagrody dla wybitniejszych zespołów. 
1. Koto Mł. Wiejskiejj w Wiskaczach: 

I nagroda — planet ręczny z kompletem siew 
nym ma sumę 150 zł. . 2. Koło Mł. Wiejskiej 
w Miesiączkowszczyžnie, II nagroda — pług 
parokonny z pogłębiadzem na sumę 100 zi. 
3. Koło; Mł, Wiejskiej w Bieficy, Ill nagroda 
— dwa kursy Staszica: rolny i dla gospodyń 
wiejekich na: sumę 50 zł.. 

Rązemi w pow. Stołpeckim komisja przy- 
znała nagród na sumę 845 zł. (osiemset czter- 
dzieści pięć zł.). 

Piękny był moment, gdy po rozdaniu 
Nagród, agrońom powiatowyjp. K. Kraszew- 
ski podkreślił kilkakrotne wyróżnienia w po- 
staci nagród Kółko Mł. Wiejskiej w Wiska- 
'czach, które wynikami swej pracy i rozma- 
chem —j zapowiada zapoczątkowanie takiej, 
jak słynne j w całej [Polsce osady Lisków, 
wzorowego ogniska, kultury rolniczej, na co 
drżącym ze iwzruszenia głosem* odpowiedział 
w. imieniu Koła iMł. Wiejskiej w Wiskaczach 
prezes Įtegož Kółka, dziękując za uznanie i 
oświadczając, że Kółko, dałej iść będzie wyt- 
kniętą drogą. 

iPo zakończeniu ceremonji rozdania na- 
gród, rozpoczęły się wykłady kursu. St.-K. 

— 
LANDWAROW. 

— Rocznica listopadowa — м świetlicy 
K. O P. Żywa działalność kulturalna Landwa- 
rowa przebija się z okazji: każdej uroczysto. 
ści. Oto ostatnia 4 okazji rocznicy listopa- 
dowej odbył się w Świetlicy K.O.P_u uro- 
czysty poranek,! ufządzony dla miejscowego 
społeczeństwa jprzez jp: kpt. Trepiaka, dowód- 
cę komp. K. O. P. wraz z żołnierzami. Szcze- 
gólny charakter poranku polegał na tem, że 
urządzali go „Kopowcy* własnemi siłami, 
dając audytorjum przemówienie  okoliczno- 
ściowe lpt. Trepiaka, daklamację „Reduty 
Ordona", wygłoszoną przez podoficera i wy- 
stęp chóru żołnierskiego, dopiero со! powsta- 
łego pod kierownictwem  organizacyjnem i 
artystycznem dowódcy kompanji. Chór za- 
śpiewał; pieśni na| cztery głosy „Co tam ma- 
rzyč“ „Hej te góry'* „Dziewczyneczko Lit- 
wineczko” i „Jeszcze Polska nie zginęła” — 
dając zgromadzonym przykładną i pierwszą 
tego rodzaju audycję w Landwarowie. 

Działalność K. O. P. w tej formie nietyl- 
ko strzeże od wroga, ale buduje graniczne 
słupy ducha polskiego mocarnej Rzeczypo- 

  

spolitej, ponadto uczy miejscowych obywa- * 
teli jak można wiele zrobić, jeżełi się: stanie 
do pracy. 

Organizatorowi tego rodzaju pracy K. O. 
P. należy się uznanie, a zarazem Życzenie 
«dalszej owocnej ' pracy. Panie kapitanie 
„Szczęść Boże!*. 

W ostatnią niedzielę odegraną została na 
dochód publ. bibljot. w Landwarowie sztuka 
Bałuckiego „Teatr| amatorski". Rolę artystów 
przyjęło na siebie grono inteligencji miejsco- 
wej wiosobach pań: kpt. Trepiakowej, por. 
Dulgbowej, por. IForemskiej, dyr. Smo.ero- 
wej i panów, Doktora, Rombejki, IZielenkow- 
skiego. 

Prawdziwa wartość przedstawienia po- 
legała na wysokim poziomie gry zwłaszcza 
pań, które przy tak złych warunkach, dzięki 
miekłamanym zdolnościom artystycznym i 
wirodzonemu talentowi dramatycznemu nawet 
w oczach; bywalca teatralnego, wywoływały 
uznanie mie „amatorskiego” ale prawdziwego 
teatru. Wielką korzyść dła miejscowych zna- 
ieżć można iprzedewszystkiem w charakterzę 
gry, jako przykładu. — Nagrodę artyści 
otrzymali z miejsca w formie "niemilknących 
okłasków. L. Bar. 

BARANOWICZE. 

— Oddział Banku Polskiego. 1 grudnia 
został otwarty w Baranowiczach Oddział Ban- 
ku Polskiego. — Dla życia gospodarczego 
wojew. o ocznato ma to pierwszo- 
rzędne znaczenie. — Decyzja władz Banku 
Polskiego o otwarciu Oddziafx w Baranowi- 
tzach jest jeszqze jedną wskazówką na to, 

instytucje pokrewne, 
Miejską). 

8. Termin zgłaszania kandydatur upływa 
1 stycznia w roku wydawania nagrody. 

9. Sąd Konkursowy rządzi się regulami- 
„nem (przez Isiebie ułożonym, wydaje orzee 

czenia większością głosów najpóźniej 15 mar. 
ca każdego iroku przyznania nagrody i komi- 
nikuje Radzie Miejskiej i 'Magistratowi., 

10. Ogłoszenie nazwiska laureata i wrę- 
czenie odpowiedniego dyplomu następuje w 
ciągu miesiąca od daty przyznania nagrody 
na uroczystem posiedzeniu! Rady Miejskiej. 

.By usunąć wszelkie [przeszkody do 
zasadniczego rozważenia sprawy tej na- 
grody, mależy 'wpierw wyjaśnić qakie 
moj znaczenie art. 8 cytowanego statutu 
Chodzi tu zapewne o kandydatury do 
Sądu konkursowego, nie zaś o: osoby 
kandydatów na laiueatów wileńskich. 
Jeśli tak, ta wogóle punkt ten nie jest 
potrzebny, bo Ykońcowe postanowienie 
artykułu 7 wymaga poniekąd «decyzji 
'Rady Miejskiej z ipośród jakiego grona 
powołuje sędziów, a! przez to postano-- 
wienie nakłada na Magistrat obowią- 
zek zwrócenia się da wymienionych w 
art] 7 instytucyj, lub określonych do- 
dątkowo przez Radę Miejską. 

Trudno przypuścić by brzmienie art 
8 miało inny sens, niż wyżej zinterpre- 
„towany. W, przeciwnym: bowiem wypad- 
ku nie wiadomo byłoby kto ma, ;poza 
sądem: konkursowym (niefortunne okre- 
ślenie, bo o żaden tu konkurs nie cho- 
dzi) zgłaszać kandydatury na przysz- 
łych, lameatów Wilna. Z drugiej strony 
powstaje obawa, by.w ten sposób nie 
zgłoszono zbyt. wielu kondydatów, co 
zahamowałoby pracę sądu. 

A teraz kilka słów ad meritum. 
Wzorem innych miast Wilno rów- 

nież ustanowiło |nagrodę za pracę twór 
czą na polu literatury pięknej. Niepotrze 
ba chyba obszernie i wymownie dowo- 
dzić, że twórcza praca na innych po- 
łach nie stoi bynajmniej niżej od takiej 
że pracy na polu literatury pięknej. Czy 
to będzie dzieło malarskie, czy dzieło 
historyczne, bądź monografja naukowa, 

określone przez (Radę 

@   

Walka 6 cerkiew Walowską ws bwowie 
Nacjonalistyczna młodzież ukraińska przeciw starorusinom 

LWÓW, 16. XII. PAT. Cerkiew Wolowska była wczoraj ponownie fwidowaią 
zajścia pomiędzy nacjonalistyczną młodzieżą ukraińską a starorusinami. Gdy studenci 
ukraińscy zaintonowali po skończonem nabożeństwie hymn ukraiński, publiczność sta- 

rorusińska zaczęła opuszczać świątynię, do czego młodzież ukraińska nie chciała do- 
puścić, 

Rozpoczęła się bójka na laski, w wyniku której kilka osób odniosło rany. Gdy 
bójka przeniosłą się na eren pozacerkiewny, interwenjowała policja, która zlikwido- 
wała zajście, aresztowując 4 studentów ukraińskich. 

Wybuch hkasenu w elekfrowni grudziądzkiej 
GRUDZIĄDZ, 16 Xil Dnia 15 bm. w godzinach popołudniowych w elektrowni 

miejskiej w Grudziądzu nastąsił wybuch basenu, napełnionego olejem, przez który 
przechodzi prąd o napięciu 30 tys v. Basen wyleciał w powietrze. Pożar, 
wskutek krótkiego spięcia, został stłumiony przez sam wybuch tak, 
niewielkie. Wskutek eksplozji miasto było 

powstały 
że szkody są 

pozbawione światła przez dłuższy czas 
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Dawnieį ]. В. 39 E GAL L Sp. Akc. 
DUŽY WYBO 

u PERFUMERJI, KOSMETYKI. 
DO MANICURE, NESSERÓW etc. 

  

  

mi Golnzikę 
Wilno, 

MICKIEWICZA 5 
tel. 873. 

R: я 
ROZPYLACZY, PRZYBOROW 
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"Tanio żródło „atom 
Józef Kłodecki 

ZAMKOWA 17. 

Poleca po cenach najniższych w wielkim wyborze najpraktyczniejsze prezenty” 

IZN: 
SWETRY, BAK, Ą и i SKĄ. PONCZOCHY dą hs 

RĘKAWICZKI 
KILIMY, * 

kołdry watowe i pluszowe, wszelką galanterję, płótna, materjąły bławatne. 

UWAGA: Wszystkim kupującym w okresie świątecznym firma udziela rabat. ы 

Ь'-------------—---—----—-— 

Na Gwiazdkę!!! я 

TEL. 928. 

  

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

Polska Skladnica Galanteryjna 
_ SKARPET i RĘKAWICZEK 

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

Najtańsze źródło kupna nici, 

Likwidacja szerokiej 

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

pończoch, skarpet i bielizny. -8 

akcji przemytniezej 
W ostatnich dniach powiodło się unieszkodliwić i zlikwidować aferę przemytni- 

czą, prowadzoną na szeroką skalę. Organa wileńskiej brygady K. O. P. pojrnały nie: 
jakiego Jutka Jawicza z Podbrodzia, który był mistrzowskim wprost organizatorem 
przewoźników przemytu. Uwięziono go w dniu 13 bm. i zabrano przytem różne towa- 
ry galanteryjne, przemycone z Niemiec, wartości blisko 8 tys zł. W dniu 15 bm. 
wpadła w ręce wspomnianych wyżej organów partja materji crepe de Chine, przemy- 
conej z Niemiec przez Litwę do Polski, Materja ta przedstawia wartość 6 tys, zł. 

PORECREWYCANOWROWTYTZEZAWOZTOORIDZA Z ARIA R POZ NRK VABER NET | 

"społecznych, skupiają się w Baranowiczach 
w przysziej stołicyó województwa. 

NIEŚWIEŻ. 
— Wieczór dyskusyjny P. М. $. Po dłuż- 

Szej przerwie wznowione zostały wieczory 
dyskusyjne ufządzane przez Koło Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Dn. 10b. m. w lokalu Ka- 
syna Oficerskiego |p. pułk. Rostworowski wy- 

czy! rewelacyjna zdobycz po długich 
studjach, znakomita rzeźba, czy studjum 
literackie z dziedziny naukowej umie- 
jętności literatury, czy wreszcie książka 
publicystyczna — duch twórczy w ró- 
wnej mierze może opromieniać każde z 
tych dzieł z pokrewnego pola twórczoś- 
ci, ogólnie zwanego/sztuką i nauką: pi- 
sarstwem, małarstwem, irzeźbą, muzyką 
i td. 

Czyż dzieło ihistoryczne Szajnochy i 
Kalinki, czy studjum krytyczne Klacz- 
ki, czy „publicystyka“ Mochnackiego, 
by nie wymieniać niewątpliwych rodza- 
jów ze sztuk plastycznych i pokrew- 
nych im — ustępuje swoją atmosferą 
twórczą i sztuką pisarską pracy na polu 
literatury piękniej? A skoro już statut 
nagrody: zgóry niejako okrdśla charak- 
ter literacki pracy — to pocóż ją ogra- 
niczać do literatury pięknej, a: nie po- 
traktować szeroko: za dzieło pisarskie 
na poziomie artystycznym, za sztukę 
pisania? 

Daleki byłbym od tych pytań i roz- 
ważań, gdyby w statucie nagrody po 
1 jego artykule, nie następował | art. 
4, wyraźnie precyzujący charakter ode 
znaczanego dzieła. Žada się rzeczy nie- 
małoważnej, i niełatwej. By dzieło ze- 
spolone było „z duchem i kulturą ziem 
wschodnich w skład dawnego Wielkie- 
go Księstwa Litewskiego * wchodzą- 
cydh“*) Postanowienie ze wszechmiar 
słuszne: niechże to będzie nagroda kra- 
Jowa,„ czy regłonalna, niechże dzieło 
świadczy o kulturze i przeszłości na- 
szych ziem, iniechże to będzie nagroda 
naprawdę wileńska... 

