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Opłata pocztowa ułezczona ryczałtem, 
nie nie Administ=8- Kr TIT 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — sklep „jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

nadesłane 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimnierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednosz, 
milimetr 506 gr. Kronika rekląmowa militnetr 6% 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczn: 
miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmienie 

A. Łaszuk. 

N. ŚWIĘCIANY — 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK. — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia K. Lubonskiego ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — 

paltowy mu urronie 2-ej i Jej 40 gr. 
) gr. 

ne dowołnie, Za 
  

Księgarnia T-wa „Ruch“. > 

ООБМГВЫСОВЫИБЛННС, СРЕДИНС| 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

e o 50 proc. drożej. Adrninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Przełamanie się oplatkiem w Sali Rycerskiej 
(Telefonem z Warszawy) 

O godzinie 11 wczoraj, we wtorek, 

dnia 17 grudnia, rozpoczęła się w Sali 

Rycerskiej na Zamku Królewskim kon- 

ferencja, która może być punktem zwrot 

nym w pomajowych dziejach naszej Oj 

czyzny. Na konferencję zostali zaprosze 

ni kierownicy wszystkich stronnictw 

sejmowych, prócz mniejszości narodo- 

wych i klubów bolszewizujących. Do 

ostatniej chwili zaproszeni nie wiedzieli 

czy na konferencję przyj dzie, czy nie 

przyjdzie Marszałek Piłsudski. Drzwi 

się ofworzyły i wyszedł Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie b. 

premjera pana Switalskiego i m. mini- 

stra sprawiedliwości p. Cara. Dalej no- 

tujemy urywki z konferencji według o- 

powiadań poszczególnych jej, uczestni 

ków, zwracając uwagę, że to i owe wy- 

rażenie być może podane nam zostało 

nieściśle, może nawet ulegnie sprosto- 

waniu, lecz temniemniej urywki te skła- 

dają się na całość charakterystyczną i 

wyrazistą. 
Według więc tych urywkowych 

opowiadań, które do nas doszły, 

pan Prezydent tłomacząc obecność Pa- 

nów Switalskiego i Cara miał się wy- 

razić, że pana Switalskiego prosił, aby 
zapisywał mówców i rozdawał głosy, 

gdyż On, Prezydent, chce uważnie wy 

słuchać przemówień, natomiast, że 050- 

ba Pana Świtalskiego „po tem, co za- 

szto“ naturalnie, jako kandydatura na 

premjera, w grę nie wchodzi. Co zaś 

do pana Cara, to pan Prezydent przy- 
mniał, że jeszcze za czasów kiedy p. 

„Car był szefem kańcelarji cywilnej Na- 

czelnika Państwa, zajmował się zagad- 

nieniami konstytucyjnemi i teraz jest 

w tych sprawach doradcą Prezydenta. 
Po tych wyjaśnieniach poinformował o 

celu konferencji, oto ma być ona ankie- 

tą na.temat, czy Sejm gotów jest prze 

prowadzić rewiaję konstytucji. Tutaj p. 

Prezydent dodał, że nie traci nadziei, 

iż rewizję konstytucji da się osiągnąć 

drogą współpracy całego Sejmu. 
Na to wyraźne pytanie Głowy Pań- 

stwa przedstawiciele stronnictw zaczęli 
odpowiadać, trzymając się porządku li- 

czebności swoich klubów. 

Pułkownik Sławek zabrał głos pier 
wszy i opowiedział całą historję walki 
o rewizję konstytucji w obecnym Sej- 

mie. Przemówienie pułk. Sławka, jak 

zawsze lojalne, utrzymane było w tonie 

szczerości i rzeczowości, pozbawione 

wszelkich akcentów polemicznych ze 

względu na obecność Głowy Państwa. 

Pułkownik Sławek zobrazował wysiłki 
swego klubu, aby dojść do porozumie- 

nia z klubami sejmowemi dla rewizji 
pźonstytucji. Pułk. Sławek nie pominął 

także w tem opowiadaniu konierencyj 
nieoficjalnych, które przeprowadzał w 
różnych czasach. Z przemówienia pułk. 

Sławka wynikało, że mimo jego starań 

irakcje sejmowe okazały dotychczas sta 

nowczą niechęć do naprawy ustroju. 

Poseł Niedziałkowski, nawiązując 
do wyjaśnienia Pana Prezydenta co do 

obecności panów Switalskiego i Cara, 

oświadczył, że przedstawiciele  stron- 

nictw zawsze gotowi są stawić się na 

wezwanie Prezydenta, bez względu na 

to, jakie otoczenie ma uczestniczyć w 

konferencji. Następnie poseł Niedział- 

kowski powiedział, że Sejm był i jest 
tgotów przystąpić do rzeczowej pracy 

nad rewizją konstytucji, ale rewizja kon 

stytucji jest prawem Sejmu, a nie żad 

nym jego obowiązkiem. Pod grožbami 

przemocy fizycznej nikt niczego zmie- 

4 niać nie będzie. 

Inni mówcy opozycyjni w różnych 

wyrazach powtarzali dokładny sens te- 
go, co mówił poseł Niedziałkowski. 

Prof. Rybarski powiedział, że jego 

stronnictwo opracowało wprost masę 

różnych projektów, co do zmiany kon- 

„Stytucji i to od 1924 roku począwszy, 

ale że brak mu niezbędnej ilości głosów 

dla przeprowadzenia tych zmian w Sej- 
mie. Dodał także, że uspokojenie polity 
czne kraju jest warunkiem przeprowa- 

dzenia naprawy ustroju. 

Poseł Róg (Wyzwolenie) mówił na 

ten sam temat, dodając tylko o ciężkiem 

położeniu chłopa polskiego. Przemówie 

“2 nie posła Roga było bardzo uprzejme 

i łagodne. 

Peseł Dąbski przypomniał, że jego 

stronnictwo chciało pierwotnie  zosta- 

wić konstytucję z 17 marca bez żad- 

nych zmian. Ale teraz poseł Dąbski, jak 

to często bywa z ludźmi temperamento- 

wymi, idzie w ustępstwach dalej niż in 

mi. Zgłasza swą gotowość do naprawie- 

nia konstytucji w kierunku znacznego 

wzmocnienia władzy Prezydenta (wsze 

lako zastrzega się, że bez ograniczenia 
praw parlamentu) i stabilizacji Rządu. 

Następni mówcy Dębski (Piast), 

Chaciński (Chadecja), Chądzyński (N. 

P. R.) i Rozmaryn (żyd.) opowiadają 

się także za rzeczową rewizją konsty- 

tucji, przyczem wyrazy „w kierunku 

stabilizacji Rządu ciągle się powtarza- 

ją. Ostatnim mówcą był poseł Smulikow 

ski, reprezentujący grupę nowego socja 

lizmu, który także jest za rewizją kon- 

rodzaju „arką przymierza pomiędzy da- 

wnemi, a nowemi laty”, pomiędzy ich 

rewolucyjnemi stanowiskami wczoraj, 
a chętnemi do ugody stanowiskami w 

Sali Rycerskiej. Faktem jest, że posło- 

wie opozycyjni na pytanie Głowy Pań 

stwa do nich bezpośrednio skierowane, 

obiecali, że nie będą przeszkód czynić 

w koniecznej naprawie konstytucji. 

stytucji, przytem szkicuje swój program 

naprawy ustroju. 
Pan Prezydent w uprzejmych sło- 

wach, niepozbawionych pewnego odcie- 

nia serdeczności, żegna posłów. 

* * * 

Przebieg tej konferencji wyražony 
w słowach prostych wykazywałby, że 

została osiągnięta zgoda pomiędzy! wła 

dzą wykonawczą a praw odawczą. 

Zgoda ta stanęła na tem, że Pan Pre- 

zydent obiecał, stosownie do sejmowe- 

go votum nieufności usunąć pana Świ 

talskiego, zaś wszyscy posłowie wszy-= 

stkich kierunków opozycyjnych obiecali 

przystąpić do naprawy ustroju. 

Tak się sytuacja przedstawia o ile 
prawdę wyłuskamy z nat uralnych za- 

strzeżeń i utyskiwań, które wypowiada= 

li posłowie opozycyjni. Zrozumiałe jest 

przecie, że posłowie opozycyjni musieli 

swe przemówienia chować pod swego 

Konferencja w Sali Rycerskiej jest 

więc punktem zwrotnym w pomajowej 

historji, jak powiedzieliśmy powyżej. 
Przeprowadźmy teraz najobjektywniej 

szą analizę sytuacji. 

Pierwsze pytanie, które się nasuwa: 

poco więc była potrzebna polityka wy- 

myślania od „fajdanów'*, „durniów* i 

t.d., kiedy wszystko tak się rycersko za- 

kończyć miało. Na to pytanie jest jedna 

odpowiedź bardzo prosta i przekonywu 

jąca... Gdyby nie owe uprzednie trakto- 

wanie Sejmu, które znamy, wtedy te 

kilka słów łaskawych Głowy Państwa 

nie sprawiłoby tego piorunującego wra- 

żenia, co dziś. Sejm nie chwyciłby się 

wyciągniętej ręki tak skwapliwie, gdy- 

by nie był uprzednio skopany. Sejm 

sejmowładczy nie obiecałby, tak prędko 

naprawy! konstytucji poprostu dłatego, 

że go w Sali Rycerskiej posadzono na 

fotelach. Polityka przedpokoju zajętego 

przez oficerów ułatwiła i umożliwiła 

zwycięstwo Prezydentowi w Sali Rycer- 

skiej. 

Załatwiwszy się w ten sposób ze 

"zczepieniem ogniwa w łańcuchu kon 

sekwencji przejdźmy teraz da odpowie- 

dzi, czy stało się dobrze, czy też stało 

się źle. Powiemy otwarcie, że widzimy 

w tej sytuacji strony dodatnie i strony 

ujemne. - 

Stroną niewątpliwie dodatnią jest 

rola, w której wystąpił Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej. Właściwą rolą dla 

  

ECHA STOLICY 
Posiedzenie Izby Bałtyckiej 
WĄRSZAWA, 17XII, PAT. Dziś 

w Warszawie :z inicjatywy towarzy- 
stwa polsko-łotewskiego odbyło się 
organizacyjne walne zebranie l:by Bał- 
tyckiej pod przewodnictwem sen. Ka- 
mienieckiego. [Obecni byli ministro- 
wie: przemysłu i handlu Kwiatkowski, 
reform rolnych Staniewicz, wicemini- 
ster przemysłu i handlu Doleżal, na- 
czelnik wydziału wschodniego M. 5. 
Z. Hołówko oraz lczni przedstawi: 
ciele wszystkich gałęzi produkcji. Za: 
twierdzono statut lzby oraz wybrano 
radę naczelną pod przewodnictwem 
dyrektora Banku „Rolnego Ludkiewi- 
cza. Na wiceprzewodniczących powo- 
'ano konsula honorowego Łotwy Ba 
gun-Berzina i dyrektora Kooprolnej 
Chrzanowskiego, 

W  wygłoszonem przemówieniu 
min. Kwiatkowski „podkreślił znacze- 
nie rozwoju stosunków gospodarczych 
Polski z krajami bałtyckiemi i oświad- 
czył, że stosunki te winny rozszerzyć 
się nietylko w kierunku wzrostu pol- 
skiego eksportu, ale również w kie- 
runku importu do polski z tych kra- 
jów. Polski „handel winien przede- 
wszystkiem szukać: towarów do im- 
portu w krajach, będących naturalny- 
mi odbiorcami polskiej produkcji. 

Kfo ofrzyma mandaf poselski 
po gen. Roji 

Na miejsce posła gen. Roji ze Stron- 
nictwa Chłopskiego, który zrzekł się man- 
datu poselskiego na skutek niepowodzenia 
akcji unifikacyjnej stronnictw włościańskich, 
wcnodzi do Sejmu z listy Stronnictwa 
Chłopskiego adwokat Adam Czernicki z 
Zamościa. 

Jubileusz pracy poselskiej 
ks. dra Arkadjusza Lisieckiego 

KATOWICE, 17, XII PAT. Dziś przed 
południem o godz. 10 odprawił biskup ślą- 
ski ks.dr. Arkadjusz Lisiecki w katedrze 
pontyfikalną sumę z okazji 25-lecią swego 
kapłaństwa. 

. Kazanie wygłosił ks. prałat „Kaplica, 
który następnie odczytał list Ojca Świętego 
z życzenia'ni dla jubilata w języku łaciń- 
skim, polskim i niemieckim. Podczas ka- 
zania biskup dr. Lisiecki z upowažnienia 
Papieża udzielił obecnym błogosławieństwa 
papieskiego, połączonego z odpustem zu- 
pełnym na warunkach ustalonych przez 
Kościół. : 

Po Śniadaniu, wydanem przez kapitułę 
kośc. katedralnego, b. dr. Lisiecki odbierał 
w domu związkowym życzenia. P. wojewo- 
da dr: Grażyński, jako przedstawiciel Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, podkreślił 
zasługi jubilata nietylko na polu kościel- 
nem, ale i narodowem i naukowem. Po 
oświadczeniu imieniem  Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, iż ks. biskup dr. Lisiecki 
dobrze się zasłużył ojczyźnie i po złozeniu 
od Pana Prezydenta serdecznych życzeń, 
wręczył p. wojewoda  jubilatowi odznaki 
komandorskie; krzyža orderu Polonia 
Restituta z gwiazdą W katedrze złożył p. 
wcjewocą życzenia imieciem p. ministra 
W. R. i O. P.i imieniem własnein, jako 
wojewcda śląski. 

„Ks. biskup Lisiecki 
doktorem honorowym Uniwers. 

Jagiellońskiego. 

KATOWICE, 11.Xli. PAT. W dniu 
wczorajszym przybyła do ks. bisk.dr. 
Lisieckiego delegacja uniwersytetu Ja- 
giellońskiego w osobach rektora prof. 
Hoyera, dziekana wydziału  teologicz- 
nego prof. dr. „ks. Bystrzańskiego i 
promotora prof. dr. ks. Archutowskie- 
go. Delegacja w obecności wojewody 
Śląskiego dr. Grażyńskiego wręczyła 
ks. biskupowi dyplom doktora hono- 
rowego uniwersytetu Jagiellońskiego 
za prace naukowe w zakresie historji 
kościoła. 

POGŁOSKI NA TEMAT NOWEGO GABINETU 
WARSZAWA, 17 XII. (tel. wł. Słowa) Od rana krążyły różne plotki 

o ponownem sprowadzeniu ze Lwowa b. premjera dr. Kazimierza Bartla 

do Warszawy. Opowiadano, że poleciał po niego aeroplan. W każdym ra- 

zie jutro dr. Bartel przyjeżdża na zjazd Zjednoczenia Wsi i Miast. 

W obecnej chwili nie można się angażować w proroctwa co 40 050- 
by przyszłego premjera; wykluczona jest, po słowach KPana Prezydenta, 

osoba p. Switalskiego. Również słabe szanse są p. Prystora, jako kadyda-. 

tury bojowej. Natomiast powtarzane są nazwiska pp. Bartla, Cara i Sosn* 

kowskiego. Pan Bartel, zdaniem pówszechnem, nie zechce podjąć się roli 

premjera, stronnictwa opozycyjne nie chcą p. Cara, gen. Sosnkowski miał- 

by za sobą poparcie prawie wszystkich klubów poselskich. 

Wszystkie jednak nazwiska traktować należy, jako kombinacje zupeł- 
nie dowolne. 

Wczorajsza konferencja na Zamku | 
WARSZAWA, 17.XII. PAT. Dziś o godz. 11 rano na Zamku miała 

miejsce konierencja w której na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej oprócz Pana Prezydenta wzięli udział: p. prem. Świtalski, p. mini- 
ster sprawiedliwości Car.oraz przedstawiciele ugrupowań ;parlamentarnych. 
Konferencja miała charakter ankietowy i miała na celu poinformowanie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o warunkach i możliwościach prac Sej- 
mu w przedmiocie rewizji konstytucji. 
Zak ii a 

Odznaki Orła Białego dla ks. Humberta 
Wyjazd ambasadora hr. Przeździeckiego i radcy Michała 

Mościckiego do Turynu 
RZYM, 11—12 PAT. Ambasador przy "Kwirynale Przeżdziecki w to- 

warzystwie sekretarza ambasady Gosiewskiego wyjechał do Turynu, dokąd 
dziś przyjeżdża radca Michał Mościcki, który gprzywiezie odznaki Orła Bia- 
łego dla następcy tronu. Uroczyste wręczenie orderów ks. Humbertowi 
nastąpi we środę po południu. 

