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Kroniki 
Warszawa, 18 grudnia. 

Kto będzie premjerem: niektórzy 

twierdzą, że "nominacja nastąpi już 

jutro wieczorem, Prystor, Car, Patek, 

2 

Kwiatkowski, (Bartel, Sosnkowski? 

Kandydatura pułkownika Prystora 
określona, jako  „przedwczesna“, 

wszyscy godzą się na to określenie, 

chociaż nikt inie próbuje . dokładnie 

sformułować, co to ma znaczyć. 

Prof. Bartel «wszak najkategoryczniej 

zapowiada, że jego kandydatura jest 

wyłączona. £ienerał Sosnkowski jest 

człowiekiem, który się ;podoba wszy- 

stkim. Zwykłe tacy 'ludzi nie przed- 

stawiają ani wyraźnych gprzekonań, 

ani ; stanowczej  energji. General 

Sosnkowski ma żpowodzenie wprost 

wyjątkowe, niema frakcji, niema gru- 

py, któraby go nie lubiła lub nie to- 

lerowała. Można więc o nim powie- 

dzieć: „Stąd jego siła, stąd jego sła- 

bošč“. 
Po konierencji м zSali Rycerskiej 

Sejm wraca z powrotem pod znak 
prac nad rewizją konstytucji. Miano- 

wanie prawnika, zwłaszcza tak z0- 

rjentowanego w konstytucyjnych pro- 

blemach, jak p. Car, jest dość uza- 

sadnione, W bufecie żsejmowym przy 

stołach opozycji ludziska się zasta- 

nawiają: jak się zachować wobec p. 

Cara. Zdaniem jednych p. Car zasłu- 

żył na votum nieufności.—,„Na niego" 

— twierdzą opozycjoniści — „spada 

„‚ Odpowiedzialność za hocus pocus z 

konstytucją”. P. Wojciech Trąmpczyń- 

"ski specjalnie, jak słyszałem, jest te- 

go zdania. Z druglej strony wśród 

niektórych grup opozycyjnych p. Car 
niema złej rsarki. Wyznaję, że jego 
kandydatura wydaje się mi prawdo- 

podobna. 

Wieczorne sensacyjne gazety war- 

szawskie wołały wielkiemi nagłówka- 

mi: „Atak BB. ma marszałka  Da- 
Szyńskiegu". Dzisiejsze półtora go- 
dzinne posłedzenie plenarne Sejmu 
zeszło na drobnych utarczkach nie- 
których posłów BB. z marszałkiem 
Daszyńskim. Zręcznie zwrócono uwa: 

gę Szjmu, że marszałek Daszyński 

jest zbyt miękki wobec prowokacyj- 

nych wystąpień bolszewików, którzy 
pozwalają sobie na  wywieszanie w 

sali obrad sztandaru obcego państwa. 
Klub BB. oklaskiwał entuzjastycznie 

potępienia bolszewików z trybuny po- 

Selskiej. Endecy znaleźli się w złej 

formie, przy potępianiu bolszewików 
milczeli, biorąc Oczywiście stronę 
marszałka Daszyńskiego. Słusznie to 
będzie przeciwko nim wyzyskane. 

_,, Przyznać należy, że pozycja marszał- 
ka Daszyńskiego jest dziś trudna. 
Skutkiem podwójnej roli, którą ode- 
grywa, to jest jednoczesnego mar- 
szałka Sejmu i wodza _ połączonej 

opozycji,—siłą rzeczy co chwila wcią 
gany jest 'w dyskusję. Dotychczas 
marszałek zabierał głos tylko w spra: 
wach formalnych lub w chwilach uro- 
czystych, kiedy bywał wyrazem uczuć 
całego Sejmu. Teraz marszałek prze- 
mawia ciągle i to na tematy politycz- 
ne i to w polemicznej formie. Nie 

POSIĘDZENIE [Z 
SPRAWA ZMIANY REGULAMINU. — U 

W SPRAWIE ZAJ 
WARSZAWA. 18. 12. (PAT). Środowe 

posiedzenie Sejmu zagaił marsz. Daszyński, 
komunikując, iż Sejm w dniu 4 marca br. u- 
chwalił nowelę do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ustroju sądów powszech= 
nych. Projekt ten został w dniu 9 marca rb. 

doręczony Senatowi, który miał prawo w cią- 
gu 30 dni podnieść przeciwko niemu zarzu- 
ty. Ponieważ do dnia dzisiejszego zawiado- 
mienie z zapowiedzią zmian w projekcie no- 
weli nie nadeszło, przeto mi k Sejmu na 
podstawie art. 35 konstytucji i art. 24 re. 
gulaminu postanowił nowelę w brzmieniu u- 
chwalonem przez Sejm przesłać p. prezesowi 
"Rady Ministrów w celu ogłoszenia w Dz. U., 
a jednocześnie zawiadomił o tem marszałka 
Senatu. $ 

+ Dalej marszalek zawiadomił, o orzeczeniu 
'_ Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia br. u- 

ao PIRTYM mandaty posłów z okręgu 
nr. 

z 

Z kolei ślubowanie poselskie złożyli nowi 
posłowie: Badowski, A. Antczak, Aron Wolf 
Tadeusz Żarski, Stanisław Deptuła, Jan Kry 
sza, L. Kozłowski, Józef Mazur, St. Sacha, 
P. Targowski, Ignacy Rowicki. 

Następnie Izba w pierwszem czytaniu 0- 
desłała bez dyskusji do komisji skarbowej pro 
jekt ustawy, przedłużającej moc obowiązują 

_ cej ustawy w sprawie wymiaru i poboru pań 

” 

PRENUMERATA miesięczna z udniecieniem do domu 
а208 pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł, Konitu czekowe P.K.O 
Bir. 0258. W sprzedaży tietat cena pojetyńczego smneru 20 gr. 
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Seįmowe 
zawsze mu się to udaje. Dziš np., 

odpowiadając na zarzuty zbytniej po- 

błażliwości dła komunistycznych wy- 

bryków, mówiąc o komunistach w 

Sejmie, użył wyrazu „kolegów”, kie- 

dy oczywiście mógł powiedzieć po- 

prostu „posłów", nie angażując Sej- 

mu w niepotrzebnie intymny stosu- 

nek do moskiewskich agentów. Po- 
wiedział także, że ponieważ klub ko- 

munistyczny jest nieliczny, więc za- 

sługuje na specjalną opiekę prezy- 

djum Sejmu. Ten liberalizm nie bę: 

dzie zbyt popularny w kraju. 

To przekomarzanie się przyjęto, 
jako stwierdzenie, że mimo tego, co 

zaszło wczoraj w Sali Rycerskiej, 

stosunki pomiędzy marszałkiem Sej- 

mu a klubem BB. nie uległy żadnej 

zmianie. 

Mówiliśmy już o -sensacyjnej spra- 

wie. Oto dzisiejsze ABC wyszło z za- 

powiedzią na pierwszej stronie, że w 

Polsce powstanie Rząd Zjednoczenia 

Miast i Wsi. Informacje te wydają się 
nam z gruntu błędne. Zjednoczenie 
Miast i Wsi istotnie obradowało, po* 

wzięło rezolucję, zalecającą Blokowi 

Bezpartyjnemu jednolitość i zwartość 

i potępiającą nasze „Słowo* za pro- 

pagowanie oktrojowania konstytucji. 
Widzimy więc, że jaxkolwiek prezyd- 
jum Zjednoczenia' Miast i Wsi niema 

w sobie nic ;z Hannibala, to jednak 

zdecydowało się na gest palenia mo- 

stów. Skład personalny tego ugrupo- 
wania wewnątrz Bezpartyjnego Bloku 

jest raczej sympatyczny, pocieszającem 

jest także, że członkowie tej grupy 

rozumieją konieczność utrzymania 

zwartości BB,—zresztą możliwość nie- 

porozumień wewnętrznych przedewszy- 

stkiem na własnej odczuli skórze. Oto, 

jak słychać, grupa „naprawiaczy“ 

wewnątrz Zjednoczenia Miast i Wsi 
jest w dość otwartej scysji z inną 

*grupą, na spółkę z którą Zjednocze- 

nie zbudowane zostało. Niema w tem 
wszystkiem nic dziwnego, ani strasz- 
nego, żadne ugrupowanie na Świecie 

niema absolutnie monolitnych poglą- 
dów. A byłoby sprawiedliwe, gdyby 
Zjednoczenie Miast i Wsi, które zzca- 
łego Bloku  Bezpartyjnego najwięcej 

sympatyzuje z formami życia sejmo- 

wego, pierwsze na sobie doznało nie- 
dogodności tego życia, to jest usta- 
wicznych tarć wewnętrznych. Zresztą 

nawet ci, którzy, —nie wiemy czy praw- 
dziwe— pogłoski o nieporozumieniach 

wewnętrznych w Zjednoczeniu rozsie- 

wają, opowiadają, że nieporozumienia 
te mają charakter drobny, okoliczno- 

ściowy i personalny, a nie dotyczą 
wcale spraw zasadniczych, które wo- 
góle w dyskusji Zjednoczenia komen- 
towane nie były. 