») IPomija m tu wywołanie niejasności 
przez opuszczenie terminu o jakie ziemie 
wschodnie «chodzi. Oczywista —. Rzeczypo- 
spolitej. Boć nie tylko o Ziemiach Wschod. 
nich Wielkiego Księstwa Litewskiego tu mo 
wa, a o wszystkich wchodzących, do tego 
państwa swego czasu, ał dziś okrojonych i 
Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej  stano- 
wiących, i 

  
  

spianskiego na tle stosunków galicyjskich“, 
wygłosi dyrektor Seminarjum żeńskiego p. 
Kruczkowski. ' 

I Praktyczne prezenty gwiazdkowe 
kapy, serwety, jedwabie i wełny na 

Ale jeżeli zestawimy postanowienie 
to z artykułem 1, ustanawiającym nagra 
dę za pracę na polu literatury pięknej, 
to znaczy: nowdli, powieści, wiersza, 
dramatu, — to zgóry możemy być pe- 
wni, że art, 4 sfatutu nie będzie mógł 
znaleźć uwzgłędnienia. Rzadko bowiem 
pojawia się dzieło z literatury pięknej, 
wyrażające ducha fi kulturę ziem d. W. 
Ks. Litewskiego. Jeżeli dawniej świeże 
bezpośrednie jeszcze były tradycje 
przeszłości, kiedy otoczenie, środowi- 
sko przemawiało językiem prawdy i 
prostoty ledwo miinionych dni, współ- 
nych trosk i wspólnych ideałów — dzi- 
siaj na wszystkich. polach naszego ży- 
cia zatracamy ducha minionego czasu. 
Już Asnyk mówił o klaremnych żałach 
i próżnym trudzie: nikt nie powróci ży 
cia fal do |dawnega łożyska, 

Odpowiedzieć warunkom art. 4 statu 
tu będzie mogła jedynie powieść hi- 
storyczna, lub poemat, czy dramat z 
dawnych dziejów. Bo to co nazywamy 
duchem czasu, atmosferą dzieła, kołory 
tem jego (a wszystko z myślą o zie- 
miach d. W. Ks. Litewskiego) jest tru- 
dno uchwytne i nie dające się pre- 
cyzyjnie ustalić, ; 

Czyż przeto przemawiam przeciwko 
postanowieniom art. 4. statutu? Daleki, 
jakże daleki jestem od tej myśli i tego 
zamiaru. Właśnie ów art. 4 należy u- 
czynić decydującym problemem  przy- 
znaniaj nagrody, literackiej wileńskiej. 
Ale właśnie „zespolonem z duchem i 
kulturą” ziem naszych może być tylko 
dzieło, które nie ogranicza się do kon- 
cepcji i rodzają literatury pięknej, ale 
dzieło pisarskie wogóle: czy to będzie 
studjum historyczne, czy monografia 
naukowa, czy Ibiogratja literacka —do- 
wolny rodzaju literacki, byleby stojący 
na poziomie prawdziwej sztuki pisar- 
skiej. Gdyby zapytano mnie jakże to 
zdefinjować by nie było nieporozumień 
— odpowiedziałbym: 

  

1 pamiętników czerwanego dyplematy 
„TAJNA UMOWA WOJENNA POŁSKI 

Z... LUXEMBURGIEM“. 

Głośny z ucieczki z ambasady so- 
wieckiej w Paryżu radca ambasady Bie- 
siedowski, ogłasza w prasie paryskiej 

pamiętniki z czasu swej służby w czer- 

wonej dyplomacji. Wspomnienia b. dy- 

plomaty isowieckiego Bą niesłychanie in 

teresującymi materjałem dla charakter- 
styki zarówno stosunków jak i osób 

grających pierwsze skrzypce na olimpie 

sowieckim. Przez pewien czas był Bie- 

siedowski dyplomatycznym przedsta- 

wicielem sowieckiej Ukrainy w War- 

szawie., 0 swojej służbie w tym czasie 

powiada wiele [pikantnych szczegółów 
rzucających sporo światła na  działal- 

ność sowieckiej misji dyplomatycznej. 
„Ukraińskie, sowieckie poselstwo w War- 

szawie — opowiada Biesiedowski — mie- 

ściło się w hotelu „Victoria“ przy ul. Jasnej. 

W. skład misji wchodziło 'zgórą 30 osób, acz- 

kolwiek pracy było bardzownie wiele. Od cza- 

su do czasit posyłano noty z powodu jakie 

goś drobnego zajścia na granicy, noty te jed 
makże były redagowane w Narkomindziele 
i nadawano je korzystając z bezpośredniego 
połączenia Warszawy z Charkowem. 

PIOTR DECHTERENKO. 

iPrzy posefstwie ukraińskiem znajdował 

się oddział ukraińskiego GPU. Naczelnikiem 

tego oddziału był /Piotr Dechterenko b. za- 
stępcał kijowskiej „gubczdka“. Byl to orygi- 
malny typ. Trafił do bbłszewików będąc żoł 
nierzem w r. 1917. Udział w morderstwie gen 
Duchonina pomogł mu ido szybkiego wysu 
nięcia się na czoło i mimo że był półanalfa- 
betą został mianowany zastępcą kijowskiej 
guberjalnej nadzwyczajnej. komisji. Na tym 
stanowisku zasłynął z okrucieństwa: sam roz 
ttrzeliwał aresztowanych, znęcał się nad ko- 
Ibietami do tego stopnia, iż nawet niektórzy 
członkowie C.K. zabiegali o usunięcie go z 
czerezwyczajki, ale wszechpotężny * Peters 
4bagatefizował wszystkie jego zbrodnie. 

Dechterenko czuł się w Warszawie, tak 
jak w Kijowie w „czerezwyczajce'. Zajął 
kilkanaście pokoi w poselstwie a na drzwiach 
wejściowychj iumiescił, tabliczkę „Warszawski 
guberjalny (oddział komisji. nadzyczajnej“. 
Szumski (poprzednik Biesiedowskiego) pole- 
cii zdjąć tabliczkę.) Bardzo to Dechterence 
nie podobało się, zastosował się jednak do 
polecenia, ale wewnątrz swoich apartamentów 
pozostawił kartę z następującym nadpisem: 
„Zwraca się uwagę współpracowników war. 
szawskiego gubernjalnego oddziału  komisį 
nadzwyczajnej o konieczności zachowania naj 
sciśiejszej |konspiracyjnoś ci w pracy ponie- 
waż jesteśmy otoczeni przez. rekinów mię_ 
idzynarodowego kapitału** 

Zaraz po objęciu swych funkcyj Dechte- 
fenko przystąpił do zorganizowania sieci taj- 
mych współpracowników w obozach, w któ 
rych. byli internowani żołnierze armii petlu- 
rowskiej. Oprócz tego Dechterenko zajął się 
kupowaniem tajnych dokumentów z polskich 
instytucyj [państwowych. Dechterenko uważał 
tę robotę iza bardzo ważną i dlatego pro 
wadził ją sam osobiście. Centrum jego dzia- 
łalności było КИКа cukierni _ warszawskich, 
gdzie wyznaczał spotkania. . Na te rendęz- 
vous przychodził zwykle 'Dechterenko ubrany 
według ostatniej mody'w meloniku, 

  

Wskutek swojej głupoty i całkowitej pra- 
wie nieznajomości języka przynosił Dechteren- 
Ко w „większości wypadków /takie niestworzo 
ne bujdy, że Szumski, któremu pokazywał we 
zultaty swej pracy ipokładań się ze śmiechu 
Oto mp. przyniósł on,tajną wojenną tmowę* 
pomiędzy Polską i... Luxsemburgiem w myśl 
której Luxemburg zobowiązywał się na wy- 
padek wojny Polski z Rosją wystawić 200.000 
armję i przewieźć ja do Gdańska. Za tę u. 
sługę Polska oddawała Luxemburgowi... Po- 
znań. Mimo (tak owocnych rezultatów swej 
pracy Dechterenko! pozostawał! na placówce 
warszawskiej. 

Oprócz tei szpiegowskiej działalności na 
zewnętrznyrą froncie wprowadził Dechterenko 
bardzo skrupułatną inwigilację wszystkich pra 
cowników misji. Cq tydzień posyłał do Char 
ikowa obszerne raporty z donosami na poszcze 
gólnych funkcjonarjuszów poselstwa... 

W dalszydh: swych wspomnieniach 
o pobycie w Warszawie opowiada jesz 
cze Bie. siedowski o. zabawnym szcze- 
sóle kiedy podczas pogrzebu śp. Gabry Е .| Noreross. iż to miasto z natury rzeczy musi się stać głosił odczyt pod ftyt. „Problemat Europy", II riały bi ieła Narutowicza dyplomaci, sowieccy US "rio © 

MW Kole Mł. Wiejskiej Zajamno: za aśrodkiem życia w "Województwie., — Nie- tematu elio ГАР „Coutenhove Kaler. @ Lzy Jaaa otrzymali polecenie aby pod żadnym Tańców nanowszyc salono 
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dzieło sztuki pisarskiej z zakresu t.zw. 
humanistyki. 

Gdybyśmy przez chwilę cofnęli się 
o lat pięćdziesiąt przeszło i zostali po- 
wołani do sądu konkursowego, przy- 
znającego według cytowanego statutu 
nagrodę literacką i byli w kłopocie ko- 
go wybrać, bo Mickiewicz już nie żył 
i nie mógłby zostać laureatem za „Pana 
Tadeusza”, czy „Dziady“ — mielibyś- 
my ządanie trudne i nielada orzech do 
zgryzienia. Usiłowalibyśmy stwierdzić 
zapewne czy żyje jeszcze Kraszewski, 
Chodźko, Odyniec i gdybyśmy — ku 
naszej radości — dowiedzieli się, że 
żyje Kraszewski, czyżbyśmy dali mu 
nagrodę, za „Kościół św. Michalski w 
Wilnie* i „Historję bladej dziewczyny 
z pod Ostrej Bramy* a nie obwołali: go 
laureatem Wilna za znakomitą cztero- 
tomową księge o Wilnie? Czy przecięt 
na powieść śwadczyłaby lepiej o duchu 
kulturze i przeszłości naszych ziem, niż 
kopalnia wiedzy a Litwie i(Wilnie — je- 
go dziejach, kulturze, zabytkach i t.p.? 
A cofając się jeszcze dalej wstecz, ku 
przeszłości, czyżbyłśmy mogli pominąć 
Balińskiego „Akademię wileńską” i „Pa 
miętniki o Janie Śniadeckim* a nagro- 
dzić go za wierszyki i opowiadania szu- 
brawskie? A gdybyśmy znowuż powró 
cili do chwili nam współczesnej i bez 
wahania ustalili, że pierwsza nagtoda 
literacka musiałaby przypaść śp. Cze- 
sławowi. Jankowskiemu — to czyż za 
wiersze jego, zresztą bardzo piękne, a 
nie za znakomity „Powiat Oszmiań- 
ski“? 

Oto parę przykładów wyrwanych 
dowolnie,a świadczących dość wymo- 
wnie w jakim kierunku działać należy, 
ustanawiając nagrodę literacką. 

W obecnym stanie rzeczy — jestem 
przekonany — niejeden z poetów i po- 
wieściopisarzy naszych będzie robił 
„wtrącenia'* lokalne do swej twórczoś- 
ci, co lnie odtworzy ducha i kultury na- 

twórcze dzieło, szych ziem, a dzieło literackie zmanie-(i to świąteczne) więc czas działać! 
' 4 

Muzeum mód 
Paryż jest powszechnie znany jako stolica + 

mody, nietylko kontynentu ieuropejskiego ale * 
wszystkich części Świata. Wszystkie gałęzie 
francuskiego przemysłu wyrabiające materja- 
ły i inne artykuły, potrzebne do konfekcjono 
wania modeli wielkich mistrzów mody, cią- 
gną z tego tytułu niewyczerpane źródła do- 
chodu. Jest to gałęż eksportu która poza wi- 
nem przynosi Francji. największe. zyski. 

Siedliskiem wszechwładnej pani mody, 
gdzie się rodzą i powstają najgienjałniejsze 
pomysły i rozchodzą się potem na cały świat 
jest w Paryżu. „Place Vendome* i sąsiadują- 
ce z nim ulice. Tam we wspaniałych aparta- 
mentach rywalizujących ze sobą pod wzglę- 
dem przepychu urządzenia z (rysunków przed 
stawionych przez malarzy artyści sztuki kra 
wiedkiej wybierają oryginalne pomysły i pe 
wypróbowaniu ich na modelach lalkach, two 
rzą wspaniałe i jedyne w swoim rodzaju kre 
acje opłacane ną wagę złota. 

O cenie toalety nie stanowi ani materjał 
z której jest wykonana ani drobiazgowe i pra 
cowite odrobienie, ale nazwa ulicy i firma z 
jakiej pochodzi, to 'też wiełcy krawcy doro- 
bili się wszyscy olbrzymich fortun, podczas 
gdy (biedne pracownice igły, ślęczące nieraz 
do późnej mocy nad robotą, na poddaszach 
tvch 'wspaniałych domów mód są przeważnie 
bardzo żle płatne. 

   

+ 

Nietylko w ostatnich czasach ale, od sze- 
regu wieków jest już Paryż stolicą mody, 
która przed wprowadzeniem jednolitychi prze 
ważnie ciemnych angielskich garniturów dla 
mężczyzn, miała jeszcze znacznie szersze po- 
fe do rozwinięcia swojej pomysłowości. Nie 
też dziwnego że przed dwudziestu laty, myśl 
Stworzenia muzeum mody, zajmowała bardzo 
wiele umysłów, Jako oddźwięk szeregu arty- 
kułów pojawiających się w prasie [bardzo wie 
lu zbieraczy ofiarowało swoje zbiory, w któ- 
rych były jpiękne i cenne kostjumy Z różnych 
epok,. inni znów ofiarowali piękne mahonio- 
we oszklone gablotki do pomieszczenia ekspo 
natów. Niestety, wszystko się rozbiło o brak 
odpowiedniego lokalu. + 

Ukonstytuowane przed 20 łaty Towarzy- 
stwo historji, kostjumów, ofiarowało w roku 
1920 swoje cenne zbioty miastu Paryżowi, 
które na ich pomieszczenie przeznaczyło dwie 
sałe i korytarz w Muzeum Carnavalet. Nie- 
stety, załedwie drobna część zbiorów mogła 
się w tych sałach pomieścić, reszta spoczy 
wa dotąd w koszach na strychach rzucona 
na pastwę jmoli a mahoniowe gablotki pokryte 
kurzem stoją na strychach hal winnych. 