Odznaczenia dla oficerów polskich w Pradze 
PRAGA, 17 XII. PAT. Prezydent republiki czechosłowackiej udzielił 

odznaczeń komandorji Białego Lwa attache wojskowemu poselstwa pol- 
skiego w Pradze ppłk. dypl. Janowi Bigo «raz odznaczeń krzyża olicer- 
skiego mjr. dypl. Antoniemu Rosnerowi, kierownikowi wydziału wojsko” 
wego komisarjatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. 

I L 

Kredyfy na obronę granie Francji 
2,900 miljon. na obronę granic, 400 miljon. na obronę 

powietrzną 
PARYŻ. 17.XII. Pat, Rząd zażądał! kredytów w wysokości 

2.900 miljonów franków na obronę granic oraz 400 miljonów 
na obronę powietrzną. Sumy te przeznaczone są na okres 
1930-34 i będą użyte na prace ochronne, które pozwoliłyby 
powstrzymać ofenzywę nieprzyjaciela. 

Odbudowa wojennej floty francuskiej 

PARYŻ. 17. XII. PAT. „La Matin* informuje na podstawie kompetentnych źró- 
deł, że Francja, posiądając obecnie 525 tysięcy tonn wojennych jednostek morskich 
w tej liczbie 391 tys. tonn jednostek zbudowanych przed rokiem 1922, winą ukoń- 
czyć budowę 156 tysięcy tonn oraz rozważyć środki zastąpienia jednostek о typie 
przestarzałym. Francja — pisze dziennik -- posiadająca przzd wojną 974 tysiące tonn 
wojennych jednostek morskich, winna posiadać obecnie ten sam tonaż. Jednakże, aby 
ułatwić redukcję zbrojeń, zgodzi się zmniejszyć ilość jednostek poszczególnych kate- 
goryj statków. 

Konferencja ministerjalna w sprawach morskich 
PARYŻ. 17,XI1, Pat. W związku z konferencją międzyministerjalną, która 

edbyła się wczoraj w Paryżu, a na której omawiana była zbliżająca się konfe- 
rencja morska, „Le Temps* dowiaduje się, że wszyscy ministrowie jednogłoś- 
nie uznali pogląd, że Francja zajmie na konferencji stanowisko, podyktowane 

przez troskę o posiadanie sił morskich, koniecznych dla obrony, bezpieczeństwa 
oraz ochrony praw i interesów Francji. Nie rozpatrywano żadnych projektów 
zmniejszenia tonaażu tem bardziej, że po układzie waszyngtońskim marynarka 
żadnego państwa nie poniosła tak wielkich ofiar, jak marynarka francuska. 

Uchwalenie funduszu dyspozycyjnego dla rządu 

PARYŻ, 17.XII. PAT. Pomimo opozycji socjalistów 1 komunistów 

Izba Deputowanych przyjęła 331 głosami przeciwko 167 budżet funduszów 

dyspozycyjnych, wysuniętych przez rząd. Większość deputowanych ze 

stronnictwa radykałów społecznych powstrzymała się od głosowania. Kilku 
głosowało za odrzuceniem projektu. ' 

Wniosek, by kobiety nie płaciły żadnych podatków 
PARYŻ, 17 XII. PAT. Deputowany socjalista Bracke zgłosił wniosek 

do ustawy finansowej, żądający, aby kobiety francuskie były zwolnione od 
płacenia wszelkich podatków dlatego poprostu, że nie korzystają z praw 
wybórczych, nie mają możności kontrolowania użycia funduszów publicz- 
nych. W celu uzasadnienia inicjatywy Bracke, rada narodowa kobiet fran- 
cuskich zwołała wczoraj wielki wiec, któremu przewodniczył poseł Vincent 
Auriol. Oświadczył on, że bronić będzie wniosku Bracke i wyraził przeko- 
nanie, że wniosek ten przyjęty będzie w Izbie Deputowanych. 

  

ŁZA KORDONÓW 
Trzecblecie przewrota w Litwie 
KOWNO. 17 XIl. Pat. Dziś w 

trzecią rocznicę przewrotu grudniowe- 
go na Litwie nie odbyły się żadne 
specjalne uroczystości. Jedynie w ofi- 
cerskim klubie „Ramove* w obecno- 
Ści licznie zebranych oflcerów wygło- 
sił okolicznościowe przemówienie pre- 
zydent państwa Smetona. Przemówie- 
nie zostało entuzjastycznie przyjęte 
przez zebranych. 

„Dalsze pogłoski 
o przeniesieniu Antonowa-Owsie- 

jenki do Warszawy 

RYGA, 17 XII. Pat. „Rig. Run- 
schau* podaje z Kowna wiadomość, 
że peseł sowiecki w Kownie  Anto- 
now Owsiejenko ma być odwołany. 
Krążą pogłoski, że zostanie on prze: 
niesiony do Warszawy. Obowiązki 
posła w Kownie pełnić będzie radca 
poselstwa Rabinowicz. 

W mądzie hiewitin 
Według wiadomości nadeszłych z 

Rygi, przesilenie na stanowisku mini- 
stra spraw wojskowych trwa w  dal- 
szym ciągu. Stronnictwa prawicowe 
wchodzące w skład rządu nastają 
ażeby minister zbliżony był do grup 
konserwatywnych armji. * Opozycja 
zwłaszcza socjalna demokracja uderza 
raz po raz w rosnący rzekomo wśród 
armji łotewskiej faszyzm. 

Kampanja przeciwko świętom 
Bożego Narodzenia 

MOSKWA, 17 XII. Pat. W Moskwie, 
Leningradzie i szeregu innych miast 
prowadzona jest kampanja przeciwko 
obchodzeniu Święta Bożego Narodze- 
nia. W różnych przedsiębiorstwach i 
klubach odbywają się zebrania anty- 
religijne. Robotnicy przedsiębiorstw, 
które nie wprowadziły jeszcze zasady 
5-dniowego tygoduia nieprzerwanej 
pracy, przyjęli rezolucję, wypowiadają 
cą się za nieprzerywaniem pracy w 
dniu 25 XII, i za oddaniem całego 
zarobku z tego dnia na rzecz fundu- 
szu uprzemysłowienia kraju. Mając 
na względzie dezyderaty robotnicze, 
centralna rada syndykatów robotni- 
czzch przyjęła rezolucję o nieprzery- 
waniu pracy w dniu Święta Bożego 
Narodzenia. Związek ateistów rozwija 
jaknajżywszą działalność Staraniem 
jego w różnych teatrach, kinach i klu 
bach w dniu Święta Bożego Narodze- 
nia odbędą się przedstawienia o ten- 
dencjach antyreligijnych. 

  

  

KOMUNIKAT 

Wileńskiego Tow. Przeciwgruźliczego 

Arsenał walki z gruźlicą jest w 
Polsce bardzo ubogi! Liczba chorych 
na gruźlicę wynosi w przybliżeniu 
750 tysięcy osób, dla leczenia tej 
ilości chorych Polska posiada zale- 
dwie 3000 łóżek sanatoryjnych, wów- 
czas gdy Francja na przeszło 50 ty- 
sięcy łożek, a Niemcy 40 tysięcy. 
Czyż moźna porównać walkę z gruź- 
licą we Francji lub Niemczech ż na- 
szą rodzimą walką! Cyfry wymow- 
nie c tem świadczą. Obywatele po- 
pierajcie akcję przeciwgruźliczą, po- 
pierajcie dni przeciwgruźlicze, kupuj- 
cie nolepki przeciwgruźlicze. 

Głowy Państwa jest rola pacyfikatora 

i opiekuna nad jednością narodową. Pre 

zydent Rzeczypospolitej w tej roli wy 

stąpił, uzyskał rezultaty dla swoich za- 

mierzeń dobre, dodał aureoli wysokie 

mu urzędowi, który piastuje. 

Drugi rezultat dodatni leży w dzie 

dzinie sentymentu. Społeczeństwo pol- 

skie kocha się w wyrazach i pojęciach: 

„2goda“, „jedność wszystkich'*, ,.zgo- 

da narodowa* i zawsze chwali, gdy ktoś 

uzyska zgodę drogą kompromisu i u- 

miarkowania. Jeszcze w czasach przed 

rozbiorowych instytucja „liberum veto“ 

była wyrazem kultu, który naród polski 

czuł dla jednomyślności. Przedewszyst 

kiem jednomyślność! Czasem społeczeń 

stwo polskie idzie nawet za daleko w 

tym «swoim sentymencie dla ogólnej zgo 

dy i braterskiego pojednania. Grupa lu- 

dzi idzie nieznaną drogą jedni twierdzą, 

że trzeba iść na prawo, drudzy że na le- 

wo, wreszcie zgoda staje, że trzeba stać 
na miejscu. Wtedy społeczeństwo pol- 
skie gotowe się rozczulać nad umiarko- 
wanem i rozsądnem stanowiskiem oby- 
dwuch stron. Jakby tam nie było w Ry- 
cerskiej Sali stanęła zgoda. Robi to jak 
najlepsze wrażenie na społeczeństwie 

polskiem. Ten, co przeciwko niej głos 
podejmie, nazwany będzie warchołem. 
Prasa nasza, która tak lubi tematy o 
podniesieniu prestiżu Polski w ocząch 
zagranicy rozpisze się napewno o do- 
datniem znaczeniu konferencji w Rycer 
skiej Sali. 

l my także jesteśmy porwani tem 
uczuciem. Nie byłbym Polakiem, gdy- 
bym nie odczuwał istotnie ładnych mo- 
mentów w tem „przełamaniu się opłat=: 
kiem'* Pana Prezydenta ла КИКа @ 
przed Wigilją, z posłami opozycji w Ry 
cerskiej Sali Krółewskiego Zamku. Dia 
tego też, jeżeli czytelnik wyczuł w po- 
wyższych moich zdaniach 0 stosunku 
polskiego społeczeństwa do idei zgody 

trochę sarkazmu, to sarkazm ten cofam 

i za sarkazm ten przepraszam. Po tym, 

co zaszło i ja także, patentowany dzien 

nikarz od oktrojowania konstytucji, wy- 

znaję, że należy wykorzystać dobrą wo- 

tę stronnictw, ujawnioną wobec Prezy- 

denta Rzeczypospolitej i broń Boże nie 

należy mówić, że to fałszywa moneta, 

trzeba te obietnice, dane w chwili kon- 

ferencji z Głową Państwa, jaknajlepiej 

zdyskontować. Patrjotyzm nie pozwala 

nam powiedzieć: „jeśli nie ma być na- 
prawa konstytucji idealna, to niech nie 

będzie żadnej”! Potępialiśmy tego ro- 

dzaju stosunek do Państwa u endeków, 

nie będziemy powtarzali ich błędów. 

I dlatego, pówodowany tym senty- 
mentem, oddalam od siebie precz trawe- 
stację tytułu starej powieści: „Między 
ustami a brzegiem puharu*. Brzydka 
ta trawestacja brzmiałaby* „Pomiędzy 
Sałą Rycerską a izbą sejmowej komisji. 
konstytucyjnej”. 

> 

Wczorajsze ABC doniosło, że w dniu 16 
grudnia na zjezdzie Zjednoczenia Miast i Wsi 
uchwalono następującą rezołucję: 

Rada Naczelna Zjednoczenia Pracy Wsi i 
Miast stwierdza konieczność utrzymania w 
obecnej sytuacji jednolitości i zwartości Bez- 

partyjnego Bloku. Jednocześnie zwraca się o- 
na do czynników kierowniczych z Bezpartyj- 
nego Bloku z wezwaniem do pohamowania 
akcji prowadzonej przez te czynniki Bloku, 
których wyrazem jest „Słowo”, a której ce- 
chą jest stałe wciąganie nazwiska Marszałka 
Piłsudskiego do zupełnie dowolnych i skrajnie 
reakcyjnych koncepcyj, przyczyniających się 
do zasadniczego zaciemniania charakteru i 
ideologji Bezpartyjnego Bloku. 

Nie wiemy, oczywiście, czy to pra- 
wda, bo dlaczegożby o tem ABC miało 
wiedzieć wcześniej, niż zainteresowane 
„Słowo. 

Jeśli jednak prawda to, co w 
imieniu „Słowa'* Szanownym autorom 
rezolucji odpowiedzieć pospieszymy: 

„Słowo* najchętniej, najskwapliwiej 

i najradośniej pozwala koncepcję oktro- 

jowania konstytucji na swoje wyłączne 

i oryginalne zapisać konto i „Słowo* u- 

waża, że na tego rodzaju buchalteryjnej 

tranzakcji intratny i dobry robi inte- 
res. Cat.



  

ECHA KRAJOW 
Przez malą szybkę 

W tak ważnej akcji, jaka się toczy 
w życiu państwa, jsłusznem jest, by ljak- 
najszersze warstwy społeczeństwa głos 

ё swój zabierając, sprawę, z możliwą do- 
kładnością wyjaśniały. Wszelkie circum 
fibułacje dziennikarskie, od których aż 
się skrzy prasa partyjna — mało wnos 
szą jasności w społeczność wiejską, po- 

zbawioną wyrobienia państwowego, a 

po przeczytaniu czującą się jak  czło- 

wiek zdrowy wtrącony doł domu warja- 

tów. Niech więc i mnie, wychowanemu 

na Alwarze, dozwolonem będzie z za 
swej małej szybki zapadłego dworku, 
wypowiedzieć swoje zdanie. 

Sprawa ustroju imocarstwowego 

państwa — w pierwszym rzędzie nas 

mieszkańców dawnego W. Ks. Litew- 
skiego najwięcej się tyczy. Dla Kongre- 

sówki, Małopolski! Zachodniej i Wieiko- 

polski wystarczy konstytucja marcowa, 
wtedy, gdy nas ona zabija, każąc nie 

oświeconym [i niewyrobionym masom 

narówni z nieliczną inteligencją o spra- 
wach państwowych decydować. 

Więc jeżeli dziś i żuk i żaba war- 

szawska o tej mocarstwowości twierdzi 
— to niech o nas, w których ta mocar- 

stwowość leży dba i wysłucha. 
To, co przeżywa Polska nie jest 

czemś nieoczekiwanem, tub  wynikają- 

cem z modnej dziś walki kapitalizmu z 
robotnikiem. Jesy to odwieczna choro- 
ba polska, którą już raz naród nasz do 
rozbioru doprowadziła. Już o tej choro- 
bie pisząc w 1842 r. w „Listopadzie“ 
tak ją charakteryzował Henryk Rzewu- 
ski. 

„Zjawisko niesłychane, a które w 
jednej Polsce się okazuje, że rząd taki, 
jaki jest i jaki będzie, nie może po- 
chlebiać sobie, by mu sprzyjały pocią- 

„gi narodowć, bo żywioł Polaków jest 
wieczną opozycja przeciw wszystkim, 

_ co stać będą przy sterze rządu. Gdziein- 
dziej opozycja bywa środkiem do do- 
pięcia czegoś, tu jest ona celem; opie- 
rają się rządowi, „byle się opierać, na- 
próżno w tej opozycji chciałbyś jwyna- 
leźć jakieś widoki polityczne. Pomimo 
tego, przekonany jestem, że nic łatwiej- 
szego, jak owładnąć podobnym naro- 
dem, bo opinja publiczna nic rzeczywi- 
stego, w nim nie wyrażając, rząd bez- 
karnie może z niej żartować. Polska jest 
rajem dła intrygantów pracowitych. Jed 
nem słowem, inajwiększa opieszałość w 
działaniu, przy nieograniczonej energji 
w mowach, czy skrzętność czynów przy 

- mapływie słów — oto jest obraz Pol- 
„ski“. 

Rzewuski įpisząc dziewięčdziesiąt lat 
temu receptę dla „rządów, które 
będą” nie naciągał słów do okoliczno- 
iści, nie pochlebiał służalczo Piłsudskie- 
mu, jakby się dziś wyraziła prasa opo- 
zycyjna. Pisał, opierając się na znajo- 
mości, cech narodowych. Dziś zaś, gdy 
opozycja sejmowa w chorobliwej malig- 
nie opiera się rządowi (byle się opierać, 
bez wszelkich widoków ' politycznych, 
powtarza sig jak; świat stara historja 
bez żadnej jakiejkolwiek bądź innej ana 
logji politycznej. 

Z tego wynika, że wszystko co się 
pisze w prasie opozycyjnej, są to ko- 
szałki dla mas, rozliczone na brak w 

— ich'umysłowości perspektywy historycz- 
nej. 