W sprawach konstytucji i popar- 
cia Rządu, do którego wejdzie Mar- 
szalek, caly Klub BB zajmie niezach- 

wianie jednolite stanowisko i to jest 
ta rzecz polityczna, która decyduje. 
Wszystko inne, to tylko drobne 
zmarszczki, które zaledwie przez lor" 

netę zawodowego politykiera dojrzeć 
można. Cat, 

BY POSELSKIEJ 
CHWALENIE NAGŁOŚCI WNIOSKU B. B. 

Ść 31. 10. 1929 r. 

stwowego podatku od nieruchomości w gmi- 
nach miejskich oraz od niektórych budynków 
w gminach wiejskich. Marszałek wyraził 
przytem życzenie aby komisja skarbowa przy 
gotowała sprawozdanie na ewentualne po- 
Siedzenie plenarne w najbliższą sobotę, cho- 
dzi bowiem o zachowanie w budżecie pań- 
stwowym sumy 40 kilku miljonów z podat- 
ków od nieruchomości. W przerwie między 
świętami Bożego Narodzenia a Nowym R©o- 
kiem ustawę tę przedłożonoby do załatwienia 
jeszcze Senatowi., 

Po załatwieniu tego punktu porządku 
dziennego lzba przystąpiła do wniosków w 
sprawie zmiany regulaminu sejmowego. Po 
krótkiej dyskusji wnioski odesłano do komisji 
regulaminowej, iprzyczem marszałek apelo- 
wał do przewodniczącego komisji, aby ta w 
ciągu dwu dni 0) racowała zmianę regulaminu, 
by sprawa mogła być przedłożona na najbliż 
szem posiedzeniu Izby. 

Z kolei przystąpiono do trzeciego punktu 
porządku dziennego, mianowicie do nagłoś- 
ci wniosku klubu BBWR o wyłonienie specjal 
nej komisji dla zbadania zajść w Sejmie w 
dniu 31 października br. Pos. Podoski w imie- 
niu klubu BBWR złożył następujące oświad- 
czenie. 

Zajścia, które miały miejsce w Sejmie 31 
10 br. wymagają wszechstronnego wyświetłe- 

  

Ogłata noczłowa wiszczona ryczałtem. 
rękonisów sie zamówionych ułe zwraca. Administra- 

ej se uwzgiośala zakirzotnć, Co 0 rozmieszczenia ogloszeń. 

nia. Fakt przybycia do przedsionka sejmo- 
wego, dostępnego zresztą dla wszystkich, 
grupy oficerów wojsk polskich celem złożenia 
hołdu swemu wodzowi, fakt zgoła naturalny, 
gdy się zważy, że wodzem tym jest Marsza- 
iek Piłsudski, został wyzyskany przez p. prze 
wodniczącego Izby do manifestacyjnego nie 
otw arcia posiedzenia Sejmu. Enuncjacje p. 
marszałka Sejmu ogłoszone w prasie, pisma 
jego rozdane posłom starają się ująć sprawę 
zajściŁ tylko w sposób zupełnie jednostronny 2 
jeżeli nie wprost stronniczy. Społeczeństwo 
polskie ma prawo domagać się, ażeby prawda 
© tych zajściach stała się dostępna każdemu 
obywatelowi. Dlatego klub BBWR  zgtosit 
wniosek wyłonienia komisji sejmowej z przed 
stawicieli wszystkich klubów według ich fi. 
czebności dla zbadania tych zajść. Klub BB 
domaga się, ażeby Izba potraktowała ten 
wniosek jako nagły i przystąpiła niezwłocz- 
nie do załatwienia wniosku i wyboru komisji 
proponuje przekazanie wniosku komisji regu- 
laminowej dla określenia kompetencji specjal 
nej komisji, jaka ma być powołana. 

Nagłość wniosku BBWR sejm uchwalił 
znaczną większością poczem wniosek posta- 
nowiono skierować do komisji regulaminowej 

Na tem porządek dzienny wyczerpano. 
Wśród zgłoszonych wniosków jest wniosek 
nagły Klubu Narodowego w sprawie rewizji 
art. 25 konstytucji. Wniosek ten zmierza do 
tego, ażeby na wypadek odroczenia sesji bud 
żetowej odpowiednie terminy, w których ciała 
ustawodawcze mają załatwić budżet, były 
stosownie przedłużone. Dalej odczytano wnio 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Speptyckjego — A. Łłszuk. ! 
BIENIAKONIE, — Butet Kolėjowy. ! 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. у i 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 3 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, | 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „jedność”. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiege. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia K. Lubonskiego ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. х 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. ; 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg.. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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4©NY UULUSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy ne atronie 2-ej i 3eį 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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Chłopskiego, Stronnictwa Pracy, NPR, Ch.D. 
z projektem ustawy o ochronie swobody wy- 
borów przed nadużyciem władzy urzędników. 
Wniosek skierowano do komisji prawniczej. 

Marszałek izażąda* przedłożenia sprawy na 
piśmie i złożenia dokumentów poczem zwró- 
ci się z tą sprawą do rządu. Pos. Wawrzyń 
ski (BB) zabierając głos, zapytuje, czy na 
tem posiedzeniu wszystko było w porządku i 
czy słusznie przywołano go do porządku z 

niem do protokułu. Mówca protestował 
przeciwko przemówieniu! posła komunistycz- 
nego, uważając, że lojalność regulaminowa 
musi ustać wówczas, gdy poseł łamie przy- 
sięgę, złożoną parlamentowi i Rzeczypospoli- 
tej. Mówca przypomniał zajście na poprzed- 
niem posiedzeniu i wyraził zdanie, że gdyby 
w każdym innym parlamencie pojawiła się pła 
chta obcego i wrogiego państwa, to ten 
parlament inaczejby na to zareagował. Mar- 
Szałek w odpowiedzi zoznaczył, że przywołał 
pos. Wawrzynowskiego do porządku za ha- 
łasowanie i przeszkadzanie. Pos. Wawrzyno 
wski tego prawa marszałkowi nie kwestjonu 
je, sięga natomiast do poprzedniego posiedze 
nia i przypomina zajście, które wówczas miało 
miejsce, zapominając o tem że wówczas mar 
szałek wykluczył paru posłów na dwa posie- 
dzenia. Do tych kilku posłów — mówił mar- 
szałek — możnaby stosować pobłażliwiej na- 
wet punkt regulaminu bo państwo polskie nie 
zachwieje się od ich sztandaru. 

Następnie posiedzenie wyznaczone zostało 
na sobotę godz. 11 przed południem. Na po- 
rządku dziennym sprawozdania komisyj ze 
spraw im przekazanych 

   

sek klubu PPS, Wyzwolenia, Stronnictwa „Lietuvos Aidas“ 

SYTUACJA WEWNĘTRZNA WE FRANCJI 
Czy istnieje nieporozumienie między Tardien a Briandem 

PARYŻ, 18 XII. PAT. Wobec ogłoszenia przez niektórych 
członków opozycji wiadomości a pewnem nieporozumieniu mię: 
dzy premjerem Tardieu a ministrem spraw zagranicznych Brian- 
dem z powodu czego dla uniknięcia komplikacyj w łonie same- 
go ministerstwa miaro jakoby zamiar odłożyć na czas po fer- 
jach noworocznych dyskusję nad budżetem spraw zagranicznych 
—premjer oświadczył wczoraj w kuluarach, że wszelka inter- 
wencja w dziedzinie polityki zewnętrznej byłaby bezprzedmio- 
towa, gdyż życzy on sobie, aby dyskusja nad budżetem spraw 
zagranicznych rozpoczęła się jak najprędzej i uczyni wszystko, 
co będzie w jego mocy, aby rozpoczęta była w sobotę lub nśj- 
dalej w przyszły poniedziałek. 

Dezpieczefa społeczne 1 kasy chorych wa Francji 
PARYŻ. :7 12. (PAT). Z dniem 5 lutego 1930 roku wchodzi w życie ustawa 0 U- 

bezpieczeniach społecznych i kasach chorych. Dotyczy ona ws:zystkiciń pracowników, któ- 
rych zarobek roczny nie przekracza 15 tysięcy franków zabezpieczając ich na wypadek cho 
roby z powodu niezdolności do pracy, jak również na starość od 60 roku począwszy. 