Obecnie czynione są nowe próby nad obu- 
dzeniem ambicji (Paryża. IBo czyż wielcy arty 
ści mody, którzy dorobili się na niej miłjonów 
nie powinni stworzyć syndykatu, któryby się 
zajął otwarciem muzeum kostjumów, o któ- 
rym się tak wiele i od tak dawna mówi. 

"Wydaje się dziwnym poprostu że dzisiej. 
szym potentatom mody. trzeba: przypominać, 
jak znaczna część swojej sławy i pieniędzy 
zewdzięczają oni swoim poprzednikom. ZK. 

   

  

Wyściy wmodawania maczków 
(ZK). W prędkim czasie rozpocznie się 

znów. we wszystkich niemal krajach dorocz” 
na kampanja sprzedawania znaczków antitu- 
berkulicznych. Przypuszczalne rezultaty te- 
gorocznej sprzedaży, będą również. jednym 
z wielu przyczynków do wykazania dochodo- 
wości tego systemu, który jest įwynalazkiem 
Duńczyka, urzędnika zajmującego skromną 
posadę w urzędzie pocztowym. x 

Zapewne skromny wynałazca, który + 
obmyślił ten znaczek dla przyniesienia ulgi 
cierpiącej ludności swojegjo kraju, nie (рггу- 
p'szczał, że wynalazek| jego tak szybko się 
rozpowszechni iniemal ме wszystkich krajach, * 
tak, że obecnie mówi się nawet o utworze- 
niu centralnego międzynarodowego biura 
znaczków i antituberkulicznych. Bezwątpienia 
niezmiernie: ciekawem będzie poznanie wzo- 
rówi i systemów organizacji: sprzedaży w 
różnych krajach. 

organizacji sprzedaży znaczków, jak 
zresztą i w wielu innych ;sprawach Ameryka 
jest mistrzynią, lecz (trzeba wiedzieć, że Fran. 
cja nie wiełe pozostała po za nią w tyle, 
gdyż z 400.000 franków, dochód wzrósł w 
ciągu czterech lat do 18 miljonów. Faktem 
znamiennym jest, że departamenty  rołnicze 
stoją na czele, a iłościi sprzedawanych pod- 
czas doroczmych kampanij znaczków antitu- 
berkulicznych. Rekord w tym względzie po- 
bił okręg Doubs, który w roku zeszłym sprze- 
dał po 24 znaczki na mieszkańca. IDowodzi 
to, że chłopi francuscy pierwsi zrozumieli ko- 
nieczność walki z tuberkułami, tą jedna z naj- 
większych płag współczesnej ludzkości. 

ruje pod wpływem riiepotrzebnego do- 
pingu w |postaci istniejącej nagrody. 

Twórczość literacka wyrasta nie tyl 
ko z fantazji, ale i ze studjów i z ducha 
czasu, ziemi, otoczenia; atmosfera lokal 
na zabarwia zawsze (dzieło literackie; 
oddziaływania przeszłości, ikultura swo- 
ista kraju — dodhiodzi do głosu niepo- 
strzeżenie, podświadomie, czy intuicyj- 
nie. Można da powieści wprowadzić ca- 
łe Wilno, przenieść akcję na nasz teren 
a nie będzie ta powieść jeszcze świad 
czyć o duchu i kulturze naszego Wilna. 
I odwrotnie: w powieści, oderwanej od 
terenu Wilna może w całej pełni wystą- 
pić duch przeszłości. : 

I kiedy w życiu czynimy wszystko 
co z natury musi zrywać z formami i tre- 
ścią naszej przeszłości, kiedy życie stwa 
rza nowe warunki nie należy wileńskiej 
twórczości literackiej narzucać atmosie 
ry sztucznej przeciwnie umożliwić jej 
wypowiedzenie się swobodne, a bezpo- 
średniość tego wyrazu artystycznego 
niech będzie probieżem wartości twór- 
czej autora. [ 

Wniosek z rozważań tych da 51е ш- 
jąć krótko: nagroda literacka (Wilna, 
nagroda im. Adama Mickiewicza niech 
będzie przeznaczona dia dzieła pisar- 
skiego wyrosłego z wielkości kulturalnej 
naszych ziem, niezależnie od rodzaju, 
w jakiem się autor wypowie: niech bę- 
dzie to powieść, poemat, dramat — 
ale w równej mierze i studjum historycz 
ne, monogratja literacka, publicystyka 
polityczna. Bo zarówno jeden, jak i dru 
gi rodzaj może być sztuką pisarską 
i dziełem twórczem. 

Wiktor Piotrowicz. 

P.S. Niezależnie od zasadniczego stano- 
wisko wobec įnagrody literackiej m. Wilna,,. 
przypomnieć mależy, że zbliża się termin (1 
stycznia 1930 r.) określony przez art. 8 sta. 
sutu, a nic dotąd nie słychać by ktoś zajął 
się wstępmemi „pracami przygotowawczemi. 
Dzielą nas dwa tygodnie od Nowego Roku 

W.P. 
k 
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Święto rybackie 
W dniu 22 ub. miesiąca odbył się 

w Krakowie uroczysty obchód pięćdzie- 
sięciolecia najstarszego w Polsce Kra- 
jowego T-wa Rybackiego w Krakowie; 
obchód ten zaszczycił swą obeonością 
p. minister rolnictwa K. Niezabytowski; 
prócz tego przyjęli w nim udział pro- 
iesorowie rybactwa w naszych wyż- 
szych uczelniach, inspektorowie ry- 
bactwa z różnych województw, oraz 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
rybackich istniejących w Polsce. Ob- 
chód zaczął się od wysłuchania Mszy 
Św. w kościele Św. Anny; poczem na- 
stąpiła uroczyste posiedzenie w auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W obchodzie prócz p. Ministra Nie- 
zabytowskiego, wzięli udzia* * 
у Wojewoda Kwaśniewski, prof. 
Nowak, rektor Uniwersytetu Jagielloń - 
skiego; sala wypełniona była po brze- 
gi; obok mównicy zasiadł cech rybac- 
ki. Podniosłą była chwila, gdy z mów- 
nicy, przykrytej chorągwią cechu ry- 
backiego, nadaną mu jeszcze przez 
Królów Polskich, zagaił posiedzenie b. 
premjer prof. Nowak; posypały się 
przemówienia i składania życzeń Kra- 
kowskiemu T-wu. Dużo otuchy dodało 
przemówienie p. ministra Niezabytow- 
skiego, który wyraźnie zaznaczył, że 
Rząd masz zeznaje znaczenie rybactwa 
dla kraju, dąży do uregulowania spraw 
rybackich, wydania ustawy rybackiej 
i dołoży starań, by te gałęzie naszej wy- 
twórczoścj otoczyć mależytą opieką. 
Życzenia/jubilatom składali nie tylko 
obecni, lecz nadesłano ich <dużo z ró- 
żnych krańców Polski, jakoteż i z za- 
granicy od uczonych, pracujących w 
tej dziedzinie. Uroczystość zakończono 
rozdaniem ślicznie wykonanych dypło- 
mów mna. członków honorowych najwię- 
cej zasłużonym na polu rybactwa dzia- 
łaczom, a mianowicie: p. Pawłowi Mar- 
<inkowi, Inž. T. Rozwadowskiemu, Hr. 
M. Starzeńskiemu, Karszo-S *dlewskie- 
mu i prof. Franciszkowi Stafłowi. 

Cały obchód wywarł bardzo doda- 
tnie wrażenie nie tylko z tej racji, że 
był imponująco i świetnie zarganizo- 
wany, lecz że odrazu wyczuwało, się, 
że tam sprawami rybactwa interesują 
się nietyłko jednostki, lecz daleko szer- 
sze masy społeczeństwa, czem my, 
niestety, poszczycić się nie możemy. 

„‚ Bo skończonej uroczystości obra- 
dhwała Rada Główna Związku Orga- 

`  mfśzacji rybackich Rzp. Polskiej; poru- 
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szono najwięcej aktualne sprawy, doty- 
czące rybactwa, wyłaniając specjalne 
sekcje, jak to stawową, jeziorową, 
rzeczno - sportową dla. umożliwienia 
więcej intensywnej pracy w dziedzinie 
rybactwa 

Ostatni dzień pobytu w Krakowie 
był poświęcony na zwiedzenie wylęgar- 
ni ryb łososiowatych 'w Nowym Targu i 

Nowym Sączu. Z uczęstników Zjazdu 
w wycieczce przyjęło udział zgórą 50 
osób. Dla tych, którzy tych miejscowo 
ści nie znali, już sama droga po cudnej 
miejscowości tak zwanego Podkarpacia 
— brzegiem Dunajca — była ucztą 
nielada. 

Gościnność i serdeczność z jaką 
wszędzie podejmowana wycieczkowi- 
czów, napewno pozostanie na zawsze 
w sercąch uczestników tej wycieczki. 

Gdy wracałem do Wilna, pomimo 
woli przychodziły do głowy różne re- 
fleksje: dla czego u nas inaczej? Dla 
czego na Wileńszczyźnie — krainie 
1008 /ezior tak trudno wciągnąć ludzi 
do współpracy w tej dziedzinie? Wszak 
interesów rybactwa broni u nas tylko 
jedno Wileńskie T-wo Rybackie; ono 
jedno kołacze i dobija się u władz 
unormowania stosunków rybackich ono 

udziela wszystkim wszelkich 
  

ctwa, pośredniczy w nabywaniu zaryb- 
iku, sieci i t. d. i nie mając odpowied- 
nich środków — bije się jak ryba o lód. 
A czy znalazła należyte poparcie w 
naszem społeczeństwie — nie. Jeżeli 
garną się do Towarzystwa, to drobni 

lecz nie wła- 
ściciele dużych ' objektów wodnych; 
odstrasza ich chyba nie członkowska 
opłata w Towarzystwie, wynosząca 12 
zł. rocznie, łecz niestety niezrozumienie 
swoich własnych interesów; a wszak 
nawet przy istniejących warunkach du- 
żo można byłoby zrobić ku podniesie- 
niu tej gałęzi naszej wytwórczości. 

To samo da się powiedzieć o ist- 
niejącym w Wilnie T-wie miłośników 
sportu wędkarskiego. Czy znalazło po- 
parcie w naszem. społeczeństwie — 

też nie, — pędzi suchotniczy żywot, a 
przy należytem zrozumieniu naszego. 

| SNŁAD NEGLI 
| R. Łaśneieyskj 
Il. Wrleństa 23 
poleca w wiel. 
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oraz garnitury salonowe. sypialne 
męskie potoje. 

społeczeństwa pawinno było być już 
jak najsilniej popierane, jak każdy zdro- 
wy szłachetny sport. 

Cywilizacja nas stopniowo oddala 
od przyrody; wojna, rewolucja, a obe- 
cnie ciężka walka o byt, szargała i 
dalej szarga nasze nerwy, osłabia orga- 

nizm; jeżeli chcemy wrócić do normy 
nie tylko w imię własnego dobra, lecz 
i dobra ogółu, musimy w miarę moż- 
ności (starać się znowu nawiązać kon- 
takt z przyrodą. ; 

Dla czego nie chcemy tego zrozu- 
mieć? Dlaczego i pod tym względem 
pozostaliśmy znacznie w tyle od innych 
dzielnic Polski. 

]. Zawadzki. 

Fakieł   

szosie Oszmiańskiej 
Jak ujęto morderców posterunkowego Ś. p. Zawadzkiego 

Energicznie prowadzony pościg za 
Zawaądzkiego, zabitego nocy onegdajszej 

sprawcami zabójstwa posterunkowego 
na trakcie Wilao-Oszmiana doprowa- 

dził do ujawnienia wszystkich trzech sprawców napadu. 
Z chwilą, gdy na miejsce zbrodni przybyli z Wilna samochodem zastępca 

komendanta na powiat wil.-trocki komendant Mirek, kierownik wydziału śled - 
czego kom. Wasilewski, przod. Kolatowicz z psem „Gniewem* i kilku wywia- 
dowców, zostano już tam komendanta p. 
ko i wspólnie przystąpiono do śledztwa. 

p. na powiat Oszmiański kom. Hołów- 

Ze słów obecnych w czasie zbrodni wynikało co następuje: w piątek wie- 
czorem do kirczmy Kamienny Ług, gminy szumskiej przybyło .dwóch policjan- 
tów, st. post Horasiłowicz i posterunkowy Zawadzki w celu przeprowadzenia 
dochodzenia p SOTO 

Posterunkowy Zawad-k 
kroków zabudowań w celu sprowadzenia świadka i w drodze 

po chwili wyszedł do oddalonych o kilkanaście 
powrotnej tuż 

przy drodze spotkał wyłaniających się z ciemnóści trzech osobników, z których 
idący na przedzie miał karabin, 

Zawadzki cofnął się w tył i wezwał idących do zatrzymania się na ce w 
odpowiedzi padł strzał i policjant padł na ziemię ugodzony w serce. Po chwili 
mastąpił następny strzał, oddany już z rewolweru przez drugiego napastnika, 
ma odgłos którego wybiegł z karczmy st. post. Horasimowicz i rzucił się za 
uciekającymi zbrodniarzami w pościg, który ze względu na teren nie dał nara- 
zie wyników i sprawcy zdołali ukryć się. 