: !Ыасиеёо konserwatywny obóz pa 
przewrocie (majowym stanął. przy Piłsud 

_ skim? ; 
Bo historycznie, bez dociekani par- 

tyjnych, wiedział gdzie leży zarodek 
choroby narodowej. Bo w mocnej dłoni 
Piłsudskiego widział jedyne lekarstwa 
na tę chroniczną grożącą państwu śimier 
cią dhorobę. Bo sukcesyjnie byt „prze- 
konany, iž nic tatwiejszego jak owład- 
nąč takim narodem“. 

й Wracając do „Łistopada* Henryka 
6 ‚› Rzewuskiego czytamy dałej: „Reforma 

jest niezbędna, i my wszyscy co nie je- 
 steśmy uwikłani w przesądy, do niej 
dążymy ale niema siły w narodzie, mo- 

- gącej ją do skutku doprowadzič“.. Par- 
tja, któ rej służą, nie przestaje dążyć do 
zupełnej reformy, ale prawdę  powie- 

_kłziawszy, jej wodzowie, niewielką wia- 
rę pokładają w przyszłości. 

Żyjemy z dnia na dzień w ciągłych 
intrygach, obawiając się tej przyszłości, 

> ‚ którą sami przywołujemy jedynie dlate- 
| go, że teraźniejszości znieść nie może- 

my“. 
— — Oczekiwanie „siły, mogącej do skut- 

,_ ku doprowadzić" oczyszczenie z grze- 
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Boks — Szermierka — Hokej 
INajwiększem wydarzeniem bokser- 

skiem ostatnich czasów był mecz Ame- 
rykanina Younga Striblinga z Włochem 
Carnero. Właściwie były dwa mecze — 
jeden w Londynie zakończony dyskwa- 

_ lifikacją Striblinga, drugi w: Paryżu za- 
*kończony dyskwalifikacją Carnery. Wo- 
bec tego kto wie czy nie dojdzie do 
skutku trzecie spotkanie — zwłaszcza, 

— 2е obaj mistrzowie miewają się po każ- 
_ dym meczu coraz lepiej: kto nie miewał- 
by się dobrze po wieczorze, podczas 
którego zarobił 100.000 złotych? A ty- 
le mniejwięcej wypadło na każdego — 
w Londynie, gdzie za 1-szy rząd płaco- 

_. no 100 funtów szterlingów, nawet po- 
no znacznie więcej. 

—__ Carnero jest olbrzymem wysokości 
2 metry 8 cm.; waży 128 kilo, ma koń- 
ską szczękę, jest znany ze swej głupoty 

_ 1 niedorozwinięcia umysłowego. 
| $tribling wspanialejzbudowany, bar- 

_dzo,przystojny, jest synem klowna cyr- 
kowego, ojcem czteroletniego apasza, 

"_ mężem grubej, agresywnej damy, która 
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chu pierworodnego narodu — stało się 
oczekiwaniem Mesjasza: dla ludzi, któ- 
rzy nie partji z pod ogona wypadli, lecz 
z długotrwałego zgłębienia historji i 
charakteru narodu wynieśli swe niezbi- 
te przekonanie polityczne. 

Dia Wilnian, wymagających credo 
zachowawcze, jędynem wyjściem jest 
wola pojedyńczego człowieka. Jeśli dla 
konserwatysty krakowskiego lub war- 
szawskiego reforma konstytucji obejmu- 
je szereg spraw gospodarczych i socjal- 
nych — to dla nas jest ona przedew- 
szystkiem podstawą zachowania nasze- 
go kraju przy Polsce. Dlatego też takty- 
ka konserwatyzmu iwileńskiego siłą rze- 
czy musi być bardziej radykalną, niż 
zachodnich odłamów. Nie trzeba się 
więc dziwić, że Wileńszczyzna inaczej 
reagriję niż Kraków i Warszawa. 

A ponieważ „clara pacta claros fa- 
ciunt amicos'* więc należy nam podkre- 
šlič, že tylko w zdecydowanej woli Mar- 
szałka Piłsudskiego leży siła, której 
pokolenia całe oczekiwały. ; 
° — Мому зК!егомапе do głów, pospól- 
stwa nic nie poradzą. Będzie to, mó- 
wiąc słowy tegoż Rzewuskiego „,,postę- 
powaniem romansowego kawalera, któ- 
ry radykalną reformę chciał naprawić 
wodą różaną”. Strukczaszy. 

KOBYLNIKI, POW. POSTAWSKI. 

— Opiekunowie, naszej gminy. Miastecz- 
ko Kobylniki położone iw powiecie Postaw- 
skim'jest znane każdemu kto zwiedzał naj- 
piękni jezioro „„Narocz*, ale nie wszystko 
u nas jest tak piękne. Toniemy wprost w 
błocie (choć, tego lata wybrukowana została 
fedna ulica), ale Środek rynku można naz- 
wać największem błotem w Polsce, szczegól- 
nie to, że nie ma żadnego światła, choćby 
jaka latarnia naftowa, choćby jakiekolwiek 
światełko. Nikt o tem absolutnie nie myśli, a 
tylko trochę chęci i inicjatywy, a już nie prze- 
klinalibyśmy nikogo, wszyscy by się złożyli 
po groSzu. ' 

„Mamy coprawda pošrodku rynku studnię 
— właściwie jakąś jamę pozostałą po Niem- 
cach, w której topi, się narazie koty, i teraz 
ieży 5 zdechłych kotów. Mamy również straż 
ogniową. Strażaków zaś. widzimy tylko spa- 
(cerujących w czapkach strażackich po- ulicy, 
a jak były! pożary, to tylko dzięki policji miej. 
scowej, która brała zawsze czynny udział w 
gaszeniu pożaru, nikt ze strażaków ma žad- 
nym pożarze inie był. Mamy jeszcze dom lu- 
dowy taki niedołężny jak i'to wszystko u nas 
w miasteczku. Jak jest zebranie, to tylko się 
kłócą członek z prezesem, albo prezes z iczłon 
kiem, i na tem polega życie kulturalne mia- 
steczka. Są chętni do podniesienia tej. zani. 
kającej kultury: ale to jego wyśmieją i odbio- 
rą; wszelką khęć ido wszystkiego gdyż wszyst. 
ko jest postawione na osobistych względach, 
z tego powodu toniemy w błocie, a szczegól- 
nie «w absolutnych ciemnościach. Takich właś. 
nie mamy opiekunów gminy. 

  

   

‚ NIEMENCZYN. 
Г 

— Poświęcenie przedszkola Koła Zjedno- 
czenia Ziemianek. W sobotę, dnia 14 b. m. 
odbyło się w  Niemenczynie poświęcenie 
przedszkola, zorganizowanego przez Koło 
Zjednoczenia Ziemianek przy pomocy korpu- 
su: ochrony pogranicza i' miejscowej gminy. 
Poświęcenia przedszkola dokonał ks. dziekan 
Michnowicz w obecności woj. Raczkiewicza, 
który przybył wraz z maczelnikami Joczem i 
Trockim, starostami Iszorą i Radwanskim. 
Prtybyli dalej dowódca miejscowego baonu 
K.O.P. mir. Gryll, przedstawiciele  miejsco- 
wych władz i urzędów, przewodnicząca woj. 
Koła Zjedn. Ziemianek hr. Tyszkiewiczowa. 
sskarbniczka Blortkiewiczowa, prezeska Koła 
Wil. Sławińska, członkini Zarz. 'T-=wa Wycho- 
waniał Przedszkolnego W. Mackiewiczowa 
idelegatki ziemianek, przedstawiciele okolicz- 
nych ziemian oraz: miejscowej ludności. P. 
woj. Raczkiewicz w przemówieniu swem pod. 
kreślił doniosłe znaczenie i rolę przedszkoli 
w kształceniu i wychowaniu przyszłych oby= 
wateli, życząc jak majświetniejszych rezulta- 
tów w tej wdzięcznej i żmudnej pracy. 

W imieniu ziemianek oraz Koła Opiektuń- 
czego nad (frzedszkolem jprzemawiała p. M. 
Przewłocka, dziękując p. wojewodzie, przed. 
stawicielom władz i innym przybyłym go- 
ściom łza przyjęcie udziału w poświęceniu tej 
nowej placówki. IP. Przewłocka skreślifa da- 
lej krótką historję powstania przedszkola, 
zaznaczając, iż wielkiej pomocy w pracach 
organizacyjnych udzielił miejscowy  baon 
K.O.P.. a przedewszystkiem dowódca jego 
mir. Gryll i: majarostwo / Matarewiczowie. 
Przemówienie swe zakończyła p. Przewłocka 
wzmianką, iż zarząd gminy niemenczyńskiej 
jest pierwszym w ipowiecie wileńsko-trockim 
zarządem gminnym. który do swego budżetu 
wstawił kwotę 1000 zł. na przedszkole. W 
czasie uroczystości deklamowała i Śpiewała 
dziatwa przedszkoła oraz przygrywała orkie- 
stra wojskowa K.O.P. 

,Zasługuje na podkreślenie fakt nadzwy- 
czaj chlubny, że jak wogóle na kresach na- 
szych, tak i tutaj w Niemenczynie' zarówno 
dowództwo baonu K.O,P., jak oficerowie i 
ich rodziny (biorą bardzo iczynny udział we 
wszystkich pracach społecznych. 

byle chłystkowi nie dałaby się znokau- 
tować z pewnością. Gdy Young walczy, 
cała rodzinka siedzi w pobliżu ringu i 
wyje bez przerwy. Papa cyrkowiec pod- 
skakuje od czasu do czasu na półtora 
metra w górę, synalek zaciska pięści i 
wymierza sąsiadom, w miniaturze, ta- 
kież ciosy jak ojciec w danej chwili 
przeciwnikowi, pod małżonką tylko 
trzeszczy krzesło..... 

Oba mecze nie należały wcale do 
ciekawych. W Londynie Stribling wal- 
nął Włocha poniżej pasa, co zresztą nie 
było aktem złej woli — ramiona jego 
bowiem są akurat na wysokości: żołąd- 
ka olbrzyma, i za ten krzyczący fakt zo- 
stał zdyskwalifikowany. W Paryżu wal- 
czył ostrożnie i przez sześć rund miał 
przewagę — rozległ, się gong znamio- 
nujący przerwę, Stribling opuszcza rę- 
ce i chce wracać na miejsce, a tu Car- 
nero ijak go nie palnie w odsłonięta 
szczękę — zatoczył się Amerykanin i 
padł bez zmysłów na deski. Gwałt, rwe- 
tes, awantura. |Mama Stribling gramo- 
liła się już ną ring by pomścić swego 
kochanego Younga — ledwo ją policja 
|powstrzymała. Ogłoszono czemprędzej 

SŁO w © 

Zabiegi rządu Rzeszy o pożyczkę amerykańską Uproszczona ceremonja ślubn Aga Khana 
BERLIN. 17. 12. (PAT). Na podstawie informacyj ze strony miarodajnej donosi bit 

ro Wolffa, że rokowania rządu Rzeszy o pożyczkę amerykańską do tej pory nie zostały 
wprawdzie jeszcze! ukończone, jednakże ma podstawie dotychczasowego ich „przebiegu spo- 
dziewać się można zakończenia pertraktacyj [ożyczkowych w dniach najbliższych. W każ- 
dym razie w terminie, który, umożliwiłby-przezwyciężenie trudności kasowyfch, związanych 
z zamknięciem rachunków roku bieżącego. 

Na giełdzie berlińskiej, jak informuje „Vossischę Ztg.', kursowały dziś już w godzi. 
nach południowych pogłoski, iż rolwowaniaj pożyczkowe doprowadzity do pomyślnego wy- 
niku, na 
Read © 

pa 'którego skarb Rzeszy otrzytnać ma od banku iamerykańskiego Dillon, 
o. pożyczkę w wysokości 400 miljanów marek. 

Według „Boersen Courrier" pożyczka amerykańska będzie krótkoterminowa i udzie- 
lona zostanie na warunkach ciężkich, Stopa procentowa wynosić będzie 8 od 100. 

Ko będzie oańcjaszem papieskim w Berlinie? 
RZYM, 17. XN. PAT. Pisma wymieniają kandydatów na "stanowisko nuncjusza 

papieskiego w Berlinie w osobach msg. Testa radcy nuncjatury przy *Kwirynale, mgs. 
Micara, nuncjusza w Brukseli i msz. Roncalli, wizytatora apostolskiego w Bułgarji. 

Zebranie wielkiej rady faszystowskiej 
RZYM, 17 XII. PAT. Wielka rada fsszystowska pod przewodnictwem 

Mussoliniego rozpoczęła dyskusje nad 
szystowskiej. 

Statutem konstytucyjnym  partji fa- 

Pralongowania furecko-sowieskiego frakfafu 
Karachan u prezydenta Turcji 

ANGORA, 17 XII. PAT. Prezydent republiki przyjął zastępcę komi- 
sarza spraw zagranicznych Karachana, 
mowę. 

z którym odbył dwugodzinną roz. 

przyjaźni i neutralności 
ANGORA. 17.X1l. Pai. Biuro prasowe komunikuje: Rokowania, prowadzone w 

Angorze pomiędzy komisarzem spraw zagranicznych Karachanem a rządem tureckim, 

zostały pomyślnie zakończone. Postanowione zostato prolongowanie turecko-sowiec- 

kiego traktatu przyjaźni i neutralności, zawastego w Moskwie w roku 19:35. Proto= 
kół w tej sprawie zostanie podpisiny jeszcze w dniu dzisiejszym. 

Mowouiworzony gabinet Venizelosa 
ATENY, 17. XIL PAT. Nowoutworzony gabinet Venizelosa składa się z tych 

samych osób; co poprzednio. Jedynie tekę ministerstwa komunikacji zamiast Gonatasą 
objął Karapanajotis. 

Przelof lofników francuskich przez Aflantyk 
Wypadek na lądzie brazylijskim 

LONDYN, 17.XII. Reuter donosi z Rio de Janeiro, že glotnicy fran- 
cuscy Challes i Larre Borgas przelecieli Antlantyk z Europy do Ameryki 
Południowej. Jednak lecąc w pobliżu Maracajas prowincji Rio Grande 
Brazylji, ulegli wypadkowi. Jeden z lotników wedle niepotwierdzonej 

w 
do- 

tychczas wiadomości ma być ciężko ranny. 

Lotnik Challes odniósł lekkie rany 
PARYŻ, 17.X11. Pat. Wedle ostatnich wiadomości, otrzymanych z Rio de Janeiro 

przez agencję Havasa, Larre Borgas wyszedł z wypadku bez szwanku, natomiast 
ranny jest lekko drugi lotnik Challes. Wiadomość ostatnia zaprzecza ścisłości wia- 

domości poprzedniej i podana jest w formie całkowitej pewności. { 

Lof z boendynu do Kepsfadfu bsz lądowania 
LONDYN. 17.XI1. Pat. Szef eskadry lotniczej Williams i por. pilot Jenkins 

odlecłeli dziś o zodzinie 8 ej rano w celu dokonania lotu do Kapstadtu bez 
lądowania. Lotnicy zamierzają pobić Światowy rekord długości 
wania. 

lotu bez iądo 

Nowy sukces lafniczy Losfesa 
PARYŻ. 17.XI1, Pat. Lotnik francuski 

100 kilometrów w ciągu 52 godzin Istre o godz. 12 24, przeleciawszy 8. 
40 minut, 

Costes wylądował dzisiaj w 

Katasteofa pociągu karjerskiego Warszawa-Kraków 
WARSZAWA, 17.XII. PAT. Pociąg kurjerski Warszawa-Kraków wpadł 

dziś w nocy na stojący na stacji Piotrków pociąg towarowy, 
uszkodzone zostały wagony pocztowy, 

przyczem 
bagażowy. sypialny i służbowy 

pociągu kurjerskiego. Dwaj konduktorzy są ranni,, pasażerowie wyszli bez 
szwanku. Przyczyną katastrofy było uszkodzenie hamulca. : 
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(dyskwalifikację Carnery i wyproszono 
publiczność za drzwi. 