Od dnia 5 lutego roku przyszłego zarówno pracownicy, zarabiający mniej, qiż 15 ty- 
sięcy franków rocznie jak i pracodawcy będą musieli wpłacać ido biura ubezpieczeń skład- 
kę 5 proc. od zarobku. Będzie to swego: rodzaju podatek, obowiązujący wszystkich mie- 
szkańców. Wynikiem jego zastosowania będzie oczywiście zwiększenie drożyzny, która jest 
zwykłem następstwem nałożenia nowych podatków. Dołącza się jeszcze fakt, że 
skarb państwa będzie musiał w początkach działania ustawy awansować znaczne sumy na 
uruchomienie całej organizacji, zanim posiadać ona będzie własne fundusze powstałe z 
wspomnianych wpłat. Kwestje te wywołują w prasie liczne komentarze. + 

Dzienniki prawicowe atakują |(projektodawców omawianej ustawy, oskarżając ich o 
wadliwe jej opracowanie. Organy lewicowe bronią ustawy, iwSkazując na jej konieczność 
oraz nai fakt, że od dłuższego czasu zastosowana. ona jest w inych krajach, gdzie nie wy- 
wołała gwałtowniejszego przewrotu, gospodarczego. ` 

Akademja medyczna przeciwko przyjętej ustawie przez 
i parlament 

PARYZ, 18.XII. PAT. Polemika na temat ustawy O ubezpieczeniu spo- 
lecznem przeniosta się ze szpalt dziennikėw do cia! naukowych. Akademja 
medyczna na ostatniem swem posiedzeniu wysłuchała w tej kwestji wielu 
ze swych członków, którzy wszyscy z wyjątkiem jednego wypowiedzieli się 
przeciwko zastosowaniu ustawy w tej formie, w jakiej została przyjęta w 
parlamencie. 

Sprawa zbliżenia iraneusko-niemieckiego 
PARYŻ. 18. 12. (PAT). W związku z ankietą, przeprowadzoną w Niemczech na te- 

mat zbliżenia francusko niemieckiego, dziennik „I'Intransigeant" ogasza dziś wywiad swego 
współpracownika ze znanym krytykiem niemieckim |Alfredem Kerrem, który zaznaczył, że 
świat intelektualny niemiecki nastrojony jest zupełnie pokojowo. Niestety ani przed wojną, 
ani obecnie nie odegrywa on żadnej roli w rządzie. Co się tyczy zbliżenia francusko nie- 
mieckiego, Kerr podkreślił że byłoby ono możliwe, gdyby ster rządów znajdował się w rę- 
kach uczonych, artystów, kobiet i zwykłych obywateli. Politykierzy nie są ani jednymi, 
ani drugimi. Są to ludzie uparci st ąpający drogą rutyny i dopóki rządy spoczywają w 
ich rękach, zbliżenie francusko - niemieckie LS bardzo dalekie. Gdy rozmowa przeszła 
następnie na kwestję polityki zagranicznej, Kerr oświadczył że wiadomo, jakie trudności 
pozostają jeszcze do rozstrzygnięcia. Nie może być mowy o uspokojeniu atmosfery euro- 
pejskiej, póki nie będzie rozstrzygnięta kwestja korytarza gdańskiego i Śląska, 

Przed otwarciem Konferencji morskiej 
Kto będzie reprezentował Francję? 

PARYŻ, 18. XII, PAT. Jak podaje Havas, jest prawie rzeczą pewną, że na kon 
ferencji morskiej w Londynie Francję będą reprezentowali: Tardieu, Briand, Leygues 
Pietri, Berhelot, którym towarzyszyć będą prezesi i sprawozdawcy komisji do spraw 
marynarki parlamentu oraz szereg rzeczoznawców. 

Dworce i drogi w Nadrenii 
Przyjęcie oświadczenia niemieckiego przez konferencję 

ambasadorów w Paryżu 
PARYŻ, 18. 12. PAT Konferencja ambasadorów przyjęła do wiadomości oświad 

czenie, złożone przez ambasadora Niemiec w Paryżu w sprawie prac dokonanych w 
Nadrenji w dziedzinie budowy dworców i dróg żelaznych, uzasadnionych wzrostem 
ruchu przewozowego. 

  

W konsekwencji konferencja ambasadorów zrzekła się ądania całkowitego wy- 
konania programu wymienionego w nocie konferencji z dnia 26 maja 1926 roku.ę 

Wreszcie zainteresowane rządy nie rezygnują bynajmniej z. zastosowania w 
razie uchybień postanowień traktatu zrarsalekióko, 

Polncarć opuszcza szpifal 
PARYŻ, 17, XII. PAT. Poincarć którego stan zdrowia, jest zupełnie zadawalni 

jący, ma opuścić szpitał w końcu bieżącego tygodnia. 

Biskupi lifewscy przeciwko rządowi 
KOWNO. 18.12. (PAT). Konferencja biskupów, która została odroczona 

do stycznia, ogłosiła komunikat następującej treści: W. dniu 1 października bi- 
skupi litewscy zwrócili się do rządu z memorandum, zawerającem szereg aktua! 
nyci zagadnień, dotyczących spraw Kościoła katolickiego na Litwie. Między 
innem memorandum poruszyło kwestję wydzału teologicznego uniwersytetu ko 
wieńskiego, kwestję seminarjum duchownego, katolickich szkół i organizacyj 
oraz sprawę stosunku prasy do przedstawicieli kościoła. Memorandum przypo- 
mina, że ministerstwo oświaty poczęło nieodpowiednio się ustosunkowywać do 
szkół katolickich. Wobec tego konierencja postanowiła po raz drugi zwrócić 
się w tych sprawach do prezydenta państwa. Nowe memorandum da dokładny 
obraz wytworzonej sytuacji. Prócz tego postanowiono wydać odezwę do wier- 
nych, omawiającą wyżej wymienione sprawy. Ak 

a 
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W perspektywie tygodnia 
12. XII 

Votum zaufania dia kanclerza/Mūl- 
lera. Ostatnie gtosowanie w Reichstagu 
nad wnioskiem o votum zaufania dla 
konclerza Miillera było jakby posrednią 
odpowiedzią na ofensywę nacjonalistów 
którzy niespodziewanie otrzymali po- 
parcie w postaci głośnego już memorja- 
łu dr. Schachta. Reichstag zaakcepto- 
wał dotychczasową politykę gabinetu 
kanclerza Miillera ale fakt ten bynaj- 
mniej nie wpływa na całkowite odprę- 
żenie sytuacji politycznej w Niemczech. 
Za niespełna tydzień odbędzie się pie- 
biscyt w sprawie ustawy wolnościowej 
i wtenczas dopiero, po tej genewskiej 
batalji można oczekiwać zawieszenia 
broni na wewnętrznym froncie niemiec- 
kim. 

Z dyskusji jaka poprzedziła głoso- 
wanie w Reichstagu na plan pierwszy 
wybija się rozdzwięk jaki ujawnił się 
w ocenie sytuacji gospodarczej pomię- 
dzy kanclerzem Miillerem a ministrem 
skarbu Hilferdingiem. Kanclerz Miiller 
reprezentował pesymizm. Według oś- 
wiadczeń kanclerza deficyt kasowy Nie 
miec sięga olbrzymiej sumy 1700 miljo- 
nów mk. niem. przyczem na pokrycie 
tej sumy rząd posiada zaledwie 1370 
mil. mk., pozostaje więc resztę 330 milj. 
które kasy skarbowe jeszcze przed koń 
cem br. muszą dodatkowo otrzymać. 

To pesymistyczne . przedstawienie 
rzeczywistości miałe być przygrywką 
do wysunięcia dwóch wniosków jako 
podstawy zamierzanej reformy finanso- 
wej, a mianowicie wniosków o pod- 
wyższenie podatku od tytoniu i od pi- 
wa. 

Min. skarbu Hilferding różnił się za- 
sadniczo w poglądzie na sytuację finan- 
sową Niemiec od swego” szefa. Prote- 
stował przeciwko przedstawieniu tej sy- 
tuacji jako katastrofalnej i wyraził na- 
dzieję, że po przeprowadzeniu reformy 
finansowej uda się osiągnąć zmniejsze- 
nie bezrobocia i nawet oszczędności. 
Szczegółów zapowiadanej reformy Hil- 
ferding nie precyzował. A 

Memorjał dr. Schachta który wy- 
wołał. tyle hałasu, mimo pozornego 

„ataku na płan Younga w. gruncie rzeczy 
protestuje przeciwko zamierzonej refor 
mie finansowej w sensie zwiększenia 
podatków. Stąd też słuszne jest roz- 
czarowanie prasy niemieckiej, która o- 
czekiwała że w odpowiedzi na memo- 
randum Schachta Hilferding przedstawi 
szczegółowy plan wielkiej reformy fi- 
nansowej. Tymczasem z trybuny. par- 
lamentarnej usłyszano ogólniki. * 

Do zaostrzenia wewnętrznej sytuacji 
politycznej w Niemczech przyczynia się 
znacznie kryzys wiśród stronnictwa na- 
cjonalistycznego. W ostatnich tygod- 
niach doszło nawet do secesji i kilku 
posłów opuściło szeregi  Hugenberga. 