Tyle relacja świadków. 
Sprowadzony pies policyjny, zasłużony „Gniew*, odrazu skierował sie w 

stronę wsi Bieniaki, gminy Szumskiej. W 
śledztwo. Jednakże po pewnym czasie pi*   

tym też kierunku narazie podążyło 
stracił ślad. Wobec tego policja na 

własną rękę poczyniła dalsze poszukiwania, w trakcie ktorych stwierdzono, że 
we wsi tej mieszka znany koniokrad i bandyta Michał Łopatto. ĄZarządzono re- 
wizję. Znaleziono kożuch. do którego żaden z domowników nie chciał się 
przyznać sam zaś Łopatto dawał wykrętne odpowiedzi. Ten.to napozór niewin- 
ny przedmiot, a tak pożyteczny w zimie, kożuch, okazał się ważnym czynni 
łem w dalszym śledztwie Łopatto narazie został aresztowany. W drodze dal- 
szych rozpytyw:ń prowadzonych na terenie wsi Kamienny Ług okazało się, że 
w kożuch ten ubrany był jeden z trzech osobników, którzy dokonali napadu, a 
którzy 
wódki. 
two wykazało, że podobny osobnik znany 
częstych kradzieży i włamań. Zarządzono 
lukiewicz z Murowanej Oszmia”ki, 

oprzednio, na godzinę przed zbrodnią zjawili się w karczmie żądając 
łaściciel owego kożucha nie posiadał palca u lewej ręki Dalej śledz' 

był policji pow. _ Oszmiańskiego z 
jego aresztowanie. Był to niejaki Ba- 

Z chwilą ustalenia pewnej wspólnóty działań pomiędzy Łopatta i Balukie- 
wiczem poddano badaniu siostry Łopatty, które rzeczywiście przyznały się, że 
brat ich wraz z Balukiewiczem i niejakim Ostapko z 

przed zabójstwem byli w domu, umawiając się dokonania napadu ną godzinę 
na jeden z majątków. 

powiatu Oszmiafskiego 

Jed-akże Ostapko zdołał narazie zbiec. Pozostali dwaj aresztowani wobec 
uiezbitych dowodów winy przyznali się do zbrodni. Przewieziono ich do Wilna 
i osadzono w więzieniu ną Łukiszkach. Cała zbrodnia ich została ujawniona w 
przeciągu 10 godzin od chwili dokonania zabójstwa. (©) 

Strajk 1 feror kierowców samochodowych 
D9 AUTOBUSÓW PRZYŁĄCZYŁY SIĘ TAKSÓWKI. — STRZAŁY DO AUTOBUSÓW. 

NIEZWYKŁE ZAROBKI PRZEDSWIĄTECZNE DOROŻKARZY. 

Strajk kierowców i konduktorów autobusowych trwa w dalszym ciągu. W sobotę i 
riedzielię kursował 
niedzielę na; skute 

jedynie nieliczne autobusy Kierawane wyłącznie przez, właścicieli. W. 
presji wywartej. przz strajkujących szoferów na związek szoierów w 

Wilnie, proklamowany został również strajk szoierów pracujących na taksówkach, a to w 
celu poparcia strajku „autobusiarzy*. Strajkujący szoferzy taksówek żadnych żądań ód sie 
bie 
dynie dorożki konne, którym niespodziewany 
robków, tem większych, ze względu na ru 

m nie wysuwali. Miasto wyglądało tiziwnie nieruchliwie. U Jicami kursowały je- 
świętami strajk, dostarczył wielkich za. 

przedswiąteczny. 
Strajkujący szoferzy; poczęli stosować względem zogornych i t.zw. „łamistrajków* ter- 

ja! ror. jiż w sobotę: zanotowano kilka wy padków įwybij а szyb w kursujących autobusach 
grożonoj pobiciem pracującym i t.d. W niedzielę zaś około godz. (11 (wiecz. do wracającego 
do garażu autobusu ulicą Antokolską oddano kilka strzałów rewolwerowych, które jedynie 

Kolejowej. Uroczystość przybrała charak- 
ter ogólnopaństwowy i dałą  kolejąrzom 
możność zamanifestowania swego stano- 
wiska państwowego 

Rano licznie zebrani przedstawiciele 
włądz i społeczeństwa z pp. Wojewodą 
Raczkiewiczem i Dyrektorem kolei inż. 
Falkowskim ną czele witali na dworcu 
przybyłych z Warszawy: ministrów Kiihna, 
Prystora i Staniewiczą. ; 

O 9 m. 30 JE. ks. Biskup Michalkie- 
wicz celebrował w Bazylice uroczystą 
Mszę Świętą wygłaszając od ołtarza prze- 
mówienie, w którem podkreślił wszystkie 
chlubne momenty z życia kolejarzy wi- 
ieńskich. Po nabożeństwie osbyła się defi- 
lada kolejarzy. 

O 12-ej w teatrze na Pohulance odbyła 
się akademja w obecności wszystkich do- 
stojników biorących udział w obchodzie. 
Po wysłuchaniu hymnu państwowego za” 
gaił Dyrektor Falkowski wznosząc okrzyk 
na cześć Pana Prezydenta i Marszałka 
Piłsudskiego. 

Po odczytaniu tekstów depesz do Pa: 
na Prezydenta Mościckiego, Marszałka 
Elsa is i Premjera Świtalskiego zabrał 
głos min. Kuhn zaznaczając, że X-lecie Wi- 
leńskiej Dyrekcji ma specjalne znaczenie, 
gdyż Wileńszczyzna, jako połać kraju naj- 
bardziej może  prześlądowana przez na- 
jeźdzców jest obecnie najwięcej umiło- 
waną. „Drugi jeszcze jest powód dlaczego 
Wilno i Wileńszczyzna wywołują pewien 
dreszcz sympatji mówił p. Minister, że zie- 
mia ta wydała z siebie cały szereg najzna* 
komitszych mężów, że ziemia ta wydała 
Wodza Narodu, Marszałka Piłsudskiego. 
Kolejarz, ten twardy i ten bezwzględnie 
oddany idei polskiej. obywatel, stanął na- 
wet ponad swój bezpośredni obowiązek, 
stanął do walki ramię przy ramieniu z 
armją naszą nieliczną i przyczynił się do 
wyzwolenia tej ziemi, przyczynił się ao 
stworzenia kolejnictwa na _ ziemiach 
wschcdnich i Wileńszczyźnie, —jeżeli zwa* 
żymy, że ten kolejarz odegręł tak wybitną 
rolę, tem więcej nam, którzy z tymi ko- 
lejarzami jesteśmy związani, Sprawia wiel- 
kąrądość uroczystość  10-lecia Dyrekcji 
Wileńskiej. 

Po dłużsem przemómieniu Dyr. Fal- 
kowskiego i sprawozdaniu inż, Łaguny 01 
czytano teksty depesz nadesłanych, a m. 
i. od p. Marszałka Piłsudskiego. Pan Mar- 
szałek w depeszy , swej dziękuje za zapro: 
szenie i zaznącza, że polecił gen. Dąb- 
Biernackiemu re >rezentować Go. - 

Dalej przysłali telegraficzne życzenia 
ministrowie: Kwiatkowski, Boerner, „pierw- 
szy wiceminister spraw wojskowych gen. 
dywizji Konarzewski, inspektor armji ge- 
nerał dywizji Rydz-Śmigły, prezes Najwyż- 
szej Izby Kontroli Wróblewski, wicemini- 

rał dywizji Piskor, zastępca jego gen. Kwa- 
śniewski, szef IV oddziału sztabu głównego 
pułk. Bolesławicz i wiele innych osobi- 
stości. + 

Hucznymi oklaskami przyjęto odczyta- 
nie pisma nieobecnego w Wilnie ks. Bis- 
kupa Bandurskiego, który w pięknych sło- 
wach nadesłał życzenia zakończone uści- 
skiem spracowanej dłoni kolejarzy. W dal- 
szym przebiegu akademji nastąpił dział kon- 
certowy. Chóry i orkiestra pracowników 
keiejowych wykonały utwory Moniuszki, 
mianowicie:  Wiązankę z opery kalka i 
Balladę. 

Po akądemji odbył się w poczekalni 
I klasy obiad, podczas którego wygłoszono 

studentów(ek) z studjum Farmaceutycznego 

je świąteczne informowaniem 'ю życiu Rzeczy 
ipospolitej Akademickiej, a korzystając z (go 
Ścinności „Słowa”, postanowiła wydawać nor 
imalnie Akademicką Wolną Trybunę. Najbliż 
ŻE Trybuna ukaże się jak zwykle 'we czwar- 
tek. 

w charakterze rezerwistów na ćwiczenia woj 
skowe. Na mocy przepisów obowiązujących 
podania o zasiłki przyjmowane są przez od- 
mośne urzędy w terminie l-miesięcznym od 
daty zwolnienia z ćwiczeń, tak więc ostate- 
czny tenmin przyjmowania podań trwać bę 
dzie do dnia 4 stycznia 1930 roku. Wszelkie 
spóźnione podania nie będą rozpatrywane. 

kiego. 1 ZA 
ster Eberhard, szef sztabu głównego gene* Szczególnem uwzględnieniem Wileńszczyzny. 

— Referat pod powyższym tytułem wygło- 
si prof. USB 
mysłowej p. 1 
czarnej kawy. którą organizuje Klub Polity- 
ćzno - Społeczny, dzisiaj we wtorek, dnia 17 
bm. o ;godz. 20 w kasynie oficerskim 3 puł 
ku saperów, przy ul. Asenalskiej nr. 5. 

cerek uczestników bojów o Włino odbędzie 
się we czwartek 19 bm. o 18 godz. po połud- 
niw wsfokalu Ośrodka Wych. Fizycznego przy 

rodnieniem rasy) 19 grudnia we czwartek w 
Poradni Eugenicznej (uł. Żeligowskiego 4) dr. 
Rostkowska iwygłosi odczyt ma temat: „O 

zmarł w dniu 16 grudnia 1929 r. w wieku łat 76 

Nabożeństwo żałobne w kościele Ostrobramskim 18. XII we środę o 

g. 9 rano. Pogrzeb po nabożeństwie na cmentarz Rossa. RODZINĄ 

Nowy proces przeciw Konsysforzowi Ewanq.-Refor. 
Dowiadujemy się z pewnych źródeł, że po zakończeniu niedawnej 

Sprawv karnej przeciw Superintendentowi Jastrzębskiemu, do Prokuratora 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie wpłynęła nowa skarga na Wileński Kon- 
systorz Ewangelicko Reformowany. 

Wnosi ją kobieta, która z mężem swoim, katolikiem wzięła Ślub ka- 
tolicki w katolickim kościele. Mąż ją porzucił, zmienił wyznanie—i zwrówł 
się do konsystorza Ewang.-Reform. w Wilnie o rozwód. Konsystorz Ewan- 
gelicki sprawę przyjął I wyznaczył podobno na najbliższe dni. Prawo z 1891 
roku wyraźnie ustala, że kompetentnym do sądzenia ego rodzaju spraw 
jest sąd duchowny strony pozwanej, w tyrn wypadku katolicki. W dopusz- 
czeniu sprawy przez sąd Ewangelicko-Reformowany, żona upatruje naduży 
cie władzy i pogwałcenie przepisów o właściwości sądów duchownych, 
prosi więc Prokuraturę o pociągnięcie członków Konsystorza Ewangelicko 
Reformowanego w Wilnie do odpowiedzialności. 

TAS AT i i R OIS TIT OO TL TOKIO LTSK 

z wydziału Matematyczno - Przyrodniczego List de Redak cji 
138 studentów(ek), z Studjum Rolniczego 72 
studentów (ek), z wydziału lekarskiego 139 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Dnia 15. XII. 1929 roku w „Robotaiku“ 

ukazała się korespondencja z Wilna, w 
której jakiś niepodpisany osobnik w ohyć 
ny sposób mąpadą na mój hocor i szkaiuje 
moją pracę. 

Sadzę, że to wystąpienie jest dalszyn: 
ciągiem systematycznej zorganizowane: 
przeciw mojej osobie kampanji, chociaż 
zawsze byłem od wszelkich brudów zdale 
ka i niczyjego honoru przez naauźżywanie 
wyulności stowa drukowanego nie uotyka- 
łem. Na tę obrzydliwą napaść, która ośmie 
ia się kwestjonować nawet moją służbę i 
pracę w Legionach, nie uważam za możli: 
we odpowiedzieć inączej, jak tylko kieru- 
iąc sprawę na drogę sądową przeciw wy- 
qawnictwu „ROobolnik*. 
„Jak najuprzejmiej proszę o umieszcze- 

nie w Pańskim pismie powyższego oświad- 
czenia, a te wszystkie pisma, dlą których 
cześć ludzka nie jest szmatą, proszę G 
przedruk mego Oświądczenia. 

Łączę WT. prawdziwego szącunki: 
amiński Władysław 

Wilno, dnia 16. XII 1929 r. 

przodownicy P.P. wynieśli trumnę do rydwa- 
nu, W kondukcie postępowała orkiestra woj- 
skowa, kompanja Policji Państwowej i nić- 
siono wieńce. Ža trumną Szła rodzina zmar- 
łego, następnie p. wicewojewoda Kirtiklis i 
wszyscy obecni w kościele przedstawiciele 
władz oraz tł umy publiczności. Zwłoki Śp. 
Zawadzkiego złożono na cmentarzu na Ros- 
sie. 

— (y) JE ks. biskup Bandurski wyjechał 
na uroczystości do Skarżyska. W sobotę rar 
nym pociągiem JE ks. biskup Bandurski wy 
jechał do Skarżyska, zaproszony przez prz- 
cowników Państwowej Fabryki Amunicji na 
poświęcenie pomnika Matki Boskiej Nieusta - 
jącej Pomocy, jak również poświęcenie sztan 
daru stowarzyszenia „Pyrotechnika wojsko- 

53 studentów(ek), z Wydziału Sztuk Pięk- 
mych 31 studentów (ek). 