Skoro mowa 0 boksie, policji, i ener- 
gicznych żonąch, to warto wspomnieć 
o wypadku jaki miał miejsce niedawno 
na zawodach międzymiastowych: Łódź, 
— "Warszawa. W ostatniej parze, w 
wadze ciężkiej walczyli Stible (Łódź), 
były mistrz Polski i nieznany, stawiają- 
cy pierwsze kroki na ringu, Tatgowski, 
przodownik.XI komisarjatu p. p. W dru- 
giej rundzie Stible zdzielił Targowskie- 
go w ucho, ewentualnie w kark — tak 
szybkie było uderzenie, że nic napew- 
mo twierdzić nie można. W każdym ra- 
zie ogromny policjant zwalił się jak 
kłoda. Jeśli wśród publiczności byli ja- 
cyś apasze z Woli — a wygląd szanow- 
nych widzów nie wykluczał tej możli- 
wości — to musieli mieć miłą chwilę, 
pan przodownik został formalnie ogłu- 
szony, znokautowany. Właśnie sędzia 
zabierał się do ogłoszenia zwycięstwa 
Stiblego, gdy powszechnie radosny na- 
strój przerwała tęga, mocna w pysku i 
biuście jejmość — jak się okazało sa- 

U znana w całej Polsce za najleps”g 

HL„kopzrnikiem” 
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO 

А. Długokęcki I ©. Gdrześniowski 
Skład główny Warszawa, Bracka 23. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 
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(ZK.) Podług informacyj nadanych 
przez specjalnego korespor denta Ma- 
tin'a, ślub jego ekscelencji Muna.meda 
Szacha sułtana Aga Khana, z oby- 
watelką francuską panną Andrzeją 
Carron, odbył się bez wszelkiej osten- 
tacji dnia 7 grudnia w merostwie w 
Aix les Bsins. Młoda para wybraw- 
szy sobie na mieszkanie jeden z ho- 
teli miejscowych, wyłącznie w towa- 
rzystwie Świadkow, których nazwiska 
do ostatniej chwili trzymane były w 
tajemnicy, udała się do merostwa, 
gdzie ślubu cywilnego udzielił im mer 
Aix les Bains pan Henryk Cierc, 

W krótkim wywiadzie udzielonym į 
wysłannikowi pisma, w przeddzień 
ceremonji, pan Cierc zapewniał, że 
nie zna nazwisk Świadków pana mło- 
dego, i że wiadomości o iście kró- 
lewskich podarkach nowożeńca na 
rzecz gminy, są conajmniej przed: 
wczesne. 

W Aix les Bains Aga Khan cie- 
szy się ogromną popularnością wśród 
tłumów, gdyż nie jest on dumnym 
księciem i niejednokrotnie brał już 
udział w wesołych zabawach, w ga- 
lewych widowiskach i w popisach 
sportowych, będąc zapalonym graczem 
w golfa. Aga Khan z książęcą hoj- 
nością rzucał pieniądze, to też nic 
dziwnego, że chętnie cytowano jego 
słowa i opowiadano o nim miljon hi- 
storyjek, dowodzących, 'że pomiędzy 
bogatymi książętami tego Świata zjeż 
dżającymi do Aix, Aga Khan zajmuje 
odrębne uprzywilejowane miejsce. 

Trudno zdefinjować, kim jest wła- 
Ściwie Aga Khan. Urodził się w Ind- 
jach. Podług stanu cywilnego nazywa 
się on Mohamed i jest równocześnie 
poddanym angielskim, szachem, sułta: 
nem i agą. Samo wyliczenie -iych 
wszystkich tytułów jedne wspanialsze 
od drugich, wprawiło w zdumienie 
mieszkańców Aix, którzy już poprzed- 
nio byli zaskoczeni traktowaniem Aga 
Khana jako panującego. 

Aga jest w rzeczywistości panują- 
cym, ale nie swieckim tylko duchow- 
nvm, jest on jako potomek Ihmana 
VI, głową i kierownikiem mahome- 
tańskiej sekty Borjns. Czczony bał: 
wochwal;zo przez wyznawców sekty, 
jest on ich rzeczywistym władcą, 
którego rozkazy są wypełniane ze 
slepem posłuszeństwem przez fana: 
tycznych sekciarzy. Hojne dary napły- 
wające ze wszystkich stron dla Agi, 
mie ustępują w bogactwie, darom 
przesyłanym Ojcu Świętemu przez 
wiernych. Ojciec obecnego Agi, był 
zamordowany w Indjach, sytuacja sy 
na jako stale mieszkającego w Euro- 
pie, jest znacznie bezpieczniejsza, 

Obecny Aga odbywał swoje stu: 
dja w najznakomitszych  angielskich 
szkołach i uniwersytetach, był on 
głównym fundatorem uniwersyt:tu ma- 
hometańskiego w Benares. 

Jest on róanież przyjacielem króla 
angielskiego, a ur.ędowo Spełnia on 
funkcje radcy koronnego w sprawach 
Iadyj w imperjum Wielkobrytyjskim. 

  

B los włoskiego pancora Ika 
(Z. K.) Koła marynarki francuskiej w 

Paryżu, są żywo zaniepokojone losem 
pancernika włoskiego „Leonardo-da- 
Vinci'* na którego pokładzie przewozi 
się pod opieką kustosza muzeum w 
Medjolanie, 300 najwspanialszych arcy- 
dzieł mistrzów sztuki włoskiej, na spe- 
cjalną wystawę włoskich malarzy do 
Londynu. 

Kolekcja dzieł sztuki została jak naj- 
staranniej wybrana ze wszystkich mu- | 
zeów włoskich i obejmuje ona płótna, 
Rafaela, Tycjana, Veronesa, Botticelle- 
go, Michała Anioła, Leonarda da Vinci, 
i wielu innych mistrzów sztuki włos- 
kiej. 

Cała kolekcja pod względem arty- 
stycznym jest wprost bezcenna, co zaś 
do wartości pieniężnej to została ona 
mniej więcej oszacowana na dwa i pół 
miljardy franków. 

Wszystkie te bezcenne arcydzieła 
zostały z zachowaniem odpowiednich 
ostrożności załadowane w Genui na 
pancernik „Leonardo - da - Vinci“, je- 
den z najlepszych włoskich statków wo- 
jennych, ubezpieczone 
dwóch krążowników i całego sztabu de- 
tektywów wyruszyły do Londynu. Ka- 
pitanowi statku wydano specjalne pole- 
cenie trzymania się niedaleko brzegów 

i pod opieką > 
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najmodniejsze pesfumy 

i puder 

         pomadka do ust, 

gwaraatowanie 

nieszkodliwa.     

    

aby w razie burzy pancernik mógł na- 
tychmiast zawinąć do portu. 

Według ostatnich otrzymanych wia- 
domości statek wojenny trafił w sferę 
orkanów szalejących u wybrzeży Por- 
tugaiskich przy wejściu do zatoki В 
skajskiej, grozę położenia powiększa 
iakt, że następnie w ciągu 30 godzin 
nie było wiadomości o losie pancerni- 
ka z bezcennym ładunkiem, aż dopie- 
ro po tym przeciągu czasu nadeszła do 
generalnego sekretarza wystawy włos- 
kiej w Londynie wiadomość o ciężkiem 
położeniu w jakim się statek obecnie 
znajduje. 

Co prawda do przewiezienia tak 
bezcennego ładunku czas został nie zu- 
pełnie odpowiednio wybrany. Burze i 
orkany jesienne występujące w bieżą- 
cym roku ze zdwojoną gwałtownością, 
stały się na całym zachodniem wybrze- 
ži Europy przyczyną katastrof licznych 
okrętów. Co się zaś tyczy Angiji, to 
już od wielu lat nie pamięta takich 
deszczy, powodzi, burzy i orkanów, któ 
re nietylko przerwały komunikację mor- 
ską i lotniczą przez kanał la Manche 
ale pozrywały nawet wiele połączeń 
telefonicznych z kontynentem, wytwa- 
rzając siłą wzburzonych żywiołów 
kompletną izolację Wielkiej Brytanii. 

Burze szalejące nad Anglją, od 
początku grudnia przybrały z 7-go na 
óśmy charakter katastrofalny, w ciągu 
24 godzin rozbiło się w kanale la Man- 
che kilkanaście parowców skunerów 
i holowników, w większości wypadków 
załodze udało się uratować, tylko pa- 
rowiec „Radyr' zatonął wraz z zało- 
gą. Prócz tego i na lądzie wiatr dmący 
z niebywałą siłą, wywracał drzewa i 
zrywał dachy, obalał mury i pozrywał 
prawie wszystkie połączenia telegrafi- 
czne i telefoniczne, tak wewnątrz kraju 
jak też i z kontynentem. Burze z pioru- 
nami szaleją również nad Francją po 
wodując olbrzymie szkody, siedemdzie- 
siąt jedną ofiar pochłonął . już orkan 
szalejący u wybrzeży Francji, a tłumy 
publiczności wyczekują w.portach fran- 
cuskich uspokojenia orkanu aby się 
módz przedostać do Anglji. 

Olbrzymi transatlantycki „„Amerc“ 
przybył z 20 godzinnem opóźnieniem 
do Sudhampton, i załoga twierdzi, że 
nie pamięta tak ciężkiej przeprawy. 

    

     

  

NM dzie- 

wigciupra- 
cowników 
w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
wiednie są natychmias nisz 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
к Gillette. ! 

    

    

myślała sędziów od ostatnich, poturbo- najważniejszego wydarzenia szermier zimowego, hokeiści wzięli się wszędzie 
wała jakichś dwóch chłopaczków, któ- 
rzy ostentacyjnie bili brawo Stiblemu, 
złamała krzesełko sekundanta, wyłała 
kubeł z wodą... Publiczność przerażo- 
na umykała do sieni a pierwsi zwiewali 
policjanci — koledzy niefortunnego bok 
sera, snać wedzieli, że pani Agatce, w 
chwilach rozdrażnienia, lepiej się nie 
przeciwstawiać. 

Straszna to rzecz bokser — zwłasz- 
cza żonaty. ы 

Podczas gdy boks zyskat sobie po- 
pularność i wziętość nawet w krajach 
tak zacofanych sportowo jak Polska — 
szermierka. coraz to traci swe stanowi- 
sko, staje się ćwiczeniem uprawianem 
przez jakichś Mohikanów, obserwowa- 
nym przez, na palcach liczonych, wi- 
dzów. jaskrawym dowodem upadku 
szermierki były mistrzostwa Europy, 
odbyte tydzień temu w Offenbachu. 

Offenbach, to mieścina niemiecka, 
wielkości Mejszagoły; inna rzecz, że 
kanalizację, bruki, domy i wogóle wszel- 
kie urządzenia cywilizacyjne ma ta 

czego roku. Otóż zjechało nieco Wło- 
chów, Francuzów, Holendrów i Pola- 
ków, stawiło się paru Niemców — 
wszystkiegoj około 30 zawodników — 
zebrało się ze stu widzów i w tak 
szczupłem gronie wałkowano przez trzy 
dni mistrzostwa Europy wi 
florecie i szabli. 

Zwyciężyli we wszystkichikonkuren- 
cjach Włosi, zajmując z reguły pierw- 
sze, drugie i trzecie miejsca. Polacy od- 
padali w eliminacjach — dojście do 
półfinału było wielkim sukcesem, prze- 
ważnie kończyli 'swą karjerę w pierw- 
szej rundzie. Do finału w szpadzie do- 
szedł jeden Szempliński — wypadkawo 
zresztą zupełnie, jest on bowiem naj- 
słabszy z pośród Polaków — zajął 10-te 
miejsce przy 10-ciu uczestnikach. 

Tak, upadek szermierki jest widocz- 
ny; garną się ido niej jacyś staruszko- 
wie w rodzaju Papego, albo ludzie, któ- 
rzy okazali się do niczego w innych 

gałęziach| sportu. Taki np. Szempliński 
grał przez dobrych 5 lat w food—baal 

ma pani Agata Targowska. Narobiła dziura lepsze niż Warszawa, ale to nie — zawsze bez pojęcia. 
wrzawy i-harmideru na całą salę, zwy przyczyniło się wcale do uświetnienia Wobec rozpoczynającego się sezonu 

do roboty. W Berlinie i Wiedniu adby- 
wają się już mecze, Czesi rozjeżdżają tu 
i ówdzie demonstrując niebylejaką for- 
mę. Swoją drogą Czesi mają we krwi 
talent do gier zespołowych, kombina- 
cyjnych. Indywidualnie nie wybijają się 

zwoicie, boksują się słabo, jeżdżą na 
rowerach fatalnie — zato w piłce noż- 
nej, tenisie czy hokeju, pokazują klasę. 
Jeden Czech to matoł, dwóch to juź 

potęga. 
U nas na szczęście mrozu jeszcze 

niema. Gdyby mój głos coś znaczył w 
departamencie pogody — mrozu wogó- 
le nigdyby nie było, nie znoszę tej pro- 
staczej temperatury poniżej zera. Toteż 
z lubością słucham narzekań mistrzów 
lodu, że muszą trenować „na sucho” i 
że| jeśli tak dalej pójdzie to w tym ro- 
ku zajmą nie drugie miejsce w mistrzo- 
stwie Europy, ale ostatnie. 

Niech sobie zajmują! 

DIG 
Karol. 
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szpadzie, w niczem: biegają nieźle, pływają przy- $



  

Alarmuiąta wiadomošė © grožącym glodzie 
" na Wileńszczyźnie 

Ostatnio do Wiina napływają z szeregu powiatów alarmujące wiadomości 
© grożącym głodzie. Mimo więc tegorocznej akcji niesienia pomocy Wiieńsz- 
czyźnie i względnego urodzaju nie było się w stanie złagodzić skutków nie- 
urodzaju roku ubiegłego, Według sprawozdań władz powiatowych w najbliż- 
Szym czasie grozi widmo głodu groźniejsze, niż w roku ubiegłym. Już w stycz- 
miu 1930 r. konieczne będzie podjęcie akcji dożywiania w pow. Dz Śnieńskim 
7000 dzieci nieletnich, w pow. Święciańskim 000, w Postawskiim—1000, Moło- 
deczańskim 2900, oraz w powiecie Brasławskim, gdzie trzeba będzie nieść po- 
moc 2500 dzieciom nieletnim, 3100 starszym i 6000 dorosłym. W następnych 
miesiącach liczba tu zwiększy się jeszcze, gdyż szczupłe zapssy zboża wyczer- 
pią się na początku akcji dożywiania. Obliczono, iż potrzeba około 2,060,000 
złetych. 

Nagroda za ujęcie mordercy 
Główna Komenda Policji Państwo- Ostapka, z gminy Polańskiej pow. Osz- 

j w Warszawie wyznaczyła nagrodę mieńskiego—trieciego sprawcy zabój- 
w kwocie 2 tysięcy złotych za ujęcie Stsa na osobie policjanta Ś. p. Michała 
łub wskazanie miesjca pobytu niejakiego Zawadzkiego, 

    
łożyła p. ministrowi Prystorowi postulaty re- 

41 prezentowanych przez siebie zrzeszeń w* zwią 
zku z niektóremi (zamierzeniami rządowemi 
odnośnie reorganizacji aparatu leczniczego w 
Kasie Chorych m. Wilna. Głównie rozchodziło 

„0 aktualną sprawę obsadzenia stanowiska 
naczelnego lekarza Kasy Chorych, opróżnio- 

Zakładu nego przez dr. Klotta. 
Zrzeszenia! wyżej 

ŚRODA 
18 Dziś 
Gracjana B. 

Jutro 
Dariusza 

Spostrzenia meteorologiczne 

| й Meteoroogi U. S 

2 dnia 17 — XII 1929 r. 