W stronnictwie nacjonalistycznem 
scierają się dwa prądy: jeden reprezen 
towany przeż Hugenberga grupuje te 
koła nacjonalistów niemieckich, które 
uważają że nie ilość ale jakość szere- 
gów partyjnych stanowi o sile stronni- 
ctwa i wobec tego nie są skłonni do 
kompromisów, drugi, mniej liczny u- 
waża, że nie należy cofać się od udziału 
w rządach, gdyż to zapewnia szereg ko- 
rzyści doraźnych i skutecznie może 
wpływać na obronę interesów grup na- 
cjonalistycznych. Zbliżający się plebi- 
scyt odegra decydującą rolę w kr yzy 
sie stronnictwa nacjonalistycznego. Po- 
,wodzenie plebiscytu może wzmocnić za 
chwianą nieco pozycję  Hugenberga, 
fiasco zaś pociągnie za sębą niewątpli- 
wie rozłam wewnątrz stronnictwa 0 
wiele poważniejszy niż dotychczasowa 
secesja kilku wybitnych posłów. 

Reforma konstytucji w Austrji. Kry- 
zys polityczny jaki przeżywała Austrja 
w ciągu ostatnich kiłku miesięcy uległ 
znacznemu odprężeniu wobec uchwale= 
ria przez Radę Narodową zmian kon- 
stytucji.  Kwestja ustrojowa oddawna 
była w Austrji przyczyną ostrych starć 
wewnętrznych. Stale rosnące szeregi 
Heimwehry z jednej strony a Schutzbun- 
Heimwehry z jednej strony a Schutz- 
bund socjalistyczny z drugiej były tym 
łatwopalnym materjałem który przy la- 
da ostrzejszym zatargu wewnętrznym 
mogły spowodować wybuch. Sytuacja 
wewnętrzna często obfitowała w mo- 
menty dramatyczne. Tak np. kiedy ga- 
binet Streruvitza ustąpił, naprężenie o- 
siągnęło swój punkt kulminacyjny i zda 
wało się wybuch zaburzeń wewnętrz- 
nych jest nieunikniony. Objęcie rządów 
przez kanclerza Schobera nie związane- 
go politycznie z żadnym kierunkiem, 
człowieka dużej energji i doświadczenia 
przyczyniło się do uspokojenia i jego 
jest zasługą, że debata konstytucyjna 
zakończyła się pozytywnie. 

Wniesiony przez rząd projekt zmian 
przytaczaliśmy już w swoim czasie. 
Główną jego cechą było zwiększenie 
uprawnień władzy wykonawczej i to zo- 
stało utrzymane. Nie uzyskały większo- 
ści 2/3 propozycji zawarte w projekcie 
w sprawie prawno państwowego sta- 

dzie czas, że i u nas zostanie znowu zwołane 

— 19. XII. 

nowiska Wiednia w sprawie zniesienia 
sądów przysięgłych. 

Reforma konstytucji w Austrji jest 
kompromisem pomiędzy socjal - demo- 
kracją, której wpływy w porównaniu 
do iat ubiegłych znacznie zmalały, a 
Heimwehrzy, czyli  faszystowskiemi 
związkami popartemi przez. ludowców 
i agrarjuszy. 

Wybór nowego prezydenta na pod- 
stawie zreformowanej konstytucji na- 

stąpi w 10 tygodni po wyborach do par- 
iamentu t. zn. przypuszczalnie. w poło- 
wie lata 1931 roku. 

Odprężenie sytuacji politycznej w 
Austrji stwarza dla gabinetu Schobera 
pomyślną atmosferę dla rozwiązania sze 
regu pilnych kwestyj gospodarczych, 
które wobec roznamiętnienia politycz 
nego odsunięte były na plan dalszy. 

Konilikt chińsko - sowiecki. Roko- 
wania przedstawiciela Sowietów z peł 
notmocnikiem Wielkorządcy Mandżurji 
(dobiegają końca. Według  informacyj 
nieoficjalnych obie strony uzgodniły 
warunki likwidacji zatargu: 

1) Na kolei Wschodnio - Chińskiej 
przywrócony zostaje stan poprzedni, 
zgodny z 9 art. sowiecko - chińskiej ur 
mowy. 

2) zostanie dokonaną wymiana are- 
sztowanych i jeńców. 

3)wojska sowieckie będą wycofane 
do granicy. 

4) konsulaty i misje handlowe zo- 
staną przywrócone na nowo. ; 

5) Wznowienie ruchu miedzynarodo 
wego na kolei Wschodnio - chińskiej. 

Pozatem omówione zostały warunki 
zwołania konterencji w celu ostateczne- 
go uregulowania koniliktu. 

Przygotowania do morskiej konie- 
rencji rozbrojeniowej. 20 stycznia 1930 
r. zbierze się w Londynie morska kon- 
ferencja rozbrojeniowa. Zwołanie kon- 
ferencji jest rezultatem zabiegów. Mac 
Donalda i jego wizyty w Waszyngtonie 
do której tyle przywiązywano nadziei. 
W naradach wezmą udział oprócz przed 
„stawicieli Stanów Zjednoczonych i An- 
glji delegaci Francji, Włoch i japonji. 
Aczkołwiek od otwarcia obrad konferen 
cji dzieli nas jeszcze miesiąc toczą się 
iuż ożywione przygotowania zakuliso- 
we do tego doniosłega spotkania mo- 
carstw. Zwłaszcza pomiędzy Francją 
i Włochami na tle tych przygotowaw- | 
czych dyskusyj zarysowała się gruba 
różnica zdań w kwestji stanowiska obu 
mocarstw na konferencji. Powodem są | 
łodzie podwodne. Francja sprzeciwia 
się całkowitemu zniesieniu łodzi podwo 
dnych ponieważ są one ze względu na 
interesa kolonjalne niezbędnym uzupeł- 
nieniem floty nadwodnej. Włochy na- 
tomiast żądają zrównania swych sił mor 
skich z siłami Francji i tylko pod takim 
wariinkiem decydują się popierać punkt 
widzenia francuski. Na to z kolei trudno 
się zgodzić Francji ponieważ jej siły 
morskie rozrzucone są zarówno na mo- 
rzu Sródziemnym jak i Północnym, 
Włochy zaś mają tylko morze Sródzie: 
ne i nie mają kolonij. `а 

Być może, że da czasu otwarcia 
konferencji uda się Francji osiągnąć po- 
rozumienie z Wł.ochami inaczej grozi 
dyplomacji francuskiej  odosobnienie, 
ponieważ Anglja w swym targu z Ame- 
ryką o siły morskie zrezygnowała z ło- 
dzi podwodnych. Sz. : 

№ 

V iredlerie przewrotn mmndniowego | 
KOWNO. 18.12. Pat. Artykuł wstępny we 

wczorajszym numerze „Lietuvos Aidas" po- 
święcony jest trzyletniej rocznicy przewrotu 
grudniowego na Litwie. Na uwagę zasługuje 
zakończenie artykułu, omawiające  kwestję 
zwołania Sejmu. Jakkolwiek ustosunkowy- 
wać się do sejmu — pisze gazeta — należy 
zgodzić się z tem, że ponieważ składa się on | 
z najbardziej autorytatywnych znawców ży- 
cia, staje się bardzo ważną trybuną społecz- 
ną. Z drugiej strony nie jesteśmy bezwzglę 
dnymi przeciwnikami parlamentaryzmu. Przyj | 

przedstawicielstwo narodowe. Zarówno je- p 
dnak społeczeństwo jak i rząd powinny być | 
bardzo ostrożne, bowiem pośpiech może być A 
bardziej niebezpieczny, niż opóźnienie. r 
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Przemówienie Smetony 

KOWNO. 18.X1. Pat. Z przemówienia 
prezydenta Smetony, wygłoszonego w ofi- 
cerskim kłubie „Ramove* z okazji trzech | 
leci: przewrotu grudniowego, zasługuje na 
uwsgę fakt,iż nie poruszył on kwestji wi- 
leńskiej. Jakkolwiek nie należy wyciągać 
ztego wniosków daleko įidących, widać — 
jednak, zwłaszcza gdy się porówna prze- 
mówienia Smetony z czasów ;rządów Wol: 
demarasa z jęgo ostatniemi wystąpieniami. 
że polityka litewska w chwili obecnej jest 
powściągliwa wobec Polski. "3 

Jabilensz prezydenta Smetonyż 
KŁAJPEDA. 18, 12. (PAT). Wczoraj z it 

cjatywy tutejszych sfer rządowych odbyło się 
uroczyste zebranie w celu uczczenia 10 lecia 
pierwszej prezydentury Smetony. W czasie 
zebrania przemawiał między innemi guber- 
nator Kłajpedy Merkis podkreślając znacze- 
nie obecnych rządów oraz doniosłość przy. 
łączenia Kłajpedy do Litwy. Merkis zakoń- 
czył swe przemówienie życzeniem, aby W;lni 
'zostalo jak najrychłej zwrócone Litwie.