AKADEMICKA 
— Redakcją Akademickiej Wolnej bit 

nyj chcąc iuprzyjemnić braci akademickiej fer 

WOJSKOWA. 
— (0) Ćwiczienią wojskowe a zasiłki dla 

rezerwistów. Dn 4 grudnia zwołniony został 
ostatni turnus powołanych w roku bieżącym 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—(y) Dzisiejszy odczyt proi. Wł. Zawadz 
Zagadnienia gospodarcze |Polski ze 

dyrektor Izby Handlowo - Prze 
Władysławij Zawadzki podczas 

— Zebranie Organizacyjne Karcerzy i har- 

uł. ES 4. 
- — Z T-wa Ėugenicznego (walki ze zwy- 

szereg podniosłych przemówień. wyborze zawodu”, /Początek o 6 w. Wstęp wa*. 
a pone wolny. rej „— (9) Słaby ruch przedswiąteczny prze- 

* — Posjedzenij Naukowe Wileńskiego raża kupców. Jakkolwiek do swiąt zostało 
у T.wa Gintekologicznego, połączone z uroczy- już tyłko dziesięć dni ruch w sklepach jest 

Do Warszawy wysłano następujące stym obchodem 40 letniej pracy lekarskiej minimalny. Nikt nie myśli jeszcze o poczy- 
depesze: i 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
dn. medycyny Władysława Bujalskiego odbę nieniu zakupów a specjalnie wystawy gwia 

om i.porad z dziedziny ryba- 

uszkodziły maszynę. Na ulicy Końskiej w iedziałek wieczorem do autobusu  rzucono 
wielkich rozmiarów kamień, który wpadając do środka odłamkami szkła zranił kilku pa. 
sażerów. W związku z tego ródzaju bandyckiemi występami szoierów btrajkujących, po- 
licja zarządziła jostre pogotowie, co w krótkim czasie dało pewne; wyniki, gdyż czterech z 
najbardziej aktywnych. „terrorystów osadzono w areszci 

Wieczorem nastąpiły: wne pertrakta 
traktacje te doprowadziły. do pozytywnych 
łatwiony w ten sposób, że właściciele zgodzili się na 
wnikami. Ostateczne omówienie niektórych Ska 

areszcie. 

icje właścicieli z strajkującemi szoferami. Per- 
rezultatów i cały zatarg został definitywnie za- 

lwyższenie płac i umowę z praco. 
Ww nastąpi dzi ZW 

Wobec zgodyj pracodawców strajk został odwołany, i już wczoraj riich; samochodowy 
w. mieście został przywrócony. (c) 
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URZĘDOWA 

= Wyjazd p. Wojewody. P. wojewo 
da wiłedski Wiadystaw Raczkiewicz wyjechał 
w niedzielę wieczór na kilka dni do Warsza- 
wy w sprawach służbowych, jako też by 
przewodniczyć na posiedzeniu sekcji dekon- 
centracji komisji dla. usprawnienia administra- 
cji państwowej. 

Uwagi: 

10C й 

407 : 

MIEJSKA 

— (0) Z pos B miejskiej Komisji 
Technicznej. Na ostatniem posiedzeniu miej 
skłej komisji Technicznej zostały powzięte, 
m. im. następujące uchwały: 

W sprawie przejęcia przez miasto ul. Ko- 
tejowej, zaułku Gościnnego i in., uchwalono 
przekazać jtę sprawę Spe e nożkonic w 
skłądzie inż. Kubilusa, Domańskiego i Za- 
sztowta. ` 

Sprawa przedłużenia rurociągu ma ul. Ko- 
Ściuszki do szkoły [powszechnej na A ntokolu 
została odroczona. 2 

IPo rozpatrzeniu podania |zbiorowego mie 
szkańców| zaułku Bernardyńskiego, uznano 
koniecznem przeprowadzenie rurociągu na ten 
Saułek. Głębokość kładzenia rur ma wyno- 
sić 2 metry. Również przychyłnie przyjęty zo 
stał projekt przedłużenia rurociągu na tl. Ja- 
kóba Jasińskiego. 

Na wniosek jednego z członków, komisja 

" dotychczas kolejarze wileńscy będą wiecz- 

  

ONIKA 
ła na ul. Legjonowej, oświetlenie której obe 
cnie jest niedostateczne. 

Wreszcie, w sprawie złego stanu chodni- 
ków na ul. Słowiańskiej, komisja uznała, iż 
wobec braku płyt betonowych „chodniki te 
małeży zagruzować. 

— (0) Zamknięcie końcówek rurociągo- 
wych. Miejska komisja $echniczna przyjęła 
wniosek oddziału wodociągowego w sprawie 
zamknięcia 7 końcówek rurociągowych. W 
ten sposób połączone mają być następne ar 
terje: ul. Gimnazjałna z ul. Mickiewicza, Ros 
sa z Piwną, Ostrobramska z Bazyłjańską, 
Wielka z Imbarami, Nowogrodzka do połą- 
czenia z ciągiem 200 mm. ga zaułku Solnym, 
między ul. Nowogródzką i Kijowską, ul. Po- 
łocka z zaułkiem Białym i ul. Popowską, przy 
czeń uchwałonć wykonać odwodnienie, rur 
wodociągowych systemem odseparowującym 
całkowicie kanał i gazy kanałowe od sieci 
wodociągowej na uł. Fiłareckiej, Ponarskiej, 
Kościudzki, Łukiskiej, Kasztanowej, Przeja- 
zdowej, Zarzecznej i Słowackiegp. 

— (yX Obowiązek przerejestracji samo. 
chodów zarobkowych. Mimo, że wszystkie 
dowody rejestracyjne wydane na samochody 
przeznaczone do użytku publicznego, są wa- 
żne tylko do końca roku dotąd nie zgłosiło 
się szereg osób, o przedłużenie tych dowo 
dów. które może nastąpić dopiero po uprzed- 
nim zbadaniu technicznem samochodu. 

Termin 31 bm. jest pre kluzyjny i nie bę- 
dzie prolongowany. 

Semochody kursujące po 1 stycznia z nie 
ważnemi dokumentami, będa zatrzymywane i 

i nakładane będą kary. 
jemy się jednocześnie, że przeje- 

restracji nie podlegają wozy zarejestrowanie 
po 1 listopadzie 1929 r. 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. Dnia 18 i 19 grudnia 
odbędzie się posiedzenie (Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. 

Porządek dzienny zawiera, m. in. sprawy 
nastepuiące: : 

1) 25 spraw zatwierdzenia projektów sca 
łenia na gruntach gospodarzy poszczegółnych 
wsi, położonych w różnych powiatach woje 
wództwa Wileńskiego; 2) sprawa zniesienia 
służebności pastwiskowej, obciążającej rzeko- 
mo majątek ziemski Horodziec Łużki, gm. 
am. Łużeckiej, now. Dziśnieńskiego. własność 
epadkobierców Wiktora Zyberk - Pfatera. na 
rzecz wsi Strzelcowo, 3) spbrawv 7atwierdze- 
nia orojektów: przymitsoweg sienią służe 
fności pastwiskowei. ohcia%-*acni dobra ziem 
skie Piotrowszczyzr - (qm. Załeskiej, pow. Dzi 
snieńskiego. własność Adama Korsaka, na 
rzecz wsi Hrvce, Rudnica i Bvczkowo. 

— (y) Oficerowie i podoficerowie ni 
zenu wileńskiego otrzymują trzy nowe 
mieszkalne. W dn. 19 bm. we czwartek o g. 
12 w południe odbędzie się poświęcenie i ot- 
warcie 2 dalszych domów podoficerskich i do 

      

   

  

      

    

Ž po ST orzekła, iż |pożądanem jest zwiększenie świat mu dla oficerów. Budynki te urządzone we- 

omy. 

dzie się we czwartek kinia 19 grudnia o g. 
20 m. 15 w lokalu kliniki położniczo gineko- 
logicznej USB (Bogusławska 3). 

skiej Zamek Warszawa. Zebrani na -uro- 
czystej akademii z okazji 10-lecia istnienia 
Dyrekcji P. K P. w Wilnie skłądają Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrazy najgłębszej czci i hołdu. 

_ Pierwszy Marszałek Polski józef Pił- 
sudski, Belweder Warsząwa. Zebrani na 
uroczystej akademji z okazji 10-lecia ist- 
nienia Dyrekcji P. K. P. w Wilnie składają 
Ci, Panie Marszałku ślubowanie, że tak jak 

M 

KOMUNIKATY 
— Zrzeszenie RE uczenic gimin. im. 

E. Orzeszkowej w 'Wilnie zaprasza wszystkie 
dawne uczenice' gimnazjum, by jaknajliczniej 
przyszły na przełamanie się opłatkiem przy 
choince we środę 18 b. m. o godz.|6 po poł. 
do lokalu gimnazjum (ul. Orzeszkowej 9). 

Stow., Maturzystów gimn. im 
Ad. Mickiewicza w Wilnie zawiadamia kol. 
kol. maturzystówi tegoż gimnazjum, że w dniu 
20 grudnia b. r. odbędzie się'w łokalu gimna- 
zjum „tradycyjna 'Wilja* o godz. 6 wiecz., 
na którą uprasza się zapisywać codziennie w 
sekretarjacie (gimnazjum od godz. 10.30 do 
13 do dnia 19 b. m. włącznie. 

— T-wo „Dom Serca Jezusowego urzą. 
dza na 27, 28 i 29 b. m. ogólny zjazd daw- 
nych swych wychowanków, i wychowanek, 
oraz wszystkich ,dawniej pracujących w tych 

nie niestrudzenie służyli idei państwowej 
na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. 

dług najbardziej nowoczesnych _'v wymogów 
zbudowane zo$tały na Pióromoncie kosztem 
wojskowego Funduszu Kwaterunkowego. W 
uroczystości tej wezmą udział przedstawicie- 
1e władz państwowychy 'wojskowych i cywil 
mych oraz samorządowych. 

— (0) Nienormalne stosunki. Na ostat- 
niem |jposiedzeniu miejskiej komisji technicznej 
poruszona została sprawa nienormalnych sto- 
sunkow z elektrownią kolejową, przez którą 
miasto ponosi straty, gdyż elektrownia ta 
idostarcza obywatelom prąd elektryczny, za 
który pobiera opłaty wzamian elektrowni miej 
Skłej, nieoświetla dostatecznie ulic, zajmując 
tereny tych ulid pod swoje słupy. 

Po rozpatrzeniu tej sprawy komisja stanę- 
ła na stanowisku, iż powyższe nienormalne sto 
sunko nałeży w ee jaknajszybszym osta 
tecznie zlikwidować. 

msza św. w kaplicy Matki Najśw. Dobrej Ra- 
dy u ks. ks. Selezjanów i tamże będzie za- 
powiedziany dalszy program. Pożądane jest 
jaknajliczniejsze zebranie. 

— (a) Podatki w grudniu. Przypomina- 
my płatnikom podatków bezpośrednich,!że w 
miesiącu bieżących należy uiścić następując 
podatki. ^ 

Należy. wpłacić, podatek docho- 
dowy uposażeń służbowych, emerytur i wy- 
nagrodzeń za najemną pracę w ciągu 7. dni 
po dokonaniu potrącenia i załegłości odroczo- 
ne i rozłożone na raty z terminem płatności 
w grudniu, tudzież podatki, na które platni- 
cyj otrzymali nakazy z terminem płatności w 
tym miesiącu. 

id Koła m. Wilna Stowarz. Chrz. 
Nar. Naucz. Szk. Powsz. podaje do wiado- 
miości członków i ogółu nauczycielstwa, iż w 
daiu 20 bm. o godz. 19 w mieszkaniu p.p. 
Renigerów, Sosnowa 17 — 4 odbędzie się tra- 
dycyjny opłatek Stowarzyszeniowy. + 

* RÓŻNE. 

— (y) Pogrzel licjanta zamordowane- 
go na posterunku. Wczoraj lodbył się z wielką 
uroczystością pogrzeb zmarłego przed trze 
ma dniami tragiczną śmiercią posterunkowe- 
go. Policji Państwowej śp. Michała Zawadz- 
kiego. 

Ś.p. Zawadzkł '|Michał poległ bohaterską 
śmiercią na posterunku w Kamiennym Łogu, 
zastrzejony przez 4 koniokradów, którzy byli 
w drodze na zbrodniczą wyprawę. Zmarły li 
czył lat 35, osieroch żonę, dwoje drobnych 
dzieci i matkę, którą utrzymywał. Walczył 
na froncie jako ochotnik w armji polskiej i 
odznaczony był Krzyżem Walecznych. 

Trumnę ze zwłokami no przewiezieniu do 
Wilna złożono na katafałku w kościele uni- 
wersyteckim św. Jana. Posterunkowi Policji 
Państwowej z dobytemi szablami; pełnili straż 
honorową jprzy katafałku, na którym złożone 
były wieńce od wojewody, wileń., wojewó- 
dzkiego komendanta m. Wilna, od komend po- 
wiatowych z terenu województwa wileńskie 
go i in. 
"Nar nabożeństwo żałobne przybyli do ko- 
ścioła zastępujący nieobecnego w Wilnie wo- 
iewodę wicewojewoda Kirtiklis, gen. Krok - 
Paszkowski, starosta wiłeńsko trocki Radwań 
ski, starosta grodzki Iszora. przedstawiciel 
prokuratury, komendant PP. m. Wilna Izy- 
dorczyk, kierownik urzędu śledczego 'Wasilew 
ski, szereg funkcjonariuszy P.P., wszyscy ko 
mendznci kemisariatów, przedstawicielk orea 
nizacył i społeczeństwa. iPodczas nabożeńst- 

SĄDOWA 

— (a) Zjazd prokuratorów. W. niedzielę 
rozpoczął się w Wilnie zjazd prokuratorów z 
terenu apełacji wit 

Zjazd potrwa 3 dni. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (a) Ochrona kobiet zgłaszających się 
na wyjazd zagranicę. Koło Urzędu 'Pośred- 
nictwa Pracy kręcą się często jacyś osobni. 
cy wzgłędnie kobiety, którzy zaczepiają kan- 
dydatki na wyjazd zagranicę zdyskwalifiko- 
wane przez P. U. P. P. i proponują im wy- 
jazd do innych miast, obiecując załatwić ich 
wyjazd zagranicę, bardziej pomyślnie. Wobec 
tego że mogą zajść wypadki, że rzekomymi 
pośrednikami okażą się handlarze żywym to- 
warem, zaszła potrzeba powiadomienia kan- 
dydatek na wyjaad ha roboty zagranicę, że 
dyskwalifikacja na terenie jednego urzędu nie 
może być anulowana przez drugi, i że na pro- 
pozycje różnych podejrzanych osób należy 
odpowiadać odmownie. Również na przys 
łość kobiece misje dworcowe będą otacza 
opieką wyjeżdżające ha roboty kobiety przy- 
jęte przez P.U.P/P. do pracy za granicami 
państwa. 