Wschód sl. g.7 m 

Zachód sł. g. '4 m. 5i 

  

yżej wymienione natychmiast 
po zgłoszeniu dymisji przez dr. Klotta wynio- 
sły na zebraniu swem w dniu 4 bm. rezolu- 

Ciśnienie 1 159 cigy podkrešlającą ich uznanie dla ustepujące- 

średnie w m. | go naczelnego lekarza IKasy Chorych, zaś w 
/ drugieį swej, częšci domagającą/ się rozpisania 

konkursu na to stanowisko przez komisarza 
rządowego Kasy Chorych. Jako główne wa- 
runki konkursu wysunięto: a) by naczelnym 

   

  

Temperatura \ I-1'G 
średnia J 

do- lekarzem został lekarz wilnianin, b) by był im 
ce” e \ 5. lekarz obowiązkowo zrzeszony w jednym z 

3 J wymienionych związków. Co do pierwszego 
| ы warunku zarówno komisarz Kasy Chorych p. 
p Wiat 1 północno zachodni pułk. Hertel, jak i p. min. Prystor są jak sły 

chać całkowicie zgodni z zrzeszeniem lekar- 
skiem, zamierzając stanowisko naczelnego 
lekarza (Kasy Chorych, obsadzić przez wybit- 
ną siłę miejscową, Podobno czynione nawet 
już były w tym względzie różne propozycje, 
lecz, niestety; jak dotąd bez pozytywnego re- 
zultatu, gdyż żaden z upatrzonych na to; sta- 
nowisko propozycji nie przyjął. Cała ta spra- 
wa jest b. drażliwą, gdyż w związku z za- 

A į ietojanska. W czwartek mierzeniami w zakresie reorganizacji lecznict- 

dnia aaa z. 5 rano zostaną od- wa, istnieją obawy, że naczelny lekarz Kasy 
ione roraty bractwa Bożego Ciała. Chorych musiałby być w pewnym stopniu 

PRA: ge RE intencję człońków stowarzy- w kolizji z zawodówemi zrzeszeniami, stojącea 
e a AKA w Sklad Ligi Katolickiej mi silnie na gruncie dążeń ekonomicznych. 

paraiji po Bernardyńskiej odprawione zostaną Sprawa o tyle jęst NE drażli- 
godz. 6 rano dnia 23 grudnia w kościele wą, że drugi punkt żądań związków lekar- 

ao Bearó rski skich by SE pa: został RE 
ówaież w tymże kościele zebranie Sto- zrzeszony, spotyka się z odmiennym poglą- | e. woda Mi odbędzie się dem B EE co podzielał również i p. 

w niedzielę 22 grudnnia o godzinie 12.30 pp. DI GE k ВОН 
Zebranie Ligi Katolickiej parafii św. Rata AA for A EPAPZWY EOCZ 2 przy. 

i dbedzie а! w niedzielę 22 grudnia zaraz toczyć informacje, że na 5 tysięcy lekarzy w 
a odbędzie Się ® państwie, zreszonych jest tylko 3 tysiące, i, 
po sumie. URZĘDOWA że czy nniki rządowe widząc tak znaczny od 

setek lekarzy: niezrzeszonych, wychodzą z za- 

— Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow łożenia, że niema podstawy, aby stanowiska 

ców Chrześcijan w Wilnie podaje do wiado- W Kasie Chorych*zajmowali wyłącznie lekarze 

mości, iż na mocy Rozp. Min. Spraw Wew- zrzeszeni, 

pow z dnia 9 grudnia rb. sklepy mogą 

przewaźający J 

Uwagi: pochmsrno w nocy deszcz 

Minimum za dóbę X 10Č 

Max mum za dooę X  40C PROCE 

lendencja baromeuycz ia wurost Ciśpie „14 

KOŚCIELNA 

  

  

Obchodząca nas aktualna sprawa: powoła- 

'С otwarte od dnia 18 do 

  

      

(dowe postanowiono zdjąć z pracy pracowni 
ków branży kolonjalnej, a następnie wycofać 
pracowników innych branż oraz banków i in- 
stytucyj społecznych. 

W dn. 17 bm. rzucili pracę pracownicy 
branży szklanej i żelaznej. ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (y) Walne zebranie członków Zw. O- 

brońców sądowych. W lokalu sądowym odby 
ło się onegdaj walne zebranie zw. obrońców 

  

   

23 
w 

23 grudnia do nia następcy dr. Klotta została nadal otwartą. 

godziny 9 wieczór. W niedzielę dnia 22 skle- 

py mogą być otwarte od I do 6 pp. W WL  __ (a) Co zyskali strajkujący  szoferzy. 
»  gilję dnia ais z A SAS do Strajk kierowcówi pojazdów samochodowych 

Za ata. Wczoraj atesz аи "był i OE 
no zed epai „Dziennik Wileński” za KE E oi 

umieszczenie artykułu treść którego kolidowa jacjtu | podwyžsze- 

ła z art, 1 rozporządzenia 0 prawie prasoWeM niaipiac konduktorom Ktorzyi dotychczas otrzy 
‚а mywali zaledwie 150 zł. miesięcznie. Ostate- 

MIEJSKA cznie jpracodawcy zgodzili podwyższyć pen- 
: 8 +,6w Sie konduktorskieł na 170 zł. i zawrzeć indywi 

40) „Posiedzenie konwentu senjorów dualne „umowy z :pracownikami. Należy spo 
Rady miejskiej. Dziś, dnia 18 grudnia o godz. dziewać się, -że podwyżka ta w niczem nie 
i Lin EC Radi alies Na PE 4 ceny kac. które i dotychczas 
dzenie konwentu s WSO: Li, nie były zbyt niskie. 
E ui Gas będzie ogólny Szoferzy Popa nduktorów żądań 
stan gospodarki miejskiej. 48 własnych nie wysuwali i dnych zmian w 

_—(o) Oświetlenie przedmieśc W płacach siłą rzeczy nie uzyskali. 
tych ach zakończone zostaną roboty _ (y) Strajk w piekarni Glina. W piekarni 
dla przeprowadzenia dodatkowego oś: firmy „Morduch Glin* przy ul. Stefańskiej 

Р ia dzielnicy Dolna. Niezależnie zastrajkowali robotnicy domagając się. przy- 

Šieno Mażletał: przystąpi do oświet teja jg wtotem CEO przez właści. 
' o cia jednego z robotników. 

łenia odcinka szosy warszawskiej do Gospodarz tłomaczy się tem, że zmuszony 
majątku Ponary. był wydalić robotnika z powodu braku dla 

— (o) Ośrodek zdrowia., Magistrat nabył niegoi pracy. я 
ze środków 'undacji (Rockefelierowskiej apa- — — (у) $а м 7\м. Кирсбм rozszerza 
ratów medycznych i przedmiotów do urzą- się, Strajk pracowników handlowych i biuro- 
dzenia biura sanitarnego na sumę 20.000 zł. wvch żydów trwający od szeregu dni za- 

— (9) Na gwiazdkę. W dniu wczoraj. ostrzył się. в 

szym Magistrat wyasygnowai 1868 zł. na „ Onegdaj w Zw. Zawodowym pracowni- 
gwiazdkę dla dziecź w bursach i schroniskach ków handlowych i biurowych odbyła się na- 
subsydjowanych przez miasto. rada komitetów wykonawczych poszczegól. 

— (0) Roboty wodociągowe. W dn 8 pato ii strajk zaostrzyć. 
= ! i stapil ile zarząd związku kupców nie zgodzi wczorajszym! Magistrat przystąpił do | 2 SCM ! 4 

robót wodociągowych na odcinku ul. się na warunki wysuwane przez Zw. Zawo- 

Jakóba Jasińskiego. Na roboty te prze- 
sunięto 30 robotników z budowy kana 
łu na ul. Miłosiernej. 

SJ. — (o) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
Au danych wydziału zdrowia Magistratu, w 

* ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
tyfus brzuszny 17, plamisty 1, płonicę' 10 

1 zm.), błonicę 5 (1 zm.), odrę 171 (2 
zm.), ospę wietrzną 6, BE 2, NADE S 
gruźlicę 13 (2 zm.) grypę 3, świnkę 2, jasli- sadowych okr. sądu JA i i IG 2 tto k 3 pelacyjnego z udzia- cę 1, razem 233 osoby, z których 6 zmarło. За „zarządu głównego ZeSZENAŁIODY, Sa 

OJSKOWA. wych z prezesem!p. Łaskim na czele. 
) Kto staje do a > к „Zebranie R R zarządu oddz. Wi- 

— (a) I brań |eńskiego p. J. Michajłowie itając gości i 
podana Dziś do zebrań kontrolnych win poddaje >» p Za A, 
ni stawić się szeregowi rezerwy: i pospolitego Po uchwaleniu szeregu wniosków mają- 
ruszenia urodzeni: w roku JB ao cych na celu; obronę praw obrońców sądo- 
c TozpOCZYT się na A, B, C, D, „TF, wych na wniosek p. Michajłowicza wysłano 
LH, Ii J, K. L, £, jutro zaś stają z tego sa- depesze do ministra sprawiedliwości oraz pre 

mego rocznika z nazwiskami rozpoczynają zesów sądów apelacyjnego i okręgowego w 
cemi się na litery M, N, O, P, R, 8, Т, U, Wilnie. ` 
PZŻ? Wieczorem uczestnicy zebrania podejmo- 
s dla instruktorów przysposo- wani byli obiad A j 

bienia at Wojewódzki Komitet W R Gi w restauracji Georges'a. 

i PW, organizuje z dniem 15 stycznia 1930 KOMUNIKATY. 

r. G-ciotygodniowy kurs dla "wyszkolenia in- : NIKA 

struktorówi przysposobienia wojskowego. Bez — Dnia 11 stycznia odbędzie się w sa- 

pośrednio po tym | kursie odbędzie sie 2-ch lach Kasyna Garnizonowego doroczny bał 

tygodniowy kurs dla instruktorów LOPP. _ „Rodziny Wojskowej”. ; Szereg atrakcyj, wspaniałe, 

mą niewątpliwie doborową publiczność. 
— Z lzby Przemysłowo - Handlowej — (0) Rozszerzenie centrali telefonicznej. - 

(0) Wilnie. Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil Wileńska dyrekcja poczt i telegrafów prowa 

  

telefonicznej w Wilnie, która ma być rozsze- tej Polskiej w Bordeaux zorganizował stałą 

„ rzona, do 3000 abonentów. Obecnie centrala wystawę próbek 

liczy 1700 abonentów. Roboty te będą za- dlui. 

kończone w roku przyszłym. ||| 8 

i ka) 
PRACA : OPIEKA SPOŁECZNĄ no S 

` — (w) Delegacja wileńskich zrzeszeń le- | Byłoby wysoce pożądane, by 
fkarzy + e aria Bawiący w niedzielę jewództw wschodnich wzięły udział w tej 
*15ibm. na uroczystościach 10 lecia Wileńskiej imprezie. : a Ё 
"Dyrekcji PKP w, Wilnie, p. minister pracy i dnformacyj dokładnych udzieła biuro Izby 

у „opieki społecznej pułk.j Prystor przyjął ma Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, Trocka 
| specjalnej audjencji delegację wszystkich miej Nr. 3. 
|. „scowych zrzeszeń lekarskich z dr Moszyńskim 

Wymieniona wystawa będzie figurowała 
w r. 1930 w czasie od 13 do 30 czerwca 

  

"lekarzy ypaństwa polskiego, lobwód wileński, jest| Schronisko (dla |nłodych kobiet, gdzie za 
"państwowy związek lekarzy Polaków i zwią- niewielką opłatę osoby potrzebujące chwilo- 
-zek lekarzy| żydów. > wego schronienia mogą być lokowane przez: 

jJak się dowiadujemy delegacja ta przed- 1) wszystkie organizacje kobiece, 2) wy-   

- rałnem starego nadniemieńskiego „grodu, re.. wadzenia chorych na otwartą AUE 

; cytacje i śpiew p. Ottowicz - Stanskiej. Wi- talach (dr. Z. „Kuncewicz) wolne wnioski. W 

* : oryginalne 
i POCZTOWA — kotyljony oraz artystyczne dekoracje sal ściąg 

dzi obecnie roboty po rozszerzeniu centrali nie komunikuje, że Konsulat Rzeczypospoli- 

polskiego przemysłu i han- BAL 

na Międzynarodowych i Kolonjalnych Tar- 

firmy wo- szar wyżowy, który trwa już ad kilku tygodni 

— Chrześcijańskie Towarzystwo Ochro- 
| ma czele. Delegacja reprezentowała: związek ny Kobiet podaje do iwiadomości, że otwarte 

Diwarcie ońdziała В. & O. w Wilnie 
W niedzielę, dnia 15 b. m. od- 

było się w Wilnie otwarcie nowo- 
założonego oddziału P. K. O. przy 
ul. Mickiewicza 1. Na uroczystość 
poświęcenia i otwarcia oddziału po- 
Śpieszyło na zaproszenie przybyłego 
wumyślnie z Warszawy prezzsa PKO. 
d-ra H. Grubera w towarzystwie kie- 
rowniką biura ekonomicznego centrali 
dra T. Adama liczne grono przed- 
stawicieli nietylko kół urzędowych, 
lecz przedewszystkiem gospodarczych 
i prasy. Uroczystość poświęcenia po- 
za tem uświetnili swą obecnością ba: 
wiący w Wilnie z okazji 10-lecia tu- 
tejszej dyrekcji Kolei Państwowych 
pp. ministrowie Komunikacji Kiihn, 
Pracy i O. S. Prystor i Reform Rol- 
aych Staniewi:z, metropolita wileński 
ks. arcybiskup R. Jałbrzykowski, któ: 
ry osobiście dokonał aktu poświęce- 
nia oddziału P. K. O., wojewoda wi- 

  

2) Perfumeryjnych, 
twarzy i ciała. 

T-wo dla Handlu Apiecznemi i Perfumeryjnemi Towarami 

i. B. Segall w Gilnie Sp. Akc. 
› 

PODAJE DO WIADOMOŚCI SZANOWNEJ KLIJENTELI, iż sprzedawszy filje swoje przy ul. Mickiewicza 
Zamkowef i Zawalnej, CAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ i UWAGĘ SWOJĄ SKONCENTROWAŁO NA 

Sklepie detalicznym przy Centrali, Troeka 7, 
który został zaopatrzony w wielki wybór towarów: 

1) Aptecznych, djetycznych i chemicznych- 

kosmetycznych 1 środków do 

3) Chirurgicznych i środków opatrunkowych. 

4) Artykułów gospodarstwa domowego, 

    

    

  

     

   

  

pielęgnowania urody 

  

leński Władysław Raczkiewicz i sze- 
reg innych wybitnych osobistości. 

Pe  ceremonji poświęcenia 
biskup Jałbrzykowski przemówił w 
krótkich słowach, nawiązując do 
maksymy „Oszczędnością i pracą na: 
rody się bogacą", Kaznodzieja za- 
uważył, iż wskutek zaniedbania u nas 
zarówno przed wojną jak i po woj: 
nie tego nakazu państwo nasze Zna: 
łazło się niemal na krawędzi wiel- 
kiego niebezpieczeństwa. Każdy krok, 
który zapewnia nam pracę i ułatwia 
oszczędność, napełnia radością każde- 
go kochającego Ojczyznę cbywatela. 
Nowa placówka ma przyzwyczajć lud- 

arcy” 

darczej społeczeństwa.  Podkreśliw- 

szy, że działalność P. K. O. kapita- 

lizacyjna zaczęła się właściwie w r. 

1924, prezes Gruber przedstawił cy- 

frowe dane, Świadczące o wielkim 

rozwoju P. K. O. Sian wkładek cze- 
ść d ci; 7 

BB Ko Ž a Mainas kowych, S S 

1 i i kazów, przekracza kwotę „000! 

D S złote. Sila wkładów oszczędnoś- 
cówki, arcypasterz złożył najserdecz- 
niejsze życzenia pomyślnego rozwoju 
nowej instytucji i „Szczęść Boże”. 

Następnie przemawiał p. woj. Racz: 
kiewicz, podkreślając inicjatywę pre- 
zesa P. K. O. dra Grubera, której 
zawdzięczać należy powstanie - już 
dziś oddziału P. K. O. w Wilnie. P. 
wojewoda zakończył złożeniem  naj- 
serdeczniejszych życzeń, aby Кар!. 
tały, pochodzące z oszczędności, 
gromadziły się w nowej placówce 

ciowych. pochodrących z  najdrob- 

niejszych oszczędności, wynosi 

165.000.000 zł. Obrót czekowy w r. 

bież. 1929 dojdzie do imponującej 

sumy 24 miljardów złotych. Stan ten 
uprawnia do najbardziej optymi- 

stycznych nadziei na przyszłość. 

Dalsze swoje wywody mówca po- 

święcił propagandzie idei OSzczędno: 

Ściowej i zakończył ustępem, po- 

święconym as AE 1 

i jsz i ie; Jako o miešcie, ktore w każdym Fo- 

Ao SE jeep „ laku budzi uczucie Oh a 

wziastało jeszcze bardziej Hzaufanie © stolicy kraju, A. . \?вте!і]з:\? = 

do instytucyj oszczędnościowych, u- Polskiemu tylu s ps e 
łatwiając tu na naszych ziemiach dejdzie czas —rakończył preze c 

iowei ber-- kiedy Wilno stanie się miastem 
wśród pracy pokojowej  zrealizowa- y 6 zooodaodjć la 
nie najszerszych zamiarów gospo: Polskiej ekspansji 
darczych i kulturalnych. ościenne kraje. 

Następnie zabrał głos prezes A O 
P. K. O. dr. Gruber, podnosząc, że Pierwszą książeczkę, opatrzoną 

Nr. 1, posiada arcybiskup  Jałbrzy- 
przy otwieraniu oddziału w  Wiinie, kowski, a książeczkę, zaopairzoną 
jest odbndowa Świadomości gospo: Nr. 2, p. woj. Raczkiewicz. 