-<skich w ilości 24 czł. 

<czarniach lub jako kontrołerzy obór. 
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ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ. 

— Powiatowa Rada WF i PW. 6 grudnia 
w sali posiedzeń starostwa odbyło się posie- 
dzenie Pow. Komitetu WF i PW przewodni- 
czący p. sfarosta Czarnocki otwierając po- 
siedzenie wygłosił d.uższe przemówienie, w 
którem podkreślając idoniosłość prac i za- 
dań komitetu zaznacza potrzebę reorganizacji 
tej instytucji przez rozszerzenia jej działalno- 
ści i podzielenie pracy na poszczególne sek- 

cje poczem następują wybory na przewodni. 
czących sekcyj. Wybrani zostali do sekcji 
administracyjno - gospodarczej p. burmistrz 

Chołowiecki, wychowawczo - społecznej dy- 

rektor gimnazjum ks. Grodis i S 

nia wojskowego i wychowania fizycznego 
pułk. Rostworowski. Sprawozdanie z dotych- 
czasowej działalności Rady wygłosił por. Go- 

toński oficer PW na pow. Nieświeski. Następ- 
ne sprawy referowali Jan Kożełowski komen- 
dant obwodowy o działalności Związku Strzel 
ców, Wacław IPogonowski prezes Pow. Zw. 
Młodz. Wiejsk. o działalności Kół Modzieży 

p. Wanda Serwacka o organizacji hufców 
szkolnych i p. Wadysław Kraszewski o dzia- 
łalności harcerstwa. 

— Koncert RY Krzyża. W poniedzia- 
tek dnia 16 grudnia rb. w sali gimnazjum od- 
był się koncert na dochód Białego Krzyża. 

— Zebranie urzędników samorządowych. 
Dnia 29. 11. w sejmiku odbyło się zebranie u- 

rzędników samorządowych pow. Nieświeskie- 
go w celu omówienia sprawy przystąpienia 
wszystkich urzędników samorządowych do 
Związku Poruszona też była sprawa opodat- 
kowania się urzędników na budowę samo- 
„rządowego sanatorjum urzędniczego w Za- 
kopanem. ч 

— Dn. 11. 12. odbylo się zebranie wszyst 
kich urzędników samorządowych powiatu, 
miejskich i wiejskich dla omówienia sprawy 
emerytalnej. 

—-(Dn. 7. 12. utworzono miejscowy od- 
dział Związku Zrzeszeń Pracowników Miej- 

Do zarządu weszlił 
Konstanty Światłowicz — prezes, Wacław 
Hryckiewicz — skarbnik i Leonja Krupska — 
sekretarz. 

— Rady grninne. W bieżącym miesiącu 
odbyły się w szeregu gmin posiedzenia Rad 
gminnych dla uchwalenia budżetów na rok 
1930 — 31. Przyczem wykazało się w wielu 
gminach zrozumienie potrzeby oświaty i stwo 
rzenia dla niej odpowiednich warunków, to 
też uchwalają dobrowolne opodatkowanie się 
na budowę szkół. 

— Fachowi Mleczarze. Wydział Powiato- 
wy jest w posiadaniu podań mleczarży facho- 
wych poszukujących posad w S a 

ni or- 
macji udziela dział Rolny Sejmiku (pokoje 
nr. 3i 4) oraz biura OTO i KR (Rynek, obok 
apteki). 

OSZMIANA. 

— Zakup koni dla wojska. Powiat Osz- 
miański zdawna słynął dobrocią konia arty- 
ryjskiego. Pokazy, urządzane w roku 1928 i 
1929 wykazały, że i w chwili obecnej, rolnik 
miejscowy, po zniszczeniach wojennych, jed- 
nakże dochował się już dobrych koni., gdyż 
do tego miał odpowiednie zamiłowanie, które 
mieli jego dziadowie i pradziadowie. 

Lecz cała praca hodowcy szła na marne, 
gdyż rolnik nie miał zbytu na wyhodowane 
zwierzęta, lub, o ile był ten zbyt, to za poś. 
rednictwem handlarzy, w kieszeni których 
zostawał cały zarobek hodowcy. 

Przeto staraniem Wydziału Powiatowego 
z jednej strony, a Wileńskiego T-wa Organi- 
zacyj i Kółek Rolniczych w osobie inspekto- 
ra hodowli koni p. mir. M. Kirjackiego z dru- 
giej, zostały poczynione starania, zmierzają- 
ce ku organizacji zbytu koni dla wojska, 
gdyż wiadomem było, że za konia remonto- 
wego płacone są dobre pieniądze. 

W wyniku powyższych zabiegów woj-- 
skowa komisja remontowa wyznaczyła swój 

Dr. Wifold Legiejko 
r 
ė oroby wewnętrzne 

przeprowadził się na ul. Kasztanowa 
B 5 m. 2, przyjmuje 10-12 I 6 i pół.-8. 

    

  

  

przyjazd do Oszmiany na dzień 12 paździer- 
nika r. b. я 

Wobec tego, że przyjazd powyższej ko- 
misji był należycie rozgłoszony, doprowadzo- 
no do Oszmiany do 400 koni. 

Rolnik miejscowy, dotychczas nie sprze- 
dając nigdy bezpośrednio konia do wojska, 
nie orjentował się jakie konie Komisja Re- 
montowa zakupuje, przeto doprowadzono dt- 
że koni typu trenowego. Jednakże Komisja 

Remontowa zakupiła 44 konie, co w porów- 
naniu z innemi powiatami województwa, by- 
ła liczba dość znaczna. 

Wiadomość o wielkiej liczbie doprowa— 

dzonych koni na dzień przyjazdu wojskowej 

komisji remontowej, a tem samem duży wy- 

bór, dotarła do odpowiednich czynników Ww 

Warszawie, tudzież zabiegi p. mt, Kirjackie- 
go uczyniły, że na dzień 11 grućnia został 

zapowiedziany powtórny przyjazd wojskowej 

komisji remontowej, pdhadto hodowlą koni 
'w powiecie zaciekawił się p. płk. Rozwadow- 

ski, szef Departamentu remontu koni przy M. 

Spr. Wojsk., który też na ten dzień zapowie- 

dział swój przyjazd. żę : 

Rolnicy, zachęceni wysokiemi cenami 

:(900 — 1400 zł.); jakie płaciła komisja re- 

mmontowa, doprowadzili na 11 grudnia do 
Oszmiany około 600 koni. Przeto Komisja 
nielada miałą trudności przejrzeć taką ilość 

koni w ciągu krótkiego nia jesiennego. Za- 

padający zmrok pozwolił zakupić tylko 32 

sztuki, Sporo koni nie zdołano zobaczyć, prze- 

to Komisja Remontowa zapowiedziała po- 

nowny swój przyjazd na dzień 10 stycznia 
1930 roku. ` 

P. płk. Rozwadowski naocznie przeko- 

nał się że w powiecie Oszmiańskim są konie 

i jest z czego wybrać, oraz przyrzekł, że ze 

swej strony poprze wszelkie poczynanie, 

zmierzające ku podniesieniu hodowli konia 

remontowego. \ DZ, Ё 
Jednoczešnie naležy nadmienič, že woj- 

skowa Komisja Remontowa kategorycznie 

zastrzegła, że konie od handlarzy nie będzie 
kupowała, lecz wyłącznie od gospodarzy — 
hodowców, aby wszystek zarobek pozostawał 
w kieszeni rolnika i był bodźcem do dalszej 
hodowli koni. 7 K. 

TURGIELE, POW. WIL.-TROCKIEGO. 

— Zebranie organizacyj społeczno-gospo- 
darczych. Z inicjatywy miejscowego nauczy- 
ciela szkoły powsz. p. Tarczyńskiego odbyło 
się w dniu 15 b. m. w lokalu szkoły pow- 
szechnej w Turgielach: zebranie przedstawi- 
cieli i członków tamtejszych organizacyj spo- 
łeczno-gospodarczych i oświatowych, jak: ka- 
sy Stefczyka, spółdzielni spożywców,  mle- 
czarni, straży pożarnej, kółka rolniczego i 
Stow. Mł. Polskiej. 