— (a) Strajk pracowników  instytucyj 
żydowskich, W celu bės strajkujących 
pracowników związku kupców wczoraj porzu 
cili pracę subjekci zatrudnieni w branży ko- 
donjalnej, win i wódek i owocowej.  , 

Zatarg bardzo się zaostrz ył wobec od- 
rzucenia (przez pracodawców żądań strajk 

jących.” : 
Strajk ma się rozszerzyć na wszystkie in 

stytucje żydowskie. 

  

   

UNIWERSYTECKA 
— Z uniwersytetu. (Do Immatrykulacji, 

która odbyła się w sali Śniadeckich, w dn. 
12 bm. przystąpiło ogółem studentów i stu- 
dentek 1169 i wolnych słuchaczy 5, z tego 
z Wydziału Humanistycznego 185 studentów 
(ek) i 5 wolnych słuchaczy(ek), z wydziału 
Teologicznego 40 studentów, z Wydziału Pra słowach oddając hołd i cześć pamięci poste 
wa i Nauki Społecznych 511 studentów(ek), runkowego Zawadzkiego. 

zakładach. 27 b. m. o godz. 10 rano będzie 50 

Po nabożeństwiewe ważne nie będą. 

zdkowe jak gdyby nie zwracają niczyjej u. 
wagi. Ё 

1 wkróciliśmy do kilku firm, które zwy 
kle w okresie przedswiątecznym robiły duże 
obroty, aby dowiedzieć się, co słychać. 
.. Zewsząd słyszeliśmy narzekania. Zastój 
jak nigdy. Zazwyczaj już trzy tygodnie przed 
świętami rozpoczynał się ruch, obecnie je- 
szcze mie widać kupujących. Nawet zeszły 
rok był znacznie lepszy. * 

W dziale galanterji tež cicho. Niema mo- 
wy o gromadzeniu zapasów, mówi kierownik 
jednej z firm, niema mowy 0 wybieraniu cen 
niejszych prezentów. Co najwyżej jakaś to- 
rebka dla żony, krawat dia męża, drobnostka 
bursztynowa, lub laleczka dła dziecka i to 
wszystko. Charakterystyczne jest, że nawet 
w hałach panuje kompletna cisza. 

Naogół więc święta upłyną prawdopodob- 
nie bardżo cicho i skromnie nie spełniając 
nawet najskromniejszych oczekiwań naszego 
kupiectwa, które od szeregu miesięcy żyło 
nadzieją wzmożonego ruchu przedświąteczne- 

— Choinka dla dzieci członków Z. K. P. 
W miedzielę 29 grudnia r. b. o godz. 17 odbę- 
dzie się w Jokalu zarządu okręgowego Z.K.P. 
ul. Wiwulskiego 4—3 choinka dla dzieci 
człónków Z. K. P. Wobec szczupłości lokału | 
ilość dzieci mogących wziąć! udział jest ściśłe 
ograniczona. Zapisy dzieci na choinkę będą 
dokonywane jw poniedziałek 16, wtorek 17 i 
środę 18 grudnia w «"='-+ w Biurze Zar! 
du Okręgowego w godzinach jod 18 do 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą iprzyjmo- 
wane. Zgłaszać się nałeży do "wiceprezesa 
zarządu okręgowego| kol. Zebryka. 

— (a) 7 gminy żydowskiej. Na onegdaj- 
szem posiedzeniu zarząde gminy żydowskiej 
omawiano ultimatum związku pracowników 
handlowych w sprawie zatrudniania pracow- 
ników: gminy w związku kupców, gdzie jak | 
wiadomo wybuchł strajk. 
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Gmina uznała, że żądania związku nie | 
są rzeczowe i że mimo grożby rozciągnięcia 
strajku i na pracowników gminy nie może 
poczynić żadnych kroków. w kierunku nieza- 
PY w związku kupców * „łamistraj- 
ów". 
.— (0) Piaktyki gekwestratorów miejskich 

Referat egzekucyjny Magistratu zawiadomił, 
p. Bertę Małk (Niemiecka 6) że w dniu 7 
listopada rb. zostały sprzedane z publicznej 
licytacji zesekwestrowane na pokrycie nieo- 
piaconych przez p. Małk podatków 100 sztuk 
kapeluszy letnich damskich. Uzyskana z licy 
tacji kwota 10 zł. zostałą zaliczona w następ- 
ny sposób: na pokrycie podatków 0, kar za 
zwłokę 8 zł. 90 gr. kosztów egzekucji + za. 
przewiezienie rzeczy 1 zł. 10 gr. i koszta li- 
cytacyjne 10 gr. 

Komentarze zbyteczne. 
— (a) Nowa szosa. Onegdaj nastąpiło 

otwarcie szosy Szczuczyn — Różanka. 
Na budowę sżosy złożyły się związki ko- 

munalne i miejscowa ludność. 
'odziękowanie. Panom d-rom Józefo- 

wi Kučharskiemu i Marjanowi Siedłedkiemu za 
troskliwą opiekę w czasie choroby mojej żo- 
ny składam Serdeczne Z > 

sław Jastrzębski. 

TEATR I MUZYKA. | 
— Teatr miejski na Pohulance.  Ostat. 

nie występy Wandy Siemaszkowej. Powo- 
dzenie jakiem się cieszy sztuka Gordina „Mir 
ia Efros* zawdzięcza przedewszystkiem wy- 
istępom znakomitej tragiczki Wandy Siema 
szkowej oraz Świetnie zgranemu zespołowi. 
Napisana z rzetelnym tałentem oraz znajo- | 
mością (stosunków tego swoistego srodowiska 
„Mirla Efros" wyciska łzy, wzruszenia wi. 

wa żałobnego kapelan wojskowy z Nowo - dzom. Z powodu kończących się wkrótce | 
Wileiki ks. Nowak przemówił w podniosłych występów Wandy Siemaszkowej w nadcho-- 

«dzący piątek, sobotę i niedzielę biłety zniżko 
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SŁ owo 
  

— Wesele Sandomierskie. Występy teatru 

regjonalnego w Lutni. Jak było do przewidze 

nia Wesele Sandomierskie w wykonaniu te- 
atru regjonałnego wywarło niezapomniane 

wrażenie, czegą dowodem| był wczorajszy pier 

wszy występ, na którem publiczność przyję- 

ła IWesele Sandomierskie entuzjastycznie. 

Dziś drugi występ teatru regionalnego w bar 
wnem widowisku Wesela Sandomierskiego. 

'Wesele Sandomierskie dlą szkół. W po- 
rozumieniu z kuratorjum Okręgu Szkolnego 
dziś o godzinie 5 Wesele Sandomierskie grane 
będzie @а szkół. Ceny specjalnie zniżone. 

„Mysz košcielna“ Fodora. Pod osobistym 
kierunkiem dyr. Zelwerowicza odbywają się 
codziennie intensywne próby z lekkiej kome- 
@ lFodora „Mysz kościełna*. Komedja ta 

st niewyczerpanem źródłem humoru. Prem 
a we czwartek. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Lux — Golgota miłości. 
Heljos' — Miłość w ogniu 
Miejskie — Parada żołnierzyków. 
Piccadilly — Intrygant (Emil Janiags) 
Hollywood — Dla ciebie ukochana. 
Wanda — Pat i Patachon jako bokate. 

rowłe. 
Eden — Klub czarnej 
Światowid — Dolar, serce i przypadek. 
Ognisko kol. — Przedwiośnie. 
Słońde — Intryga księżny Dimitrescu 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

(c) Zatruła się spirytusem  drzewnyf. 
Wczoraj w nocy zatruła się spirytusem drzew- 
nym Fania Cwik (Wielka 19). W. jakich oko- 
licznościach wypadek 'miał miejsce ustala po- 

licja. Zatrutą, ulokowano wi szpitalu żydow- 

skim. 
— (c) Okradzenie mieszkania. Podczas 

nieobecności domowników _ nieujawnieni 

sprawcy dostali się do mieszkania Jakobo- 

wiczów ,przy ul. Szyszkińskiej 28 i wynieśli 

garderobę i bieliznę wartości kilkaset zł. 

— (c) Cała rodzina zatruła się czadem. 

Od zbytnio mapałonego pieca wydostający Się 

czad spowodował zatrucie się rodziny Cicho- 
rzów (W. Stefańska 23). Dzięki szybkiej po- 
mocy; lekąrskiej zatrutych' zdołano uratować, 

(yi Robotnik, morduje swego praco- 
dawcę. Dochodyenia wdrożone w sprawie 

morderstwa: Wincentego Pstrockiego wykaza- 
ły, iż zbrodnię popełnił robotnik, który pra- 

€ował u Pstrockiego. Robotnika owego widzia 
no w dniu 11 grudnia: w osadzie [Poniatycze. 
Zarządzono pościg, iMordderstwo zostało do- 
konane w celach rabunku. Zbrodniarz zrabo- 
wał konia, czarne palto i kostjum oraz pra 
wdopodobnie |pieniądzę ;które, śp. Pstrocki no- 
sił w woreczku na szyi. Konia porzucił mor- 
derca koło wsi Nieściurki w dn. 12 bm. 

    

— (y) Obywatele litewscy aresztowani za 
uprawianie przemytu. Patrol KOP-u pełniący 

służbę wpobliżu wsi Pomerecza przytrzymał 

przemytników z 50 kiłogramami sacharyny. 

Ujęto 2 przemytników: Piotra Piekszę z Po- 

merecza i Jana Aldonisa z Szuliszek. Trzeci 
przemytnik aresztowany na rynku w Olkie- 
aikach zbiegł. Wszyscy trzej przemytnicy 
są obywatelami litewskimi. 

— (c) Nieporozumienie z rodzicami na- 
surięło mu myśl targnięcia się na życie. Po 
sprzeczce z rodzicami usiłował odebrać So- 

bie życie 18 letni Konstanty Czerwiecow 
(Tyrenhauzowska 31), który udał się na 

ulicę Wawozy i tam koło domu klasztorne- 
go wypił większą dozę esencji octowej: De- 

sp”rata po udzieleniu pierwszej pomocy ulo- 

kowano w szpitalu. 

(c) Zatrucie się denaturjatem. Z powodu 

nadużycia denaturatu zasłabł Witold Wieli- 

czko (Połocka 27) z zawodu malarz. 

Wieliczko po stwierdzeniu zatrucia od- 

wieziono do szpitała żydowskiego. 

— (c) Okradzenie sklepu i mteszkania. 
Nieujawnieni sprawcy dostali się do sklepu 

Izraela Buszuna mieszczącego się przy ulicy 

Straszuna 15 i wyniesli zapas papieru i marek 

pocztowych na sumę 350 zł. 
Również Szlomie Wrocławskiemu (Stefań 

ska 14) skradziono z mieszkania garderobę 

wartości tysiąc zł. zaś jego służącej Barto- 

szewiczównie palto letnie i sukienki. 

(c) Zatrzymanie dwóch osobników z ma. 

terjałami wybuchowymi. W pobliżu Filipowa 

władze bezpieczeństwa ujęły Jana. Szipińskie- 

go i Stanisława Kuklińskiego stałych miesz- 

kańców Łomży u których podczas rewizji 

znaleziono ukryt" "w workach 50 petard sy- 

stemu polskiego. Ё 

Zatrzymani tłómaczą się, że materjały 

wybuchowe nabyli drogą nielegalną w celu 

sprzedaży rybakom. 
? — (c) Żatrzymtanie złodziei. Policja are- 

sztowała Kazimierza Stolarczyka (Werkow- 

ska 9) za kradzież palta na szkodę Wad 

Swietlikowskiego (Piwna 13), Chckiela Mil- 

sztajna (Archanielska 47) winnego kradzieży 

wozowej na ulicy Zawalnej na szkodę Mojże 

sza Tungiela, Michiela Kiślera (Wiłkomierska 

45) za kradzież drobiu i Józefa Taciłowa (Je- 

rozolimska 31 za kradzież garderoby u Pawła 

Kinszto (Smoleńska 2). 
(c) Pobicie przejeżdżającego. Pod 

Mejszagołą przejeżdżający drogą do Wilna 

Stanisław Wiśniewski zamieszkały w Wilnie 

przy ul. Gajowej 5 spotkał 3 osobników któ- 

rzy w trakcie rozmowy znienacka rzucili się 

na Wiśniewskiego i dotkliwie go pobili. 
Napadnięty ratował się ucieczką i tylko 

dzięki chyżości konia może zawdzięczać 

że z całej opresji wyszedł tylko ranny i nie 

obrabowany. 
— (c) Wpadła pod samochód. Na placu 

Katedralnym została potrącona przez przeje- 

żdżający samochód Tajba Aronowicz łat 19 

(Bosaczkowa 3) która uległa uszkodzeniu 

nóg. , 
zz 

a RADJO 

Wtorek, dnia (174 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muzy- 
ki popularna w wykonaniu orkiestry Pol- 

skiego Radja. Wprogramie: 1) Suppć — 
uwert. „Rano i Wieczór w Wiedniu". 2) 
Gounod — wale z op. „Faust*. 3) Glinka 
— Zwętpienie. 4) Hirsch — Ponte dei S0- 

spiri. 5) Poppysuita baletowa. 6) Czajkow- 

ski — „Chanson triste“. 7) Sinding — 

„Szept wiosny*.  13,10— 13,20: Transmisja 

z Warszawy, Komunikat meteorologiczny 

16.10 —16.15: Program dzienny, $16,15— 

17,00: Muzyka z płyt  gramefonowych. 