XANTIA IAE 

Dozorca zastrzelił szofera 
Wczoraj w nocy na ulicy Kwiatowej jeden z dozorców towarzystwa 

„Klucze* zauważył trzech osobników którzy wybili szybę wystawową w biur 
rze ekspedycyjnem „Koniekcja Warszawska** mieszczącem się w posesji Nr. 7. 

Dozorca przywoławszy. do pomocy drugiego dozorcę, usiłowali niezna- 
jomych zatrzymać tembardziej, że narazie nie mogli zorjentować się w jakim 
celu wymienieni osobnicy wybili szybę. 

Wobec tego, że napotkali opór, dozorca Józei Jackiewicz wydobył rewol- 
wer, który w trakcie szamotania się wypalił i ciężko ranił jednego z awantur- 
ników, jak następnie okazało się Józefa Rynkiewicza z zawodu szofera. Z cię- 
żką raną w piersi odwieziono ga do szpitala żydowskiego, gdzie walczy ze 
śmiercią. (Cc) ; 

dział pracy i opieki społecznej urzędu woje- święta będziemy Imieli „po lodzie”, a raczej 

wódzkiego, 3) Magistrat m. (Wilna: po gołoledzi. е szk AG RS AS Ta 
W., Sehroniski obowiązuje šcisty, regula- — (y) Zjazd kierowników szpitali powia” 

min. Adres* Schroniska — ul. Makowa Nr. 15 towych, W dniach 19 i 20 grudnia rb. odbę- 

róg ul. Węglowej. dzie się w Wilnie, w wielkej sali konferencyj- 

RÓŻNE. nej wileńskiego urzędu wojewódzkiego zjazd 

— Dzisiaj na Środzłe Literackiej (podejmo 
kierowników szpitali powiatowych wojewó- 
dztwa Wileńskiego. Porządek dzienny następu 

wani będą przybywający pociągiem озоро- 
wym o godz. 5.40 wiecz: zaproszeni przez 
związek literatów goście z Grodna w liczbie 

dący: zagajenie, sukaks szpitalnictwa na 
powiatach woj. 'wileńskiego (dr. H. Rudziń- 

około 20 osób, pod przewodnictwem prezy- 
denta miasta Grodna p. A Rączaszka i ku- 

Ski), opracowanie statutów szpitalnych „(dr. 
L. Błahuszewski), opłaty szpitalne i ich ścią- 

stosza muzeum p. j. Jodkowskiego. Przewi- 
dziane są referaty o dzisiejszem życiu kultu- 

hasłem, które przyświeca P. K. O. 

  

   

ganie (dr. H. Rudziński) w sprawie prowadze 
mia oddziałów dhirurgidznych w. szpitałach 
powiatowych (dr. ]. Tymiński), zasady pto- : 

rużlicę wj szpi- 

zyta ta ma zapoczątkować stałą wymianę war zjezdzie wezmą udział członkowie komisji, 

tości kułturainych między Wilnem i Grodnem. przybyłej z departamentu służby zdrowia Mi 
Mili goście doznają niezawodnie serdecznego nis twa Spraw. Wewnętrznych. 2 

przyjęcia. Członkowie związku literatów pro — Uwlaszczenie gruntow długoletnich 
szeni są o liczne przybycie na dworzec į na dzierżawcówi 4 wieczystych czynszowników. 
Środę. Jak wiadomo w Wilnie jest bardzo wieje nie- 

Wstęp dła członków i wprowadzonych ruchomości pobudowanych na ziemi, należącej 
przez nich gości, oraz dla sympatyków. do miasta, Konsystorza Prawosławnego osób 

— Nagroda literacka im. A. Mickiewicza. prywatnych oraz ziemi rządowej. W, omawia- 

Jak wiadomo wileńskie władze miejskie u- nej kwestji zainteresowani właściciele domów 
chwaliły wypłacać, poczynając od wiosny Oddawna czynili szereg starań celem uwła- 
1930 r. co drugi rok nagrodę literacką miasta szczenia gruntów na których wzniesiono budo 
Wilna w wysokości 5000 zł. Związek litera- wić, lecz wysiłki te narazie nie dały żadnych 

tów zawiadomił w dniu dzisiejszym p. prezy pozytywnych wyników. je , 

denta miasta, że postanowił w: myśl statutu Wydawane w tej materji ustawy pomija- 
nagrody literackiej wiydelegować do „jury” ły zawsze obręb „Wielkiego Wilna” obecnie 
tej nagrody następujących swoich reprezentan Sprawę powyższą ujął w swoje ręce Związek 
tów pp.: Witołda Hulewicza, Wiktora Piotro właściciefi średniej i drobnej nieruchomości, 
wicza i prof. Stelana Srebrnego. Do Nowego który wyłonił ad hoc specjalną komisję z ło 
Roku komitet sędziów ma być utworzony. 1a własnego oraz poszczególnych przedstawi- 

е я cieli zainteresowanych dzielnie. 
— (a) Białoruski komitet cerkiewny. W Komisja ta zbierze się w dniu 18 grudnia 

Wilnie zawiązał się komitet do którego weszli o godz. 6 w. w lokalu przy ul. Zawałlnej 
delegaci Białorusinów różnych odłamów. któ nr, I — 4. 
т у та na celu wprowadzenie języka białoru- — (a) Kto otrzyma. koncesję spirytuso- 
skiego dą Cerkwi prawosławnej na terenie die wą. W związku ze zbliżającym sięj terminem 

      

cezji wileń: Komitet mieści się przy ulicy odnawiania: koncesyj spirytusowych, władze 
Ostrobramskiej 9 w gmachu gimnazjum biało- skańbowe postanowiły icofnąć prawo Sprze- 
ruskiego. 2 daży alkoholu wi pierwszym rzędzie osobom 

— Wieczór literatek wileńskich. Donosimy karanym za przekroczenia  karno-skarbowe, 
iż wieczór autorski literatek wileńskich pod ty- następnie posiadającym majątek, ponad 100 
tułem „jDziecko w twórczości literackiej KO- tys. zł. i tym, których zyski z innych źródeł 
biet wileńskich'* odbędzie się dnia 9 stycznia przekraczają 40 tys. zł. rocznie. 
w siedzibie związku Literatów. Dochód ma — Podziękowanie. Zarząd Związku Pracy 
być przeznaczony na związek Pracy Obywa- Obywatelskiej Kobiet wi Wilnie składa Pa- 
telskiej Kobiet, więc też zarząd Związku skła- nu Wojewodzie wyrazy gorącej wdzięczności 
da literatonf podziękowanie za uprzejme udzie za 100 zł. ofiarowanych ochronie im. Gabrjela 

e lokalu na wyżej wymienioną imprezę. Narutowicza w smutną rocznicę Jego tragicz 
а „ nej Śmierci. 

— (y) Kryzys depresji barometrycznej | __ 7 L у ais 

przepowiada zimę. Jak S EA: kaś edia Po ko Ar 
A wschód od.Polsi Ik > A obo niejszem stowarzyszeniu oficerów przeniesio 

mal osią rozpościera Się wielki | trwaly 00. zvch w stan spoczynku serdeczne „Bóg za- 
płać” za hojny dar 100 zł. na najbiedniej- 
szych tegoż oddziału. 

TEATR I MUZYKA. 

przynosząc Silny mróz. 
W ciągu kilku ostatnich dni wyż posuwa 

się w kierunku Polski. 
Skutki tego są już widoczne u nas w po- 

staci oziębienia się i nieznacznych wprawdzie — Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
opadów śnieżnych. występy Wandy Siemaszkowej. Dziś po raz 

„ Nałeży się z tem liczyć, że kryzys depre- 8 wzruszającą sztuka Gordina „Mirla Efros“ 
sji barometrycznej osiągnie za 3 — 4 dni która odniosła prawdziwy sukces artystyczny 
punkt kulminacyjny. Depresja fustąpi wyżowi i cieszy się niesłabnącemi powodzeniem. W 

który przyniesie lekki mróz. roli głównej znakomita tragiczka polska [Wan 
Jeżeli się te przepowiednie sprawdzą to da Siemaszkowa tworzy niezapomnianą kre- 

\ 

r. rz 

Ceny przekontrolowane | znacznie zniżone. | 
Zamówienia przyjmuje się również telefonicznie -- telefon Nr 542 i zostają dostarczone tego samego dnia. 

Obsługiwanie staranne i sumienne, 

ację i jest przedmiotem codziennych entuzja- 
stycznych owacyj. Ze wzgłędu na kończące 
się występy Wandy Siemaszkowej, i zwięk- 
szoną frekwercję publiczności bilety zniżko- 
we będą wydawane tylko dziś i jutro. 

— Teatr miejski w Lutni. Ostatni występ 
teatru regjonalnego. Dziś po raz ostatni „San 
domierskie wesele“ barwna sztuka w 3 obra 
zach ze spiewami i tańcąmi osnuta na zwy- 
czajach i obrazach ludu sandomierskiego. Wi- 
dowisko to mające znaczenie etnograficzne 
wzbudza szczery zachwyt i podziw. r 

— Przedstawienie szkolne. W; sobotę nad- 
о godzinie 3 pp. odbędzie w teat- 
im ma Pohulance przedstawienie 

pzkolnej po cenach dwukrotnie 
zniżonych:; Wystawioną zostanie baśń fanta- 
styczna Szeks z muzyką Mendelssohna 
„Sen nocy letniej". 

— Najbliższa premjera „Mysz kościelna”. 
Jutro teatr miejski w Lutni występuje z prem 
jerą ostatniej nowości doskonałej komedji;Fo- 
dora „„Mysz kościelna, będącej obecnie na re 
pertuarze wielu scen zagranicznych i polskich. 
Sztukę tę wprowadza na'scenę dyr. Zelwero 
wicz kreując jedną z ról głównych. Do sztuki 
przygotowano nową wystawę. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Piccadilly "W R zielonego smoka 
Hollywood — Mitostki aktorki. 

jako bohate- Wanda — Pat i Patachon 
rowie. 

Światowid —4*U lubienica Wiednia. 
€; Lux — Golgota miłości. 

Heljos — Miłość w ogniu 
Mie, — Parada żi ów. jskie 
Ognisko kol. — Przedwiośnie. 
Słońde — Intryga księżny Dimitrescu 

: WYPADKI I KRADZIEZE. 
— (c) Trzy samobójstwa w ciągu jednej 

doby. Franciszek Sadowski (Nowogódzka 30) 
po; sprzeczce z rodziną usiławał popełnić samo 
bójstwo i w tym celu wypi esencji octowej. 

Podobnie otruła się esencją Wiktorja Zien 
ikiewicz (Zakretowa 40) i Józef Stankiewicz 
(W. Stefańska 26) który napił się spirytusu 
drzewnego. z 

Desperatów ulokowano w szpitalu żydów 
skim. Stan Zienkiewiczowej jest dość ciężki. 

— (c) Ujęcie ddzertera. Policja śledcza 
zatrzymała Stanisławą Rodziewicza uchylają 
cego się od służby w wojsku. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 16 
do 17 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 62 wypadki. W tem kradzieży 10, za 
kióceń spokoju 14, przekroczeń administra- 
cyjnych 22. 

— (c) Kradzieżą. Z terenu objektów woj- 
skowych na trakcie połockim skradziono za- 
pas drzewa które częściowo zostało odnale 
zione we wsi Rekaciszki II 2 kom. pp. 

Aleksandrowi Wolskiemu (Słowackiego 
17) skradziono ze strychu bieliznę wartości 
500 zł. 

Władysław Perkowski (Prosta 12) skradł 
u Rozy Ruzes (Nadlesna 31) 2 ubrania war- 
tości 600 zł., którą policja od Perkowskiego 
odebrała. 

Na kradzieży towarów z wagonu osobo- 
bowego w; Wilnie ujęto Kazimierza Żukow- 
skiego (Połocką 4) Również na dworcu kole 
jowym zatrzymano na kradzieży węgla Piotra 
Szukiela (Łokieć 3). Systematvczną kradzież 
towarów: ujawniono w sklepie Makata (Kijow 
ska Sa Nini nieznani. 

— (c lemiłe spotkanie. Helena Janik 
(Lotoczek 1) przechodząc ulicą E doża 
natknęła na osobnika, który sprzedawał skra 
dzione u niej przed kilku dniami poduszki i 
palto. Gdy Janik oświadczyła nieznajomemu 
że rzeczy tej do niej należą, ten rzucił trzyma- 
ne w ręku poduszki na ziemię i zbiegł. 

— (y); Ujawniene maa W Olkieni- 
kach funkcjonarjusze KOP przytrzymali one- 
gdaj gospodarza wsi Kukle Stan. Zubkowskie 
go który przemycał 148 klg, cukru w iworkach 

Wpobliżu Słobódki przytrzymano też 27 
klg cukru przemycanego z Łotwy oraz 34 kg 
rodzynek i 58 pudełek sacharayny z Litwy, 
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AKULĘ, 

WARSZAWA 

   
    

  

SPORY 
Zawody strzelsckie z broni 

malokalibroweį 

Na strzelnicy $ p. p. Leg. odbyły sie 
zawody z broni małokalibrowej o nagrodę 
przechodnią klubu sportowego 5 p p. 
Leg. 

Zawody obejmowały cztery serje strza- 
łów na 50 i 100 mir. 

W ostatecznym wyniku pierwsze miej 
sce zajął zespół KS. p. p. Leg. (1700 pkt. 
aa 2000 możliwych), Il — Робсуту klub 
sortowy (1687 pkt.) III K. S. 1p. p. Leg 
(1535 pkt.) 

ludywidualoie zajęli miejsca: 
I Kpt Karas — 5 p. p. Leg. (352 pkt. 

na 400 możliwych 
Н j. Ignatowicz — Pol. Kl. Sport. 

(349 pkt.) 

(342 pkt.) 
Zwycięskie zespoły oraz najlepsi za- 

wodnicy otrzymali pamiątkowe żetony (y) 

  

Sokulski — 5 p. p. Leg. 

MECZ BOKSERSKI GÓRNY SLĄSK — 
WILNO. 3 

W dnių 20 bm. o godz. 20 w lokalu Ošrod- 
ka WF odbędzie się; mecz bokserski pomię 

dzy reprezentacjami Górnego Sląsku i Wilna. 
Spotkanie odbędzie się w wagach: kogu- 

ciej, piórkowej, lekkiej, półśredniep i sredniej 
i półciężkiej. 

Reprezentacja Górnego Sląska! złożona jest 

olowych pięściarzy słąskich z mistrzem 

órnym na czele. Goście przybywają 
do Wilna 19 bm. 
   

  

ha srekrnym ekranie 

„MIŁOŚĆ OGNIA* W HELJOSIE 

O najświeższym programie Heljosu można 
powiedzieć, że radzibyśmy byli jego zmianę 
jaknajrychleį na ekranie oglądać. у 

Składa się z trzech części. Pokazują, po- 
pierwsze, kronikę filmową z lata rb. nie brak 
zresztą w niej ciekawych i technicznie dosko- 
nałych: zdjęć, wśród których na uwagę i za- 
znaczenie zasługują obrazki z naszych Trok; 
po drugie, 'przedziwnie nie mądrą komedyjkę. 
nazwaną niewiadomo dlaczego: „Pierwsza mi- 
łość Loli", czy też coś w tym rodzaju, nie. 
pamiętam; i po trzecie, „Miłość w ogniu*. 

Obraz ten jest'o ile sądzić wolno, pocho- 
dzenia francuskiego. Jest dostatecznie ckliwy 
(i pod tym względem ujęcie redakcji reklam 
po gazetach drukowanych, — jest trafne), a 
ponadto dostatecznie banalny i naogół tan- 
detny. 

Ufy. 

A 

Stanowczo wolę przeciętne: obrazy 
od takich francuskich rodzenek. 

Akcja toczy się w „Miłości w ogniu” pod 
czas wojny. Jest tam bohaterski porucznik 
francuski, który w imię tęsknoty za ukochaną 
decyduje się ma dezercję. MWynikają z: tego 
kroku. liczne przykrości, czego łatwo się do- 
myśleć, a wszystko kończy się dobrze. 

Szwankuje przedewszystkiem strona re- 
alizatorska obrazu, osobliwie zdjęcie z rzeko- 
komego pola bitwy. : 

Barthelmen (porucznik) jest dość niejedno 
lity w swej kreacji. Czasem bardzo mocny w 
wyrazie, czasem znowu rozlazły A rozmazany, 
jak przyslowiowa „baba“. 