"Licznie zebrani omówili niezmiernie Žy- 
wotną dla Turgieł sprawę wspólnego Domu 
Ludowego. 'Życzeniem ogółu mieszkańców 
Turgiel, jak to można było wywnioskować z 
dość ożywionej na ten temat dyskusji, jest 
wybudowanie takiego domu, w którymby 
mogły znaleźć pomieszczenie wszystkie -wy- 
żej wymienione instytucje i pomyślnie rozwi- 
jać swą pracę społeczno-gospodarczą i oświa- 
tową. Warunki do stworzenia tak pomyślane- 
go Domu Ludowego w Turgielach, są nader 
sprzyjające, gdyż w samem centrum miastecz 
ka znajdują się budynki i place parafjalne, 

którę dodawały, się do wspomnianego celu. 
iPotrzeba tylko na to zgody władz kościel. 
nych i dlatego zebrani prosili obecnego na 
posiedzeniu ks; wikarego L. Ławcewicza o 
łaskawą interwencję we wspomnianej spra- 
wie u wyższych władz kościelnych, Miejsco- 
we społeczeństwo ma nadzieję, że władze 
kościelne w zrozumieniu potrzeb  gospodar- 
czych i kulturałno-oświatowych ' miasteczka 
przychylają się do prośby ogółu i wydzielą 
odpowiedni plac oraz dadzą pomoc materjal- 
ną, mającemu się zorganizować Т-ми Ро- 
mu Ludowego, któreby już w bliskim cza- 
sie przystąpiło do realizacji budowy wspól- 
nego Domu Ludowego. 

Zatem postanowiono ożywić istniejącą w 
Turgielach jedyna organizację kulturalno- 
oświatową Stow. Mł. Polskiej przez zorgani-- 
zowanie, a raczej odnowienie istniejącej kie- 
dyś przy tej organizacji świetlicy, z której 
będą mogły korzystać istniejące w Turgie- 
lach organizacje oświatowe i gospodarcze. 
Do współpracy we wspomnianej świetlicy 
RY, swój współudział miejscowe nauczy- 
cielstwo szkoły jpowszechnej. E. A. 

  

Boókoła aresztowania Tefznera w Strasburgu 
(Z K) Szybkość, z jaką władze tran- 

cuskie aresztowały w Strassburgu po- 
twornego zabójcę Tetznera, i odstawi- 
ły do granicy niemieckiej, wywołała naj 
wyższe uznanie i wdzięczność policji 
kryminalnej niemieckiej. Tem większa 
to zasługa francuskich władz bezpie. 
czeństwa, że odnalazły i zatrzymały 
niemieckiego przestępcę natychmiast po 
otrzymaniu telefonicznego zawiadomie- 
mia swoich niemieckich kolegów, którzy 
ze swojej strony nie odznaczają się 
zbytnim pośpiechem w aresztowywaniu 
przestępców francuskich. 

Niemiecka policja dawała już niejed 
nokrotnie przykłady swojej opieszałości 
w tym względzie. Ostatnim z nich był 
niejaki Weber listonosz ze Strassburga, 
który po sprzeniewierzeniu 28,000 fran- 
„ków, zemknął do Dortmundu i posunął 
nawet swą bezczelność tak daleko, że 
zamieszkał 'v agenta policyjnego. Fakt 
ten miał miejsce przed trzema tygod- 
niami, policja strassburska powiadomi- 
ła natychmiast niemieckie władze bez- 
pieczeństwa o miejscu, gdzie się defrau- 
dant znajduje, 'ale dotychczas policja 

"niemiecka, nie uważała nawet za sto- 
sowne odpowiedzieć swoim kolegom. 
Może szybkość aresztowania Tetznera 
zawstydzi niemiecką policję kryminalną 

i pobudzi ją do odwzajemnienia się wo- 
bec swoich kolegów. 

Małżeństwo Tetzner, tak zgodne i 
solidne w obmyśleniu i wykonaniu pla- 
nu zbrodni, teraz w śledztwie zwalcza 
się zażarcie, jedno stara się, zrzucić wi- 
nę na drugiego; Tetzner twierdzi, że 
to jego żona cały plan zbrodni obmy- 
šlita i namówiła do jej wykonania, pod 
presją, że jeżeli nie poprawi natych- 
miast ich warunków materjalnych to go 
porzuci. Tetznerowa. znów dowodzi, że 
mąż jej miał już poprzednio wypadek 
automobilowy i dlatego ubezpieczył 
swoje życie w sumie 145.000 marek, 
co zaś do zamiarów popełnienia zbrod- 
ni, to nie była w nie wtajemniczona, 
czego dowodzi najlepiej jej rozpacz po 
dowiedzeniu się o śmierci męża. ' 

W toku jśledztwa wykryło się, że 
Tetzner miał młodą sekretarkę, która 
przed niejakimś czasem zniknęła bez 
wieści, podejrzenie uśmiercenia młodej 
dziewczyny, która mogła być dla niego 
niepożądanym świadkiem pada na Tet- 
znera. 

Wogóle śledztwa tej ponurej spra- 
wy nie jest jeszcze bliskie końca i kry- 
je zapewne jeszcze nie jedną niespo- 
dziankę. 

Kiedy nastąpi otwarcie koniereneji haskiej 
LONDYN. 18. 12. (PAT). Według urzędowych wiadomości, otwarcie 

konferencji haskiej nastąpi 6 stycznia. W dniu 3 stycznia zwołane będzie zebra 
nie rzeczoznawców prawniczych. 

Austrja i Węgry wobec konferencji 

WIEDEŃ, 18, XII. PAT. „Neues Wiener Abendblatt* donosi z kół politycznych, 
ż przewidziany na początek stycznia rb.termin zebrania konferencji haskiej jeszcze 
n'e został ostatecznie ustalony. Co się tyczy sprawy regaracyj wschodnich, to trud- 
ności związane z kwestją węgierską, nie zostały jeszcze w tym stopniu przezwycię- 
żone, aby przedstawiciele Małej Ententy mogli już powziąć decyzję co do swego 
wspólnego stanowiska. 

Ten stan rzeczy wpłynie też w pewnej mierze na powzięcie decyzji w sprawie 
Austrji, zwłaszcza, że konferencja paryska oświadczyła Się przeciwko oddzielnemu 
traktowania rep:racyj austrjackich i węgierskich. 

Niezależnie od tego kanclerz Schober uda się do Hagi i to może nawetel w 
wcześniej niż dotychczas zamierzał, aby przyśpieszyć decyzję w sprawie Austrji, gdyż 
od tej decyzji zależy sfinalizowanie pożyczki zagranicznei dla Austrji. 

  

Przemówienie Williama Grahama 
LONDYN. 18.12. (PAT). Wczorajsze przemówienie prezydenta urzędu 

handlu i przemysłu Williamą Grahama, który zainicjował wi Izbie g minj dru- 
gie czytanie projektu; ustawy węglowej, trwało 4 i pół godziny. Mowa przyjęta 
została, życzliwie przez, opozycję, która zaliczą to wystąpienie) ministrą do wy- 
bitnych sukcesów: parłamentarnych obecnego rządu, Bill rozwiązuje zagadnie 
nie rynkowe, skraca długość dnia pracy, w, szybach oraz powołuje do( życia 
krajowy: urząd przemysłowy. 

Wzrost funduszu bezrobocia w Anglji 

LONDYN, 18 XIL. PAT. Na ostatniem posiedzeniu lxby Gmia przy- 
jeto w trzeciem czytaniu projekt ustawy o bezrobotnych, zmieniający  nie- 
które postanowienia dotych:zasowych przepisów o ubezpieczeniu od bezro- 
bocia oraz zwiększający stawki zasiłków pieniężaych dla młodzieży, po- 
zbawionej pracy. Za przyjęciem projektu przemawiał kanclerz skarbu Snow- 
den, który mówił o podstawach finansowych funduszu bezrobocia. Zgodnie 
z oświadczeniem ministra zobowiązania finansowe funduszu wzrosły z 5 
miljonów funtów do 37 miljonów w ciągu niespełaa 5 lat. 

- Niepożądany wniosekw angielskiej lzbie gmin 
LONDYN. 18. 12. (PAT). W czasie dzisiejszej debaty w Izbie Gmin nad wnioskiem 

konserwatystów, potępiającym metody rokowań z Sowietami konserwatysta Allen moty- 
wował wniosek idodatkowy, zarzucający rządowi, że przez uznanie granic ZSSR ignoruje 
fakt okupacji Gruzji przez armję sowiecką. Przewodniczący obradom speaker Izby wyklu- 
czył wniosek jako formałny wykraczający poza ramy wniosku Go do rokowań z Sowietami 

i wymagający odrębnej debaty, jako specjalne zagadnienie. IDeputowany Allen zapowie- 
dział wobec tego zgłoszenie w innym czasie specjalnego wniosku. Wystąpienie Allena wy- 
warło duże wrażenie, zaś w kołach Labour Party wywołało zakłopotanie. 