17,00 — 17,15: Chwilka litewska 17,15 — 
17,25: Komunikaty organizacyj społecznych 
17,25—17,45: Audycja dla dzieci. Poga- 
dankę przyrodniczą p. t. „Gąski PTE 

wygłosi Irena Łubiakowska: 17,45 — 18,45: 

Transm. z Warszawy— Koncert, 18,45—19,00 
„O pani dla pani*. Wygłosi Zula Minkiewi- 

czówna. 19.10—19,30: Popularny kurs lite- 

ratury polskiej. Pogadanka 5 prow. 
Wierzyński 19,30 — 19,45. 12 lekcja języ- 

ka niemieckiego, Prow. dr. Włodzimierz 
Jacobi.  19,45—19,50: Program na dzień 

następny. 19.50 — 23,00. Transm. opery z 

Poznania oraz komunikaty z Warszawy 

UE O ES OZONE NE O G US 

(Owadzć Szanownych Pańl 8 
WYTWÓRNIA 8 

Kwiatów Sztucznych E 

Wilno. ul. Zamkowa 17. R 

poleca na sezon karnawałowy naj- 
nowsze modele kwiatów balowych. a 

kama UT Lil 1 O GÓR Е 

p
 

s 
sz 

£ SĄDÓW 
SPRAWA POSŁA SZAPIELA W SĄDZIE 

NAJWYŻSZYM. 
Sprawaj osławionego posła białoruskiego 

Antoniego Szapieła, jednego z najbardziej ko 
munizujących. posłów NPCH skazanego swe 
go czasu przez Sąd Okręgowy w Wilnie na 
6 lat ciężkiego więzienia, znalazła się w Są- 
dzie Apelacyjnym, a następnie po zatwierdze 
niu tam: wyroku trafiła do Sądu Najwyższego 

W Sądzie Najwyższym sprawa ta rozpa 
trywana ibyła' dwukrotnie w trybie kasacyj- 

    

mym i ostatecznie przekazana została Sądo 
wi Apelacyjnemu w Warszawie. Jako obroń- 
ca „uciśnionego obrońcy uciskanego ludu“ 
stanie adw. Berenson. 

iPrzypuszczalnie i na ten raz wyrok pier- 
wszej instancji [zostanie zaaprobowany. (y); 

UNIKNĄŁ KARY ŚMIERCI 

Swego czasu, kilka łat przed wojną po- 
„pularną była na podwórkach przedmieść war- 
szawskich piosenka o szewcu Kozłowskim, 
który zamordował żonę i troje dzieci: Okrut- 
na to zbrodnia — wstrząsnęła całą niemał 
Warszawą do tego stopnia, że podwórkowi 
piosenkarze śpiewali o niej piosenkę, a stró- 
2е i służące słuchali jej ze zgrozą. 

Dziś czasy zmienły się. 
. _ Pasjonat — alkoholik Kozłowski byłby 
jagniątkiem 'w porównaniu naprzykład z 
„„Kmiotkiem* Włodzimierzem Dzienisikiem ze 
wsi Zacisze pow. wołożyńskiego. 

Tamten w porywie szału, po kłótni z 
żoną począł rąbać siekierą na lewo i napra- 
wo — iDzienisik na zimno mając na celu 
zawładnięcie ziemią zamordował z nienoto- 
wanym dotąd spokojem czworo malutkich, 
bezbronnych dzieci. 

Nie siekierą ani nożem, nie szybko dzia- 
łającą trucizną usuwał on niepotrzebne mu 
maleństwa. 

Potworny zbójca zwabił je podstępnie 
na strych a tam dusi je własnemi rękoma aby 
następnie powiesić rzędem na belce. 

Žbrodnia wykryła się szybko i władze 
ślełtcze nakazały aresztowanie Włodzimie- 
rza i Jana Dzienisików, pierwszego jako mor- 
dercę, a drugiego jako inspiratora zbrodni. 

Sąd Okręgowy rozpoznawał ich sprawę 
na sesji wyjazdowej w Wiłejce pow. i na 
mocy zebranych materjałów skazał morder- 
cę na karę Śmierci. Jan Dzienisik został cał. 
kowicie uniewinniony. 

Obrońca skazanego apełował. Wczoraj 

Sąd Apelacyjny rozpoznawał ponownie spra- 
wę, uznał Włodzimierza Dzienisika winnym 

lecz zmienił karę zamieniając karę śmierci 
na dożywotnie więzienie. (y). 

Na srebrnym ekranie 

„KSIĘŻNICZKA OLGA* W HELJOSIE. 
B= Gośc” ы 6 

MW prowincjonalnym garnizonie Butgarji 

stacjonuje pułk kawaleryjski. Adjutantem te- 

go pułku jest sobie pewien rotmistrz. Ma on 

słabość (któż słabości nie ma?): lubi się za- 

bawić, lubi wesoło, w damiskiem towarzystwie 

czas spędzić. * 
Zdarza się kiedyśj że jego przełożony 

ułkownik 'wyjechać musi służbowo. Zosta- 

wia swe zastępstwo rotmistrzowi, (taka wi- 

docznie jest, Ihierarchja w wojsku  bułgar- 

skiem), który doraźnie nie znajduje nic lep- 

szego do roboty, (jak zainstałować się w puł- 

kownikowskiemi mieszkaniu i tu pułkownikow- 

nikowskiego .(,szamjn.sa* Z płcią nadobną 

spijač“ i 

Rotmistrz ma kolosalne powodzenie u 

kobiet, po pierwsze dlatego, że się ipowszech- 

nie paniom podoba, a po. drugie, idlatego, že 

jemu, rotmistrzowi, wszystkie panie także się 

podobają. 
To rotmistrzowskie „obszerne* serce 

sprowadza nań nieszczęścia, bo płeć piękna 

zawiązuje przeciw niemu spisek i postanawia 

go poprostu stłuc. 
iAle tu zachodzi nieprzewidziana rzecz, 

mianowicie pułkownik wraca znienacka i je- 

mu, zamiast rotmistrzowi dostaje się porcja 

kuksańców niewieścich. 

Skandal! Rotmistrz podaje się! do dy- 

misji, a nie mając co ze sobą zrobić, wstę- 

puje do cyrku, gdzie popisuje się na koniu. 

Cyrk odwiedza księżniczka, a zachwyco= 

na umiejętnościami żeździeckiemi | eksrotmi- 

strza występującego ipod imieniem mistr a X, 

stara się z nim spotkać. Naturalnie otoczenie 

zaspakają kaprys panienki. 
Mister X: jest zachwycony księżniczką, 

ona zaś nim, ale ponieważ Mister X jest tyb 

ko cyrkowidem, |przeto znajomość kończy się 

nagle, tak jak nagle powstała. 
Tymczasem jeden z odpalonych konku- 

rentów księżniczki widząc jej skłonność ku 

Mistrowi X i pragnąc ją przez zemstę skom- 

promitować, wjprowadza na jej salony nasze- 

go rotmistrza, nic nie wiedząc, kogo  na- 

prawdę wprowadza. 
Wykwita z tego wielka miłość 

znajomych. Е 

Jakie są dalsze dzieje, księżniczki i rot- 

mistrza — cyrkowca i co się z nimi dzieje 

— pisać nie chcę. IPozbawiłbym tych wszyst- 

kich, którzy do Heljosu pójdą tego zaintereso 

wania, z. jakiem, sam akcję obrazu śledziłem. 

Rotmistrzem jest Harry 'Liedke, księżnicz- 

ką Hilda Kisz. Oboje bardzo dobrzy. 

Liedke ma swój swoisty wdzięk, zjednu- 

jący mu licznych zwolenników wśród panów 

i liczniejszą napewno grono wielbicielek. Stąd 

obraz z Harrym Liedką prawie zawsze liczyć 

może na powodzenie. 

Partnerka Harrego, pani Hilda, jest osób- 

ką bardzo miłą, bardzo, łądniutką, gra dob- 

rze a prócz. tego jakoś dziwnie pasuje do 

Liedtkego. AS 

» Temat filmu nie jest nowym. Już kiedyś 

oglądałem Liedtkego w obrazie,, w. którym 

miał on rolę zubożałego księcia, biorącego 

się za pracę kelnera. 
Wtedy ze swego nowego niskiego sta- 

nowiska społecznego sięgnął on poj serce da- 

my wysokopostawionej i sięgnął, skutecznie 

w „Księżniczce Oldze” też mu szczęście słu- 

ży wi podobnych okolicznościach. 
Ciekaw jestem, czy w jakimś innym obra 

ziej Liedtkego, o podobnej intrydze szczęście 

i nadal będziej jego udziałem, czy też nie. 

To drugie byłoby: może ciekawsze. Omega. 
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nowych 

„DLA CIEBIE, UKOCHANA...*.w Hollywood. 

Kina wileńskiej znajdują się ostatniemi cza 

sy. pod znakiem europejskiej produkcji filmo- 

wej. 
Aa za drugim przesuwają się przez ekra 

ny filmy niemieckie, filmy, przeważnie „Uży”. 

Właśnie w! Hoflywood mamy taki obrazik. 

Przedstawia dziejB. młodego człowieka Iktory 

z bogactwa, wpadą nagłe w nędzę i musi 

dobrze głowę łamać, aby na kawałek chleba 
zarobić. 

Gdybyż tylko kłopot o kawałek chleba 
miał bohater „Dla ciebie ukochana...*, gdzież 

tam, musi on jeszcze myśleć o zdobyciu swej 
ukochanej — bardzo (poważnej jedynaczki 

mieprzejednanego i bardzoj wymagającego 

względem młodzieńca taty. i 
Filmik naogół miły i ciekawy, o doskona 

łychi zdjęciach, miejscami jest nudnawy i zbyt 

rozwlekły. (Całość jednak "wypada naogół in- 

teresująca. 
iRole główne przypadają w udziale Suzy 

Vemon i Willi Fritsch. 
Pani Vernon do grona „gwiazd* filmo- 

wych nie należy, jednak w roli Wisi jest wcale 

na miejscu. Pozatem uderza jej ogromne po- 
dobieństwo do naszej, Malickiej. 

Miejscami to podobieństwo jest wprost 
łudzącem. 

Willi w rolach sympatycznych amantów 
coraz: bardziej się wyrabia. Ma dużo wdzię- 
ku, jdużo zacięcia aktorskiego w pewnego ro- 
dzaju rolach, a że właśnie rola Henryka Al 
dera w „Dla ciebie ukchana'... do tego, je- 
go rodzaju ról, należy, więc świeży występ 
Fritscha za udany uznać należy, - Omega. 
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Już czas pomyśleć o ogłoszeniach 
świątecznych !!! 

P. P. Kupcom, Przemysłowcom i 

Rzemieślnikom Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel, 82 

poleca swoje usługi. 

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
pism na warunkach 

WYJĄTKOWO DOGODNYCH. 
WKP ROR EFTA MADA PRETO SE PA 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 16 grudnia 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,88 ipół — 8.90 

Czeki i wpłaty. 

Londyn 43,43 
Listy zastawne w walucie zagranicznej. 

Vil em. 8iproc. L. Z. Wil. Banku Ziem- 
skiego—100 dol.— 90,3 pół. 

Papier. procentowe państw. 
5 proc. Poż. konwes. m. Wilna 100 zł. w 
ziocie —52 

Listy zastawne. 
4ipół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 160 

w złotych --52. — 
Akcje. 

Wil. Bank Ziemski- zł. 150 w złotych 
jedną akcę —158 

zł. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 grudnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,39,5 8,91,5 8,87,5 
Belgia 124,74, 125,05, 124,43 

Kopenhaga 239,07, 239,67, 238,47 

Budapeszt 156,00 156,— 155,64 

Holandjaj 359,50 _ 360,40 358,60 

Londyn 43,48, 43,59, 43,37,5 

„Nowy-York 8,88, 806, 8,86, 
Oslo 218,95 27955 27835 
Paryž 35,09, 35,18, 35,00, 
Praga 26,42. 26,49,  |26,36,5 

Szwajcarja 173,13, 173,56, 172,70 

Bukareszt 5,3125 53137 5,3119 

Stokholm 240,31, 241,91 — 239,71 

Wiedeń 125,36 12567 — 125,05, 
Węgry 1 155,57 16574 155,17 
Wło hy 46,64,5 46,765 46,525 

Marka niemiecka 213,28 

Gdańsk 173,81. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,—, Prem- 
jowa dolarowa 69.00 $ proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli= 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw= 
skie 52.— 8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. В. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.—. 3 proc 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 47.10 6 proc. poż. konw. Warsz. 
5025 4 i pół proc. warsz. 47.— Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 57.00 

Akcje. 

Bank Polski 173,50—  . Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puis 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 27.50 Cegielski 49,—. Mo- 
drzejów 16.50 Norblin 72. Ostrowiec s:B 65 50 
Starachowice 20:75 —: — Zieleniewski 67, 
—&0. Parowozy 20. Węgiel 71,25 | Paro- 
wozy 20, —._ Borkowski 8.50 Spiess 105. 
Lilpop 39.00 B. Zachodni 81. Kijewski 90, 
Klucze 8,50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 101. Bank Hand- 
lowy—119. Wysoka 145, Zawiercie 6,50. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 13 grudnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38-40, żyto 25 
—2,5 jęczmieb 24— 25,5 owies 23 - 24,5 gry- 
ka 29—30, otręby pszenne 21—22, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10—12, słoma 
8—9, makuchy lniane 47—48. Tendencja 
w dalszym ciągu słaba, Dowóz dostatecz- 
ny, zapotrze bowanie małe. 