Jego partnerka — Marion Nixon naogół 
lepsza od swego kolegi, daje!typ milutkiego 
niewinnego dziewczątka — co/ bardzo odpo- 
wiada jej roli w obrazie. 

'Publiczności mało. Czekamy zmiany pro- 
gramu. o ' 
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Kavi i 
Sótawozdanie 

z»pracy. dokonanej przy odnowieniu ko- 

ścioła św.: Teresy (Ostrobramskiego) w okre- 

sie przedzimowym do 20 listopada 1929 r. 

Bardzo poważny etap w rozwoju prac 
przy odnowieniu świątyni Ostrobramskiej 
przypada na okres od 8 lipca do 20 listopada 
b. r., który, teraz został zakończony i robo- 
ty zawieszono na czas zimowy. RZ 

Prace dokonane iw tym okresie są nieja- 
ko. fundamentem i podstawą dla przyszłego 
wykończenia restauracji kościoła : ostrobram- 
skiego; prace te, są następują w dziale 
mmurarskim — zbadano stare tynki, odbito 
zniszczone, zatarto iŚciany całego kościoła w 
sposób; odpowiadający przyszłym pracom ma- 
larskim, naprawiono obramienia okienne i 
wyprowadzono wszystkie profile, dalej wyko- 
nano nowe;ramy okienne, uzupełniono oszkle- 
nie, naprawiono |wszystkie okna, oraz założo- 
no rynny ściekowe pod oknami dła ochro- 
ny malatur. ściennych; w dziale: prac pozłot- 
niczych, zrobiono bardzo dużo, gdyż na 100 
poszczególnych przedmiotów, do pozłocenia, 
odnowiono i pozłocono 84; szczególniejszą 
uwagę |poświęcono odnowieniu i pozłoceniu 
tabernaculum w wielkim ołtarzu — taberna- 
culum to, skutkiem. czasu i wadliwego daw- 
niejszego odnawiania, zatraciło było swój 
pierwotny wysoce: artystyczny charakter, któ- 
ry teraz całkowicie został przywrócony; ro- 
botom sztukaterskim, rzežbiarskim i art —ma- 
larskim, jako tyczącym się' przedmiotów, naj- 
bardziej ozdabiających i .podnoszących wspa- 
niałość świątyni — 'poświęcono bardzo wiele 
pracy i,pilności a mianowicie: dorobiono i 
naprawiono brakujące i zniszczone części 
sztukaterji w całym kościele a w szczegółno- 
ści bacznąj uwagę poświęcono kaplicy dawniej 
Pocieja, a obecnie Chrystusa-Króla, jako po- 
siadającejj najbogatszą ornamentację i rzeżby. 

Najwięcej : uwagi i pracy pochłonęły 
przygotowania i roboty  przedwstępne art. 
malarskie; zbadano i odcżyszczono małatury 
na suficie i ścianach, sfotografowano i prze- 
rysowano ornamentacje małowane ze šcian 
kościoła i kaplicy M. B. Dobrej Rady; z 21 
obrazów jzdobiących kościół i zakrystję od- 
restaurowano już całkowicie 18, dalej doko_ 
nano zniszczenia grzybka na malaturach skle- 
piennydh, zbadano i odczyszczono małatury 
na ścianach nawy głównej pod chórem. 

Wszystkie wyżej wymienione prace wy- 
konane zostały pod; kierunkiem art--malarza 

p. »Marjana Stoneckiego i przy odnawianiu 
użyto najlepszych materjałów, dających moż- 
fiwie absołutną gwarancję trwałości i odpor- 
ności na wpływy (atmosferyczne. Wszystkie 
te prace wykonano już:w 1929 r. i pochłonę- 
ły wydatków przeszło 90 tysięcy zł. Przy 
końcu robót tegorocznych w kościele ostro- 
bramskim, odwiedził Ostrobramę znany kon- 
serwator obrazów i dzieł sztuki p.| profesor 
Jant Rutkowski, który razem z konserwato- 
rem wojewódzkim. p. dr. Lorenzem oglądał 
prace iw kościele i stwierdził sumienne i fa- 
chowe wykonanie robót i w słowach pochwal. 
nych wyraził swe uzrianie dla kierowników 
tych robót art..malarzowi M. Słoneckiemu i 
p. Dobskłemu, kierownikowi technicznemu, co 
stwierdzono, protokularnie. 

W. sprawie osuszenia ścian nawy bocz- 
nej lewej, gdzie się zakradła duża bardzo 
wilgoć,, komisja wojewódzka pol! zbadaniu 
wskazała środki przeprowadzenia osuszenia 
i na wiosnę wojewódzka Dyrekcja robót. pu- 
blicznych. pizystąpi do robót osuszeniowych. 

Podajemy, [powyższe sprawozdanie do 
wiadomości ogółu społeczeństwa, by wyka- 
zać jak wielkich wysiłków musi używać ko- 
mitet odnowienia, ikościoła i kaplicy  ostro- 

  

    
   
   
  

' bramskiej |dła zdobycia środków materjalnych 
na tak poważne dzieła niezbędnych przy dzi- 
«iejszej drożyźnie i dlatego też komitet 

dziei, że ono, tak dotychczas ofiarne i nadał 
wspierać będzie swemi ofiarami, chociażby 
najdrobniejsztemi, to wielkie i pamiątkowe 
dzieło odnowienia Ostrej Bramy. — Ofiary 
i nadal gą z wdzięcznością przyjmowane w 
biurze komitetu przy ul., Bazylijanskiej 3. 

Msza św. za ofiarodawców jest stale od- 
prawiana w: każdą pierwszą sobotę miesiąca 
w kaplicy ostrobramskiej o; godz. 8 rano. 

Ks. Kan. St. Zawadzki 
proboszcz ostrobramski. 

  

Polski Sklep Galanteryjno- 
Bławatny z działem materja- 

łów piśmiennych 

WIELKA POHULANKA 41 
DAWNIEJ ŚW, JAGKA 5 

zaopatrzony na każdy sezon w Odpo- 
wiedni towar po najprzystępniejszych 

cenach. —I 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 grudnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupao 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 

Belgija 124,70, 125,01, 124,39 

Kopenhaga 239,06 239,66, 238,46 
Budapeszt 156,00 156,— 155,64 

Holandja 359,50 360,40 358,60 

Londyn 43,46, 43,57, 43,35, 

Nowy-York 8,88, 8.90, 8,86, 

Oslo 218,95 21955 278,35 

Paryż 35,08, 35,17, 34,99, 

Praga 26,43. 26,50, + 2687 

Szwajcarja 173,19, 173 62, 172,76 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 240,34, 241,94 239,74 

Wiedeń 125,36 125,67 125,05, 

Węgr 155.57 155,74 155,17 

Włochy 46,63 46,75 46,51 

Marka niemiecka 21327, 
Gdańsk 173,81. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118.—. Prem- 
jowa dolarowa 69.00 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 prac.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rołn., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
b3,25. 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 6950 8 proc. obligacje P. B. 
Komunałnego 93, Stabilizacyjna 83.—. 5 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—  . Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 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, 
—80 Parowozy 20. Wegiel 71,25  Paro- 
wozy 20, Borkowski 850 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 Hanc- 

zwraca się ponownie ido społeczeństwa w na- |owy—119. Wysoka 145. Zawiercie 6,50. 

F. 

leńskie, 

    

OstatnieSłowoTechniki! 
Najbardziej ekonomiczne 
w zużyciu paliwa na ktl- 
kowych łożyskach S. K. 

szwedzkie 
motory„ELLWE*systemu 

„DŪSLA“, 

Bezoośrednie wyłączne 
zastępstwo na woj.: Wi- 

Nowegródzkie i 
Białostockie. 

DOGODNE DŁUGOTERMINOWE SPŁATY. 
CENY BEZKONKURENCY JNE. Poszukuje się ajentów. 
Biuro Techniczno- Handlowe i Robót Inżynieryjnych 

St. Stoberski 
Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47. 

ropowe 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 17 grudnia 1929 r. 

Czeki i wpłaty. 
Paryż 34,75 

Akeje. 

Wil. Baok Ziemski—zł. 150 w złotych za 
jedną akcę - 163 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 17 grudnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38 40, żyto 25 
—25, jęczmień 24—25 owies 23—24  gry- 
ka 30—31, otręby pszenne 21—22, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10 12, słoma 
8—9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 
w dalszym ciągu słaba, Dowóz dostatecz- 
ny, zapotrze bowanie małe. 

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

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

Mięso wołowe 200—240, cielęce 250 — 
280, baranie 180—200, wieprzowe -80 - 320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420 — 
440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolone 
650 - 740, sołone 560 - 650. 

Jaja: 220—230 ха 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.160—20,śliwki węgierki 170 — 180: 

Drób: kury 6—8 21. 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 450—500, śnięte 280 - 
350, szczupaki żywe 500-600 śnięte 300 — 
350, leszcze żywe 450—500, śnięte 280 - 300, 
karpie żywe 450 - 500, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 200—250, oko- 
nie żywe 450—500, śnięte 280—350, wąsa- 
cze żywe 450 -500, śnięte 300—350, siela 
wa 280-300, sumy 280-300, węgorze (brak) 
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 
Imane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

BAST WAWA KARROT POKORA RAE 

RADJO 

Środa, dnia - 18 -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. W programie: BI) Mendels- 
sohn — uw.  „kiebrydy* 2) Glinka > 
„Gwiazda Polarna* 3) Paderewski — Me: 
nuet. 4) Remberg — Pieśń indyjska. 
5) Bizet — L'Arlesienne, I Suita. 6) Sara- 
sate — Taniec hiszpański Nr. 5. 13,10 — 
13,20: Transmisja z Warszawy, Komubi.: 
kat meteorologiczny 16.10 16.15: Pro- 
gram dzienny, 16,15 — 17,00: Koncert 
orkiestry dętej I pułku piech. Leg. pod 
batutą por. Feliksa Koseckiego 17,00 — 
17,15: Chwilka strzelecka. 17,15 — 17,25: 
Komunikat strzelecki. 17,25—17,45:  Audy- 
cja dla dzieci. „Mała skrzyneczka* odpo - 

„ wiedzi na listy dzieci wygł. Cicca Hala 
17,45 — 18,45: Transm. z Warszawy— Kon- 

cert, 18,45—19,05: Kwadrans akademicki. 
19.05— 19,25: Audycja wesoła „Ten Świat 
nudny i banalny* zradjofon. nowela Zyx- 
munta Kiselewskiego w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. 19,25— 19,50. Transm, z Warsz. 
Odczyt prof. Lemkowicza o stosunkach na 
Litwie. 19,50 — 20,05: Program na dzień 
następny, sygnał czasu i rozmaitości, 
20.05 - 20.30: „Katedry Francuskie" || 
(ostatni) odczyt wygł. archit. Jan Borowski 
2030 — 23.00: Koncert, feljeton, komuni- 
katy. 23.00 — 24,00: Muzyka taneczna z 
rest. hotelu „Bristol* w Wilnie. 

„w dniu 21, 8. 29 r. 
10334. A |. „Rabinowicz i jungelson Ska". Skup szmat, Rejestr Handlowy 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

dniu 7. 8. 29 r. 

10321. A. I. „WINAX — właściciele Bracia I i D. Aksplrod 
i M Szwarc —. spółka firmowa". Prowadzenie wytwórni win 
owocowych, rodzynkowych i miodu syconego. Siedziba w Wiń- 
nie, przy ul. Wielkiej 30. Finma istnieje od grudnia 1928 roku. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Izrael Akselrod — przy ul. Mickie- 
wicza 37, Dawid Aksełrod — przy ul. W. Pohułanka 1l-a, i 
Mojżesz Szwanc — przy ul. Zawalnej 28. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 27 czerwca 1929 roku. na czas 
nieokreślony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wek- 
sle, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki podpisują 
pod stemplem firmowym Izrael Akselrod i Mojżesz Szwarc łą- 
cznie natomiast każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo 
otrzymywać wszelkiego rodzaju korespondencję zwykłą pole- 
<oną i wartościową, wpływającą na imię firmy, jako też podpi- 
sywać ikorespondencję nie zawierającą jakiegobądź zobowią- 
zania. 2160—VI 

w dniu 16. 9. 29 r. 
10621. A. |. „Szapiro łcek* w Dziśnie, ul. Kościuszki, 

sklep mięsa. Firma istnieje od 1891 roku. Właściciel Szapiro 
Icek, zam. tamże. 2132—VI 

10622. A 1. „Sokoliński Abram w Dziśnie, ul. Głębocka 5, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel So- 
koliński Abram, zam. tamże. 2133—VI 

10623. A. 1. „Skibin Hirsz* w Dziśnie, ul. Handlowa 17, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1904 roku. Właściciel Ski- 
bin Hirsz, zam. tamże. 2134—VI 

10624. A. I. „Syrkiewicz Jerzy“ w Buchowszczyźnie, gm. 
'Mołodeczańskiej, restauracja. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel Syrkiewicz Jerzy, zam. tamże 2135—VI 

10624. A. I. Szerman Mendel* w Giębokiem, pow. Dzi. 
śnieńskiego, sklep zboża lnu i siemia. Właściciel Szerman Men- 
del, zam. tamże. 2136—VI 

w dniu 17. 9. 29 r. 
„. 10626. A. 1. „Szapiro Basia** w Plisie, pow. Dzisnieńskiego, 
sklep spożywczy i drobnych towarów. Firrna istnieje od 1929 
roku. Właściciel Szapiro Basia, zam. tamże, 2137—VI 

10627. A. I. Swierdtow Zaiman“ w Dziśnie, ul. Handlowa 15, 
sklep artykułów pierwszej potrzeby, żełaza i innych towarów. 
Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel Swierdłow Załman, zam. 
w Dziśnie, ul. Szkolny Dwór 9. 2138—VI 

w 

starego żelaza i kości. Siedziba w Głębokiem, pow. Dziśnineń- 
skiego. Firma istnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam. w Głębo- 
kiem: Aron Rabinowicz i Morduch Jungeison. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 1 lipca 1929 roku na czas nie- 
określony. Zarząd, zawierania wszelkiego rodzaju umów, pod- 
pisywanie weksli i zabowiązań należy do obydwóch wspólników 

2139—VI 

10335. A. 1. „Ičyk Wigdgrhauz i Josiel Finkielsztejn S-ka". 
Skup w cełu odsprzedaży zboża, lnu i siemienia. Siedziba w Drui, 
pow. Brasławskiego. Firma istnieje od 1925 roku. Wspólnicy 
zam. w Drui, pow. Brasławskiego: lcyk Wigderhauz i Josiel 
Finkielsztejn. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
31 grudnia 1926 roku na czasokres do dnia 1 stycznia 1928 r. 

2140—VI 

10336. A. |. „Swerdlin — Szijajuman — Szprejįregenowie, 
w De “. Handel rozmaitemi towarami. Siedziba 

w. Dołhinowie, pow. M: Firma istnieje od 1 stycznia 
1929 roku. Wspólnicy zam. w Dołhinowie: Gile Swerdlin, Hirsz 
Szrajbman, Judel i Icko Szprejregenowie. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 27 listopada 1928 roku oraz jej 
uzupełnienia z dn. 29 kwietnia 1929 r. na czas nieograniczony 
Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszelkie zobowią- 
zania, umowy, weksle, czeki i pełnomocnictwa podpisywane 
będą przez wszystkich wspólników lub osób przez nich rejen- 
talnie upoważnionych; cała zaś korespondencja ma być załat- 
wiana i podpisywana przez dwóch wspólników. Każdy ze 
wspólników ma prawo samodzielnie odbierać dla firmy z po- 
czty i telegrafu wszelkiego rodzaju korespondencję zwyczaj. 
ną, poleconą, pieniężną i wartościową, przekazy pieniężne i 
zlecenia, przesyłki i towary oraz pieniądze za zaliczenia, i wy- 
konywać formalności. 2141—VI 

w dniu 22. 8. 29 r. 