  

/ 

Nowi ministrowie lotewscy 
RYGA. 18. 12. (PAT). Prezydent państwa podpisał dekret nominacyjny, na mocy 

którego tekę ministra. wojnyj otrzymuje gen. Wancetis, tekę zaś sprawiedliwości —! Poberz. 
Nominacje tej były rezultatem. porozumienia, frakcyj semowych, należących do bloku rzą- 
dowegq ii uratowały rozpadnięcie się tego bloku,yco mogło spowodować przesilenie rządo- 
we. Gen. Wancetis. ostatnio zajmował stanowisko zastępcy inspektora artylerji. Politycz.. 
nie nie jest; nigdzie zaangażowany, Paberz jest kaudydatem irakcji letgalskich postępowców 

Wołdemaras dyrektorem b-ku emisyjnego bitwy? 
* KOWNO. 18. 12. (PAT). Z kół poiniormowanych donoszą, że 'Woldema- 

ras w ostatnich czasach kilkakrotnie wpraszał się na audjencję do prezydenta, 
szukając prawdopodobnie środków, do załagodzenia istniejącego obecnie mię- 
dzy nimi antagonizmu., Smetonaj początkowo ną zabiegi Woldemarasa niej od- 
powiadał, pod wpływem jednak pośrednictwa pewnych działaczy politycznych 
dał odpowiedź, iż wyraża zgodę na prośbę Woldemarasą pod warunkiem, że 
ten ostatni zgodzi, się na poddanie się jego dyrektywom. W] tym wypadku Wol- 
demaras otrzymałby nominację na stanowisko dyrektora banku emisyjnego. 

  

  

' Wilno, 
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Dawniej J. B. SEGALL Sp. Akc. 
DUŻY WYBÓR: 

a PERFUMERJI, KOSMETYKI: ROZPYLACZY, PRZYBORÓW g 
DO MANICURE, NESSERÓW etc. B 

ŠPIESZCIE | | 
do firmy D/K. St BANEL I Ska & мее wicza 20. 

Po zakupy świąteczne, towar najlepszy, 

  

Telefon Nr. 8-49 

ceny najtańsze, 
wybór duży. 

Karmelki od zł. 2.80 Wino oryg. franc. białe” 
Pierniki od zł. 2.80 litr zł. 7. « 3/4 ltra zł. 5.50 
Kompot suszony zł. 5.-- п Miody prawdziwe znanej miodo- 

Słodycze, figi, marmelądki, sytni K. M eszkowski od zł. 350 
daktyle, czekolady. Wina krajowe H. Makowskiego od zł. 2. - 

' Koniak Francuski oryginalny zł. 20.— 
Mąka luksusowa Braci KRAUSSE. Dostawa do domów gratis, 

Każdy wpłacający do kasy jednorazowo gotówką Zł. 50,— 
otrzymuje gratis butelkę MI ODU REKLAMOWEGO. 

NOTE 

KSIĄŻKI NA GWIAZDKĘ 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także KALENDARZE 

- wielkim wyborze L 

oleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
ul. Wileńska 25. Tel. 664, PEES-I 

| pg Ro PPR 

ECHA STOLICY 

Wieeminisfer Hubieki wyjechał do 
Wilna 

Dziś przybywa wiceminister pracy - 
i opieki społecznej gen. Hubicki w 
towarzystwie dyrektora okręgowego 
ubezpieczeń inż. Grabowskiego. Wice- 
minister Hubicki między innemi weź- 
mie udział w poświęceniu nowowy- 
budowanych domów oficerskich i po- 
doficerskich. (w) 

Wyjazd p. Dewey'a 

WARSZAWA, 18.XII. PAT. Do- 
rzdca finansowy Banku** Polskiego p. 
Dewey wyjechał dzisiaj zagranicę: P. 
Dewey udaje się w pierwszym rzędzie 
do Paryża, poczem spędzi urlop wy- 
poczynkowy w Szwajcarji, następnie 
zaś uda się na pewien czas do Sta- 
nów Zjednoczonych. 

P. Władysław Nowosielski 
naczelnikiem Wydziału Osobo- 

wego Minist. Komunikacji 
WARSZAWA. 18.X1l. Pat. P. minister 

komunikacji mianował naczelnikiem wy- 
działu osobowego w biurze personalnem p. 
Władysława Nowosielskiego, inspektora 
głównej inspekcji komunikacji. 

Oczyszczanie Zw. Sfrz. 0d 

Uchwałą pełnego Zarządu Oddziału 
Łączność Związku Strzeleckiego został 
skreślony z listy członków tegoż oddziału 
Jakób Jaskulski b. prezes, a tem samem 
wykluczony za postępowanie, działające na «u 
szkodę Towarzystwa „Związek Strzelecki". 
Zasada: $ 13 p. 3. Stątutu Związku Strze- 
leckiego. 

Wręczenie nagrody m. Poznania 
Józefowi Weyssenhoffowi 

POZNAŃ. 18.XU. Pat Dziś o godzinie 
13 odbyła się tu uroczystość wręczenia 
nagrody literackiej im. Jana Kasprowicza 
tegorocznemu laureatowi znakomitemu po- 
wieściopisarzowi Józefowi Weyssenhoffowi. 
Na uroczystości tej byli obecni p. woj. 
Raczyński, min. Bertoni, grono profesorów 
uniwersytetu poznańskiego, komitet nagro= 
dy, prezydjum Zw. Zaw. Literatów, człon- 
kowie magistratu i radni miejscy oraz 
przedstawiciele prasy. 

Ź ZA KORDONÓW 
Ki Tala 

nie uwzględnił memorandnm 
kleru katolickiego 

KOWNO, 18 XIL. PAT. Drugie 
memorandum kleru katolickiego, do- 
magające się zwrotu duchowieństwu 
szkół katolickich przekształconych na 
państwowe, nie osiągnęło pożądanego 
rezultatu i rząd postanowił prośby 
duchowieūst -a nie uwzględnić. 

Ddroczenie Sejmu łotowskiego 
RYGA. 18 XIl. Pat. Sejm odroczo- 

ny został do 25 stycznia roku przy- 
szłego. 

Ostatni transport kolonistów niemieckich 

  

Onegdaj hrzejechał przez Kowno 9-ty* © 
transport koloaistów niemieckich w liczbie 
675 osób, pochodzących przeważnie z Sy- 
berji. Jest to ostatni transport, nadzl będą 
przejeżdźały tylko poszczególne osoby, 
które spóźniły się z wyjazdem. 3 

Obiegają pogłoski, iź rząd niemiecki 
prowadzi rokowania z ZSSR o pozwolenie 
na wyjazd jeszcze 3.000 kolonistów. 

  

Na raty Tanie meble Na raty 
Pracownia koszykarska 

władysława Słonicza B 
ul. W. Pohulanką 5. 

Wszelkie wyroby koszykarskie, Me- |] 
ble miękkie, trzcinowe,  kwiaciarki; 
kosze do papieru, saneczki i meble 
dziecinne. 

Wywóz w listopadzie 

WARSZAWA, 18 XII. Pat. Według 
tymczasowych obliczeń Głównego 
Urzędu Statystycznego wywóz polski 
w listopadzie przedstawia się jak na- 
stępuje: wywieziono 2.071.179 tonn 
towarów. Wartość wywozu wynosiła 
256.135 tys. zł. W porównaniu do 
października nastąpiło zmniejszenie w 
wadze o 179.639 tonn natomiast zmniej- 
szenie wartości o 4292 tys. zł. t. j. 
o 0,9 proc. 

Bziestęciolecie T-on Polskiej Macierzy Szkolne] Z @. 
W poniedziałek dn. 16 grudnia 

br. w sali Stowarzyszenia Techników 
Polskich (Wileńska 33) odbył się w 
zamkniętem kole przy udziale Człon- 
ków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
prezesów i delegatów Kół, obchód 
10 lecia powstania w Wilnie Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. W. 

Posiedzenie zagaił dr. Witold Wę- 
sławski i witając zebranych zaznaczył 
iż ulegając żądaniu Członków Zarzą- 
du Centralnego i Rady Nadzorczej 
zgodził się na zwołanie jedynie uro- 
czystego posiedzenia, by tylko w gro- 
nie najbliższem. uczcić przypadającą 
w roku bieżącym dziesiątą Rocznicę 
założenia, zaraz po przybyciu do Wil- 
na prawowitej władzy polskiej Towa-, 
rzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. 
„Na większe, bardziej głośne obcho- 
dy uważam, że jeszcze nie czas”, Za- 
kończył swe przemówienie Prezes. 

Prezes Rady Nadzorczej p. Wła- 
dysław Lichtarowicz wygłosił referat 
o dziesięcioletniej pracy Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej w Wilnie i Wileńsz- 
czyźnie. Mówił o jej założeniu i pierw- 
szych pracach, przeżyciach jakie Towa- 
rzystwo miało podczas najazdów wro- 
gów w roku 1920, stanowisku jakie 
zawsze zajmowało we wszelkich spra- 
wach narodowych jak np. przy wzna* 
wianiu Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, Przy zjednoczeniu się Ziem 
Wschodnich z Macierzą Polską, przy 
zdobywaniu środków na pomoc dla 
Slązakow i tp. O przychylności ludu 
jaką sobie zdobyć umiała Macierz i o 
rozwoju jej pracy obecnej jaką mimo 
niesłychanych trudności materjalnych 
prowadzi wciąż z niesłychaną energją. 