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

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 
100, gryczana 80 9%0, owsiana 80—110 
perłowa 60 80, pęczak 55 — 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200-240, cielęce 250 - 
280, baranie 180—200, wieprzowe 280 —320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420 — 
440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 

Nabiał: Mieko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220 250, twaróg 120—140 za ! kg. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolone 
650 740, solone 560 - 650, 

Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 
10, kwaszona 25—30' marchew 15-20 
(za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10 12 zł. za 100 

sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

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

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

Ryby: liny żywe 400— 450, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 450-500 śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280 - 300, 
karpie żywe 400 450, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 250—300, śnięte 200—250, oko- 
nie żywe 400—450, śnięte 290—300, wąsa- 
cze żywe 400 450, śnięte 300—320, siela- 
wą 250-300, sumy 280-300, węgorze 500-550, 
miętusy 200—250, płocie 150—180, drobne 
50—80. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 330 — 3.40 dol. za pud. Siemię 
Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5 

Od dnia 14 do 18 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„PARADA ŻOŁNIERZYKÓW: 
Najwspanialszy film w 10 aktach z życia przyszłych wojaków. W rolach głó h: i ve i 
PALCE a RZE ROBA BOKSEREM* Komedja w 3 Śktach: | 2) DZIENNIK 

NF r. w l akcie asa, czynną Od g. 3 m. 30. P: t r „4-ej 
Następny program: „REPUBLIKA PIRATÓW*. : AE 
  

  
+ 

Kino-Tnatr | DZIŚ! Wieczny Hymn Mitošci! „RIŁOŚĆ w OGNIU 
„HELIOS“ pewny dramat erotyczny. W rol. główn.: niezapomniana para kochanków Rysząrd Barthelmess 

х 1 arion IXON Najodważniejszy z odważnych. Upojenie przedsmiertnych godzi: įno- 
Wileńska 38. czna treść. Szalone napięcie. Nad program: NAJNOWSZY TY GODNIK FILMOWY. Rom E STRA 

  

  

Kino - Teatr 
Dziś premjera! Dnia 13 i w dnie następne z udziałem najnowszeji najpiękniejszej gwi 

SMOGENY ROBERTSON, o a lazel źwiazdy 
(MIŁOŚĆ i INTRYGA). Dramat w 10 aktach. Film 

  

  

4 66 

„Sionee „INTRYGA KSIĘŻNY DIMITRESCU „przedstawią swiat zbytku i rozkoszy, oraz misterne 

ul. Dąbrowskiego 5 nora kar z: Wytworne pałące. najnowsze kreacje mody. Nad program: „GODZINA SMIECHU* 

KINO-TEATR _ [DZIŚ PREMJERA! Nasza rodaczka 6+ z jej part rw = + 

нпьь'шппп POLA NEGRI w filmie p.t | „MIŁOSTKI . AKTORKI TPAUL LUKAS. dak 6: kd 
э znakomitej artystcePoli Negri okazję do stworzenia największej kreacji swego Życia i rozwirięcia wszystkich 

Mickiewicza 22. 
bilet 
zalet swej wielkiej sztuki. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów © godz. 4, 6, 8 i 10.25, Dziś 

y honorowe nie ważne. 

  

Dzis! Najnowszy sukces szampańskiej pary. Ulubieniec Wiloa HARRY LIEUIKE przeszeał sam siebie, a uro- 
Kino - Teatr 

„Światawić”* 
ul. Mickiewicza 9. (czyl 

GO KUPIĆ 
Oczywiście tylko znane wyroby 

AE 
Face-a-main 

czą LIA MARA pobiła rekord 

  

wesołości w filmie ULUBIENICA WIEDNIA 
i „Nad Pięknyn Modrym Dunajem*). Wszyscy muszą ujrzeć ten najweselszy film świata. Mimo wielkich 

kosztow cenv biletów nie podwyższone. 

  

Na Gwiazdkę!!! Na Gwiazdkę!!! 
Zamkowa 26 

Skt. apt. „Farma tel. 10-23 
Dawn. T-wo J. B. SEGALL, Sp. Akc. 

Poleca po cenach niskich w wielkim wyborze 

NA GWIAZDKĘ? 

Perfumy Manicure 
Wody kwiatowe Lustra 

Kosmetykę © Rozpylacze 
Galanterję Przybory 

ostatn. nowości do golenia i t. p. 
UWAGA! Od 16 do 25 b. m, Każdy kupujący otrzymuje 

» : niespodziankę. \ 
Sumienne i uprzeime zalatwtanie Szan. Klijentelis 

LORNETKI TEATRALNE FOTOGRAFICZNE į 4 PIANINA | FOR y 
i POLOWE APARATY Światowej sławy „L FORTEPIANY maž 

   
a ZAKŁAD i WILNO, 

й ! kRawiecki b, KUGlIKOWSKI u. wieka :. 
OKULARY si oprawach ze szklami Duży wybór materjałów ostatnich nowości, 4 wa 

ULTRASIN 

  

a 

A GDZI 
Tylko w 

„OPTYK RUBI 

ia apa Lo 1 
Praktyczne P 

nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger).$ 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYÓA 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska m. Niemiecka m. 5 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

IMG KABE BADU SB ос ВЛО ТО Ы ОВ НА ОНЕ В 1Ы ОВ Я ОО 0 0 Е 

  

podług najnowszych wzorów na zamówienia 
i gotowe, za gotówkę i na raty poleca Ubrania 

  

obstalunki „z własnych materjaąłów na smokingi, fraki, oraz na 
ubrania męskie uczniewskie i płaszcze damskie. 

WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE. —3 
x 

> 

  

OD$TĄPIE UDZIAŁ 
2 powodu wyjazdu, w powažnem przedsiebiorstwie: 

dużą przyszłością. Zgłaszać się osobom solidnym* 
mogącym przyjąć czynny udział w prowadzeniu E TO NABYĆ? interesu. Kapitał 2.000 — 3.000 dolarów. Adres w 

składzie fabrycznym Biurze Ogłoszeń S. Jutana Wilno, ul. Niemiecka 4 
N* WILNO tel 222. —1 

Dominikańska 17, tel. 10 58 u 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) ` 

Райта 

  

duža niedrogo sprze- 
daje się. Antokoł, Kli- 
nika Oczna. Spytač 
woźnego. Widzieć od odarki Gwiazdkowe!!! 
g. 10—2 p. p. 

  

"JAPONKI 

  

  
SANKI w 

Łrż й й ‚ 

SAMOWARY S USHIERZA BOLE: mAvAvAaS 
MASZYNKI do MIĘSA PODACRYCZNĖ RÓŻNE 

i wiele innych przedmiotów do gospodarki domowej REUMATZ>CZNE ; 

oraz PIECE naftowe, szamotowe i żelazne poleca ARTRET ZCZNE BAWAAWE 
B E E 

DEI ST = budais) S. RH. Ku 
  

Rejestr 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCMGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 5. 8. 29 r. 
10317. A. I. „Piotr i 

Sklep bakaieino - spożywczy. Siedziba w Święcianach, ul. Pił- 
sudskiego 1. Przedsiębiorstwo istnieje od 1921 roku. 
zam. w Święcianach, przy 
wefa Gryncewiczowie. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dnia il czerwca 1929 roku ma czaśokres do dn. 1 stycznia 
1932 roku. Zarząd należy 
nictwo zaś do Piotra Gryncewicza, który ma prawo podpisy- 
wać w imieniu spółki wszystkie zobowiązania i mne dokumenty. 

w dniu 7. 8. 29 r. 
Firma: „Duszyc 

10318. A. I. 

10319. A. 1. „Przedsk 
mmerman — BUDOWNICZY 
przedsiębiorstwo budowlane. Właściciel Zimmerma 

Firma obecnie brzmi: „Chaja - Sora Łam'. 
Wyłączną właścicielką przedsiębiorstwa jest Chaja - Sora Łam 

zam. w Wilnie przy ul. Wielkiej 19. Udzielono prokury Rach. 

mielowi Łamowi, zam. w Wilnie przy ul. Hetmańskiej 2—7. 

Gniesza Duszyc zbyła swe prawa do przedsiębiórstwa na 

rzecz Chai - Sory Łam i wystąpiła ze spółki. 

Chemiczna.EGE"biobonti: yo 
WARIZAWA -Burokowsta Sta wiosł 

IeSZA Wilno, Zamkowa 3 nych, intel. i spryt- 
nych do stałej pracy 
komercjalnej, w każ- 
dym zakątku Polski 
poszukuje się. Po 
czteromiesięcznej pró - 
bie ewent. stabilizacja. 

  

Najkorzystniej kupuje się to- 
wary gwarantowanej dobroci u GŁO- 
WIŃSKIEGO. Polecamy różne no- Handlowy į wości sezonowe w blawatach i gą- |) Zeloszenia: Bank 
lanterji, oraz pończochy i skarpetki Spółdzielczy „Vita“, - 
modne. Lwów,  Sakramen: 

tek 20. 46 & UWAGA — E LENBKĄ Эт " 

MON LOKALE a 

Miaszerkataiałowska a 
oraz Gabinet Kosme- Pokój 

po edi umeblowa. 1 lub szcz. ‚ ы ny na 1 lu 

р обч е ао Dabrowski pokoje de TO 
rzaj -2 —4 pp. ‚ В;- 

sów. Mickiewicza 46. PR skupia 12 13. - o 

2 2 a ze ri 555 a 
iemi  wygodami, ё 

KE EĘZZĄ, mażjące sę a biuro (О УИОЙИОНР, 

  

Froter 
z Warszawy przyjmuje 
froterowanie i wiur- 
kowanie podłóg. Ro* 
bota solidna i tania* 
Adres: Szpitalna 10/12 

Akofżytoród 
poszukujemy do no- 

Genowefa  Gryncewiczowie S-ka“ 

pólnine 
uł. Piłsudskiego, 15: Bog” Genė, 

do obu wspólników, ogólne kierow= 

2156—VI 

  

i Lam Spółka” 

od zaraz do wynaję- 
Bi Kosmetyka IB cia, tylko dla chrzeg. PIERNIKI domowe 
Via cian, Trocka 11 m. 9, bardzo dobre. 

RZEKI CZYNNA Nowość! 

Gabinet POKÓJ ciesiy dc fjęłnasę Krakowską do 

Racjonalnej „ wynajęcia, ul. Tartaki > : 
yi Lacki 18 4, Oglądać od g, oryginalną poleca 

Wil 8—9 i od 2-4 po KM. WĘGEWIGZ 

2157—VI 

ebiorstwo budowlane Kazimierz) Zi- 
w Wilnie, ul. Wileńska 44-a, 

n Kazimierz 

  

  

zam. tamże. 2158—VI Mickiewicza, 3 m. 4,południu. CE: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — Шпп kobiecą Edas \ Mickiewicza 7, tel.1062 

10320. A. I. „Milner Józef, Nadel Abram i S-ka". Skup O BEDĘ COARÓR Gotówk. 
: ži ао оан iłnie, ul. Kwiatowz nali, odświeża, usuwa BWARTAB dęż 
i sprzedaż surowców. Siedziba w Wilnie, u wiatowa 7. jej skazy T biaki w każdej walucie 

Fimma istnieje od 20 grudn 
mie: Józef Milner — przy 
przy ul. Szpitalnej 7, i Idel Szułkin — przy ul. Kwiatowej: 4. 

Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 20 grudnia 

1924 roku na czasokres do dnia 1 stycznia 1926 roku z auto- 

matycz. przedłużeniem jeszcze na r. 1 o ile za mies. przed upły- 

wem terminu żaden ze w: 
o rozwiązanie umowy. Zarząd należy do wszystkich wspólników 

Weksle, umowy, zobowiązania, oraz plenipotencje podpisują w 

imieniu spółki wszyscy trzej wspólnicy łącznie: pod stempiem 

firmowym. Natomiast każdy ze wspólników 
prawo kwitować odbiór w: 

lokujemy na so- 
lidne zabezpiecze- 
nie z gwarancją 
zwrotu. Oprocen- 

towanie dobre 
D. H.-K. „Zacheta“ 

ia 1924 roku. Wspėlnicy zam. w Wil- 
ul. Mickiewicza 53, Abram Nadel —  Sžtuczne opalenie ce- Sztuczne Opalenie ce- [IJPIJ | >PAJEDAĆ 

ów I ao Naja BAZAFAR 

nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. p. sprzedania 

  

gd należy. do wszystkich wspóśników PA p. 43 folwark położony 17 | Mickiewiczą 1, 
——— a: Wilaa obsza” | tel. 9-05. Z 

KOBIECĄ 1,51, ha ž dobremi ESA austas masės 
oddzielnie ma URO Gronseryje zabudowaniami, w G 

doskonali, JE, tem lasu do 30 ha = UBS 
odświeża. go 7 ha tak. Cena pasu a m5E9 ESS rodzaju korespondencji po- od 

usuwa braki i skazy. 22,000 zł. przy wpła- 
szelkiego 

imię spółki. niężnej, wpływającej na łeconej, wartościowej i pie s к Regulacj tr 

: 2159— egulacje i trwałe cję 14,000 zł. Pozo- pgubiony dowód 
———————————————————— przyciemnianie brwi. stąłość długotermino- Z osobisty Nr 5427, 

10322. A. I. „Abram Lewin* w Wilnie „ul. Słowackiego 27, Gabinet Kosmetyki wy dług bankowy. na imię Adolfa 

sprzedaż produktów maftowych, węgla, i materjałów budowla- Leczniczej _„CEDIB* zg;, Ajencja „Polkres* Safjanowskiego, wy- 

nych. Firma istnieje od | 
zam w Wilnie, ul. Ludwisarska 4. 

; «z Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
  

Hryniewiczowej. wjjno, Królewska 3, dany przez Starostwo 
Lsgg—Q Grodzkie w Wilnie, 

ее Uiewažnia SIĘ. + 

929 roku. Właściciel ACE EH į AS = 

2161— ielka 18 m. 9. Przyj. 
Zl Nola lyk mes DRY AZ od g' 10—7. * tel. 17 80. 

Brukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. 

+    