10337. A. I. „ŻEGLUGA na Wilji — Kasper Janowicz, Kon- 
stanty Borowski — Spółka firmowa". Prowadzenie i eksploa- 
tacja żeglugi statkowej na rzecze Wilji. Siedziba w Wilnie, 
przystań ma rzece Wińłji przy ul. Arsenalskiej. Spółka istnieje 
od 16 maja 1929 roku. Wispólnicy zam. w Wilnie: Kasper Ja- 
nowicz — Trynopol, d. własny, Józef Janowicz — przy ul. Ar- 
senalskiej 6, Konstanty Borowski i Jadwiga Borowska — dwaj 
ostatni przy ul. Stefańskiej 25. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 16 maja 1929 r. na czas nieograniczony. 
Zarząd należy do Kaspera Janowicza i Konstantego Borowskie- 
go. Wszelkie umowy 4 akty plenipotencje, weksle, obligi, czeki 
i różnego rodzaju zobowiązania podpisują obaj zarządcy Kas- 
per Janowicz i Konstanty Borowski. 2142—VI 

10338. A. I. „Abramowicz Szejna* w Dziewieniszkach, pow. 
Oszmiańskiego, sklep spożywczy, galanteryjny i żelaza. Firma 
istnieje od 1900 roku. Właściciel Abramowicz Szejna zam tamże 

2143—VI 

  

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

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5 PATHE* 
BOKSEREM* 

Kasa, czynną od g. 3 m. 30. 
Komedja w 3 aktach, 

Początek seansów od g. 4-€j: 

„PARADA ŻOŁNIERZYKÓW: 
Najwspanialszy film w 10 aktach z życia przyszłych wojaków. W rolach głównych: Bessie Love i 
Willam Boyd. Nad program: 1) „BOBUŚ 

Nr 23 1928 r. w l akcie 
Następny program: „REPUBLIKA  PIRATÓW*. 

2). „DZIENNIK 

  

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. ; A 

Nocne życie „Złotej młodzieży”. 

Premjera! 

„W NOCNYĄ4 LOKALU 
Potężny, porywający dramat erotyczny cierpień i miłości. 

W roli głównej wielka tragiczna 

Przebój erotyczny. 

Wzruszająca treść. 

EWELNA HOLT 
Seansy o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. 

  

  

Dziś premjeral Dnia 13 i w dnie następne z udziałem najnowszeji najpiękniejszej gwiazdy 
Kino - Teatr 

„Siońee'* 
i. Dąbrowskiego 5 

A ROWE? arcywesoła komedja. 

SMOGENY_ ROBERTSON 

„INTRYGA KSIĘŻNY. DIMITRESCU" 
intrygi grandes dames. Wytwurne pałące. najnowsze kreacje mody. Nad program: 

(MIŁOŚĆ i INTRYGA). Dramat w 10 aktach. Film 
przeastawia swiat zbytku i rozkoszy, oraz misterne 

„GODZINA SMIECHU* 

  

DZIŚ PREM JERA! Nasza rovaczka KINO-TEATR szą | 
POLA NEGRI w filmie p. t. 

„HOLLYWODD“ 
Mickiewicza 22. 

ОЙ bilety honorowe nie ważne. 

w (dniu 24. 8. 29 r. 

10339. A. |. „Ronęańczyk Feliks, we wsi Kijowiec, gm. 
Rakowskiej pow Mołodeczańskiego, sklep spożywczy i wyro- 
bów tytumowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Ro- 
mańczyk Feliks, zam. tamże. 2144—V1 

‚ ‚ 10340. A. I. „Alplerowicz Fgejda“ w Giebokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep galanterji i obuwia. Firma istnieje od 1922 
roku Właściciel Alperowicz Frejda, zam. tamże. 2145—VI 

10341. A. I. „Alpierowicz Rachmel* w Głębokiem, ul. Zam. 
kowa 21, sklep spożywczo tytuniowy. Właścicieł Ajperowicz 
Rachznel, zam. w Głębokiem, uł. Zamkowa 29. 2146—VI 

„. 10342. A. I. „Asman Jankiel* w Głębokiem, Rynek Ko- 
ściuszki, d. Frejdkina, sklep, mąki, zboża i soli. Finma istnieje 
od 1924 roku. — Właściciel Asman Jankiel, zam. w Głębokiem. 

2147—VI 

_ , 10343. A. |. „Aron Szymon - Nochim* w Duksztach, pow. 
Święciańskim, sklep mięsa. Właściciel Aron Szymon - Nochim, 
zam. tamże. 2148—VI 

„-, 10344. A. I. Alnerowicz Michel“ w Glebokiem, pow. Dzi- 
šnienskiego, sklep tokciowy. Firma istnieje od 1900 roku. Wła- 
šciciel Alperowicz Michel, zam. tamže. 2149—VI 

‚ ‚ 10345. A. I. „Abelson Basja* w Głębokiem, pow. Dzi 
śmieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1916 roku. 
Właściciel Abelson Basia, zam. tamże. 2150—VI 

skiego, skłep wody sodowej i cukrów. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel — Arjan Fejga zam. tamże. 2154—VI 

10347. A. 1. „Abel Cypa* w Świrze, pow. Święciańskiego, 
piwiarnia z zakąskami. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašci- 
cieł — Abel Cypa, zam. tamże. 2152—VI 

„ 10348. A. I. „Bank Samuel“ w Przebrodziu, pow. Brasiaw- 
skim, ekspłoatacja jeziora. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel — Bank Samuel, zam tamże. й 2153—VI 

10349. A. I. „Borowik Marja* w Dziśnie, ul. Handlowa 5, 
jadłodajnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicieł Borowik 
Marja, zam. tamże. 2154—\1 

10350. A. 1. Blachman Mowsza* w Dziśnie, ul. Handlowa 8, 
sklep naczyń i innych drobnych towarów. Firma istnieje od1900 

roku. Właściciel Blachman 'Mowsza, zam. tamże.  2155—VI 

CEA ‚ w dniu 9. 8. 29 r. 
©. 10323. A. I. „Elžbieta Radedka - Mikulicz, dzikržawca Jė 

zef Milewicz”. Młyn wodny, Siedziba w maj. Bohiń, gm. Bo- 
hińskiej, pow. Brasławskiego. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ścicielka Elżbieta Radecka - Mikulicz, zam. w Wiłnie przy ul. 
Mickiewicza 22. Na mocy umowy z dn. 16 lutego 1926 roku 
przedsiębiorstwo zostało wydzierżawione Józefowi Milewiczowi, 
zam. w f. Zaracze, gm. i pow. Brasławskiego na czasokres do 
dnia 1 sierpnia 1935 roku. 2162—VI 

w idniu 16. 8. 29 r. : 
10324. A. I. „Fryda Ajnsztejn — sklep i W Wiłnie 

uł. Trocka 15, sklep galanterji. Finma istnieje od 1929 roku. 
Właścicielka Ajnsztejn Fryda, zam. tamże. 2163—VI 

w dniu 17. lone Bonifacego 
10325. A. I. „Spadkobierch A! = Jan. 

czewskiego — Czestaw Janczewski“. Sprzedaž artykutow spo- 
żywczych i wyrobów tytuniowych. Siedziba w Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego. Firma istnieje od 1927 roku. Spadkobierca nie- 
letni Czesław Janczewski, zam. w Głębokiem, którego opieku- 
nem jest Stanisław Janczewski, zam. tamże. 216—VI 

10 326. A. I. „J. Alperowicz, A. Borecki i P. lzy. — 
S-ka". Sprzedaż artykułów spożywczych i naftowych. Siedziba 
w Olechnowiczach, gm. Kraśnieńskiej pow. Mołodeczańskiego. 
Firma istnieje od 1 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Ra- 
doszkowiczach, pow. Mołodeczańskiego: Jankiel Ałperowicz, 
Abram Borecki i Pinchos Izygzon. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 29 kwietnia 1929 roku na czas nieokreślony 
Zarząd należy do wsz ich wspólników. Weksle zaś i wszel- 
kie zabowiązania pieniężne podpisują dwaj wspólnicy pod stemp- 
łem firmowym. 2165—VI 

10327. A. I. „Bietewicz Eudokja“ w Wilnie Hala miejska 
stragan Nr. 176, sprzedaż bielizny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Bielewicz Eudokja, zam. w Wilnie, zauł. Kowieński 
3 — 2 2166—VI 

10328. A. I. „GUMA — Genia Zondowicz“, w Wilnie, ul. 
Trocka 20, sprzedaż detaliczna gumy. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Zondowicz Genia, zam. tamże. 2167—VI 

  

w dniu 21. 8. 1929 r. 

10329. A. I. „Judel Charmac i S-ka". Fabryka cukrów i cze- 
kolady. Siedziba w Wilnie, przy ul. Połockiej 4. Spółka istnie- 
je od 28 łutego 1929 roku. Wspólnicy.zam, w Wilnie: Judel 
Charmac — przy ul. Zawalnej 28/30 i Samuel Zabtudowski — 
przy ul. Piłsudskiego 9 — 8. Spółka firmowa przekształcona z 
firmy jednoosobowej „Judel Chanmac* zarejestrowanej pod 
Nr. 625 A., istnieje ma mocy umowy z dnia 8 lutego 1929 roku 
i zawarta na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu wspólni- 
ków, którzy łącznie podpisują pod stemplem firmowym w imie- 
niu spółki weksle i wszelkie umowy. 2168—VI 

10330. A. |. „Skup materjałów leśnych — Mejer Cejtlin, 
Icko - Chonon Goldman i boki Mindel S-ka", Skup aj 
leśnych. Siedziba w Duniłowiczach, pow. Postawskiego. Firma 
istnieje od 1923 roku. Współnicy zam. w Duniłowiczach: Me- 
jer Cejtlin, Icko - Chonon Goldman i Jochel Mindel. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy umowy z dnia 13 marca 1929 roku 
па czasokres trzyletni licząc od dnia l-go stycznia 1929 roku, 
(przyczem za wspólną zgodą stron spółka może być rozwiązana 
i wcześniej wskazanego terminu. Zarząd należy do Jochela 
Mindela. Wszelkie umowy, weksle, zabowiązania i inne doku- 
menty dotyczące spółki może podpisywać każdy ze współników 
samodzielnie. 2169—VI 

10331. A. I. „Zeldin i Chawkin S-ka". Skup zboża Siedziba 
w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego. Spółka istnieje od 1927 roku 
Wspólnicy zam. w Głębokiem: Josel Zeldin i Dawid Chawkin. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 26 czerwca 
1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd ,zawieranie wszełkiego 
rodzaju umów, podpisywanie weksli i zobowiązań należy do 
obydwóch wspólników. 2170—VI 

10332. A. I. „Kaczergiński i Słagowłcz S-ka". Handel skó- 
rami. Siedziba w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego Firma istnie- 
je od 1927 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem: Dawid Kaczer- 
ginski i Rubin Sragowicz. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dnia 26 czerwca 1929 roku na czas nieokreślony. Za- 
rząd zawieranie wszelkiego rodzaju umów, podpisywanie wek- 
sli i zobowiązań przysługuje wyłącznie wspólnikowi Dawidowi 
Kaczergińskiemu. ; 2171—VI 

  

„MIŁOSTKI AKTORKI" 
znąkomitej artystcePoli Negri okazję do stworzenia największej kreacji swego Życia i rozwi ięcia wszystkich 
zalet swej wielkiej sztuki. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów O godz. 4, 6, 8 

z jej partnerami WILS ASTHNER 
i PAUL LUKAS. Obraz ten dal 

i 10.25, Dziś 
i 

ATIKA TIT ALKOTESTERIS SS PEETDOPISS RS | 

NA GWIAZDKĘ 
Olbrzymi wybór zabawek i ozdób choinkowych. 

NĄ UPOMINKI GWIAZDKOWE 
obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, 
ołówki kieszonkowe, wyroby alabastrowe, papier 

biurkowa i 

wizytowe. 

ozdobny, galanterja skórzana. Bilety 

Ceny b. umiarkowane. 

W. Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372. Filja: Ś to Jańska 1 tel. 371 

  

  

Na Gwiazdkę!!! 

Skt. apt. „Farma 
Dawn. T-wo J. B. SEGALL. 

Na Gwiazdkę!!! 
Zamkowa 26 
tel. 10-23 

Sp. Akc. 
Poleca po cenach niskich w wielkim wyborze 

Perfumy Manicure 
Wody kwiatowe Lustra 

Kosmetykę Rozpy lacze 
Galanterję Przybory 

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

niespodziankę. 
Sumienne i uprzejme załatwianie Szan. Klijenteli. 

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (aie maB 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska ... 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

BEBE BRINUBEVALL 14 LLA6 BBAA KL AWD BA UK ALBA 

Wilno, E 
Niemiecka 3, m. Ó,g 

  

NA GWIAZDKE! 
Otrzymano nowy transport lyžew, 
naczyń aluminjowych, nakryć sto- 
łowych, maszynek do mięsa, 

wyżymaczek i t. p. 
Na okres świąteczny 
ceny zniżone!!! 

Sfanisław KRAKOWSKI 
Wilno, Wielka 49, tel 1436. 
  

cenne podarunki na 

grudniu w firmie W, 

     

i 

: 
a 
£ Ceny niskie. 

poleca pończochy, 

I FOLWARK wzk) 
bliżu st. kol. 

obszar około 70 
ha, o glebie dobrej, 
łąki, las, ogrody 
warzywny i owo- 
cowy,  wpobliżu 
rzeka, staw, duży 
dom _— mieszkalny, 
gospodarcze zabu- 
dowania komplet- 
ne. Z inwentarza- 
mi sprzedamy za 

6.500 dolarów 
D, H.-K. „Zachęta* 

    

BEZPŁA N Mickiewicza 1, 
T IE 8 tel 9-05. — 

a ' wiazdkę otrzy- 
muje ka: nabyw. towar w at 

R 4 tie W. Nowicki Pianina 
Wilno, ul. Wielka 30. „K.i A. Fibiger", uzna- 

Największy wybór wykwintnej kon- m D“ Za najlepsze w 
fekcji i galanterji, własna wytwórnie B kraju, sprzedaję na 
OBUWIA, kalosze, śniegowce, pilśniki. W kozadnych warun- 

Towar pierwszorzędny. 8 Kach. Kijowska s 

RznszcaE 

Po cenie najniższej i POSADY B 
skarpetki we | smmmaczmauwzma 

wszystkich najmodniejszych kolorach 
bardzo mocne. oraz dziecięce poń- HCESZ _ otrzymać 
czoszki, towary bieliźniane, jedwabie, posadę? Musisz 

flanele, kołdry watowe 

GŁOWIŃSKI, wileńska 27. 

ikaszerkaśmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
o, prady zmar= 
szczki, piegi, w , 

tupie, broda, ku 
rzajki, wy je wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

EN 
aa Komeijia BH 8-9 

4 południu. 
5 Ga 5 inet 

pp Mana 
ilno, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
Urodę kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
i skazy i braki: 

uczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43 

lirod KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
J. Hryniewiczowej, 
Wielką 18 m. 9. Przyj. 
0a g: 10—7, 

ukończyć kursy fa- 
chowe koresponden- 
cyj, prof. Sekułowi- 
cza, Warszawa, Žėra- 
wia 42-H. Kursy wy- 

| 

  

(p "mu ana 

« LOKALE A 
a stenografji, na- 

Mieszka aki“ bene eszkanie uki handlu, prawa, 
dwu - pokojowe (bez Kaligrafji, pisania na 

ją maszynach, towaro- 
KC ia aa znawstwa, angielskie- 
odpowiednie dla ka- aa a 
po» х н‹і_п:; oraz gramatyki pol- 
L ——— skiej. Po ukofczeniu 
Pokój umeblowany świadectwa. Żądajcie 

\ ciepły | do Prospektėw. + 
wynajęcia, ul. Tartaki 
18 4. Oglądać od g, lada BAWAWAM 

i -4 
RO Ž NE 

Do wynajęcia BAWAAWE 
1 lub 2 pokoje ume- Froter 
blowane. Wiadomość: 
Biuro Reklamowe St. z Warszawy przyjmuje 

froterowanie i wiur- Grabowskiego. Gar- 

T€kowanie podłóg. Во- barska 1. 
= solidna EZ. 

EWAAFVAB s. Szpitalna 1 = 

KUPNO | SPRZEDA, pępezmnowEzy=j 

chalterji, 
wości kupieckiej, Ko- 
respondencji handlo- 

m 

    

płaty procentów 
i kapitał i BAVAVAS žiai 

t Casio Širuilove, | iienskie”" Bio 
omisowo - Е, 

PIERNIKI domowe] Mickiewicza 21, 
bardzo dobre-| tel. 152. i 

Nowość! wora ZANE 
Mlełhasę Krakowską p pożyczki zgiac 

oryginalną poleca ah oz i 

K. WĘEEWICZ. | Wileńskie Biuro 
Mickiewicza 7, tel.1062 an ž te 
UDAC | tel. 152. — 

  

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor edpowiedziałny Witold Woydyłło. Brukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 

‘ 

uczają listownie: bu- 
rachunko- |