Następnie zabrał głos p. JÓzei 
Korolec, jeden z założycieli Macierzy 
i pierwszych członków Zarządu Cen- 
tralnego, obecny wice:prezes. Charak- 

, teryzował zasługi i działalność preze- 
sa dr. Węsławskiego, który od 1919 

„roku stoi na czele Towarzystwa. O 
wiele jednak wcześniej, bo od lat 
czterdziestu, ziemi kresowej, której 
jest synem, poświęca życie swe i siły 
Szerząc oświatę wśród najszerszych 
warstw. 

By więc uczcić Rocznicę 10 lecia 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
i zasługi człowieka, mówił p. Koro- 
lec, który niezmordowanie z myślą 
i wiarą w lepszą przyszłość pracował 
dla uratowania polskości na Kresach 

a teraz w wolnej Polsce w dalszym 
ciągu tyle umiejętnej pracy, tyle tru- 
dów i wysiłków oraz twórczej inicja- 
tywy wykazać umiał, proponuję utwo- 
rzenie dwudziestu bibljotek ruchomych 
każda w składzie innym w szafach 
zamkniętych z następującym napisem:1 

Bibljoteka Polskiej Macierzy 
Szkolnej Z. W. 1919—1029 fundacja 
jubileuszowa 10 ciolecia istnienia To- 
warzystwa pod przewodnictwem dr. 
Witolda Węsławskiego. 

Dla zrealizowania planu powyż- 
szego pozwalam sobie złożyć na ten 
cel drugi tysiąc zł. (pierwszy p. Ко- 
rolec złożył w dn. 3-go Maja 1929 r.) 
wraz z serdecznem życzeniem, by 
Polska Macierz Szkolna i jej zasłużo- 
ny Prezes długie lata pracowali dla 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. 

Zebrani przez aklamację przyjęli 
wniosek p. Korołca i w dalszym cią- 
gu na powyższy cel złożone zostały 
następujące oflary; 

dr. Feliks Swieżyński 1000 zło- 
tych, mecenas Tadeusz Kiersnowski 
300 zł., dyrektor Jan Materski 200 
zł. i dyrektor Bohdan Szachno 300 zł, 
Wzruszony do głębi Prezes, dr. Wi. 
told Węsławski dziękował zebranym 
za słowa serdecznego uznania i życzii- 
wości jaką okazują Macierzy. Sam nie 
zdziałał tego wszystkiego,.co mu tu 
zosta og przypisane, miał i ma zac- 
nych współpracowników w pracy, tak 
w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, jak 
iw Kołach Macierzy oraz w admini- 
stracji biura Macierzy i w szkolnictwie 
gdzie nauczycielstwo ideowo pracuje. 
Tym wszystkim ludziom składa dziś 
najserdeczniejsze wyrazy uznania i 
wdzięczności, sobie tę jedynie zasługę 
przypisując, że przez całe swe życie 
zawsze kochał ludzi i to uczucie sta: 
rał się w pracy swej i stykaniu się z 
społeczeństwem szerzyć, 

Dziękując ofiarodawcom, którzy w 
ten sposób uświetnili dzisiejszy skrom- 
ny obchód 10-lecia, składa ze swej 
strony tysiąc siedemset zł, Kończąc 
posiedzenie, dyrektor Macierzy Szkol 
nej, p. Stanisław Ciozda demonstro. 
wał zebranym model teatru marjone 
tek, który dla celów propagandy 
oświatowej na wsi Macierz zamierza 
prowadzić. 

Poczem odbyła się skromna her- 
batka przy której w miłym i serdecz- 
nym nastroju spędzono parę godzin. 
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Lokomocja w liferafurze 
Dziesięciolecie Dyrekcji Wileńskiej, 

dyrekcji głównej arterji, łączącej nas 
ze światem cywilizowanym jest nie tyl- 
ko świętem techniki, ale i kultury. Za- 
pewne niewielu z pośród „ludzi materji“ 
zdaje sobie sprawę w jak ścisłym zwią- 
zku z literaturą znajduje się środek lo- 
komocji danej epoki. Iluż natchnień uży 
czył wagon kolejowy poetom i prozai- 
kom pocz ąwszy od Reymontowskiego 
eposu, aż do małego arcydzieła Tuwi- 
ma „Piotr Płaksin — telegrafista“. 

Wiek XVIII był wiekiem panowania 
okrętu i karety pocztowej. Wiek XX 
ustali zapewne panowanie auta i aero- 
planu nietylko w świecie środków 10- 
komocji ale i w literaturze. Prawdzi- 
wą erą panowania wagonu i początkiem 
jego detronizacji był wiek XIX-sty. 

Artystyczne opisy przeżyć wagóno- 
wych, wagon, jako symbol nieoczekiwa 
nego spotkania, rozłąki i męki oczekiwa 
nia znajdujemy u najwybitniejszych mo- 
carzy myśli i słowa. Któż nie pamięta 
scen wagonowych z Anny Kareninej, 
Ziemi Obiecanej Reymonta, Dziejów 
Grzechu Żeromskiego i t.d. Prawdziwe 
atoli epos kolejowe (eposik dał nam 
Daniłowski w „Pociągu*) stworzył 
Kellerman w „Tunelu*. 

Jest to coś w rodzaju Vernego po- 
traktowanego realistycznie. Młody in- 
żynier Mac Allan (stanowczo wolę dzie- 
ła autora Ingeborgi, niż przenudnego 
Manna) tworzy konsorcjum z miljarde- 
rów amerykańskich dla budowy tunelu 
Ameryka — Europa. Miljarderowie wa- 
hają się... Wówczas młody inżynier 
przecina wątpliwości w taki sam sposób 
w jaki Mikołaj I zadecydował o budo- 
wie kolei Petersburg — Moskwa. Ener 

gicznym ruchem ręki łączy wybrzeże w wieku XIX, kto wie czy będzie fanta realisty każda klasa, a zwłaszcza klasa 
Nowoyorkskie z Anglją przy pomocy li- 
nji prostej — tunelu rozumie się na ma- 
pie! Niema już Atlantyku. Miljarderów 
ogarnia śmiały zapał krzyżowców te- 
chniki. Zwycięża zuchwalstwo prosto- 
ty. Budowa rozpoczyna się. 

Wspaniały opis walki człowieka z 
przyrodą stanowi główny czar tej ksią- 
żki. Budowa się przedłuża. Wybuchy ga 
zów, przepaście podziemne, intrygi li- 
nij okrętowych, bankructwa, strajki, 
zaburzenia w których ginie szczęście ro 
dzinne twórcy gienjalnego dzieła, nie 
mogą złamać żelaznej woli Amerykani- 
na. Dzieło które rozpoczął jako młody 
człowiek, kończy jako osiwiały starzec, 
zwycięstwem. Pierwszy pociąg amery- 
kański, kierowany przez niego  przy- 
bywa do Europy, witany z nieopisanym 
entuzjazmem przez europejczyków. 

Ta niewątpliwa fantazja techniczna 

« 

zją w wieku XXII. Od łyczka do rze- Ill-cia jest prawdziwą kopalnią typów 
myczka, czyli od Pas de Calais do in- 
nych arcydzieł ludzkiego kreta. Konce- 
pcja sztucznych wysp transatlantyckich 
jest również częściowo kellermanowską. 
Inna rzecz, że dziś entuzjazm europej- 
czyków na widok pierwszej lokomoty- 
wy amerykańskiej, przyszłej bezpośred 
nio ż Nowego Jorku, był.by znacznie 
mniejszy. Kto wie, czy taki pociąg nie 
przywiózłby w wagonie pocztowym no* 
ty o potrzebie płacenia długów. Kel- 
lermanowski poemat na cześć techniki 
kolejnictwa wartoby jednak znowuż 
przypomnieć światu. 

* * + 

Oprócz roli biernej w literaturze, 
wagon kolejowy pełni rolę czynną jako 
dostarczyciel literackiego surowcą. Dla 
komedjopisarza oraz dla prozaika — 

kopalnianych. Pomijając, iż niekiedy 
sąd, spadek, lub jakaś. inna błogosła- 
wiona a ważna przyczyna, wyrwie z 
głębi prowincji taki typ, że aż się dusza 
raduje na myśl o osmarowaniu go na 
papierze, są jednak i inne przyczyny 
przydatności literackiej PKP. Bardzo 
wiele osób nerwowych nie może spąć 
w pociągu, musi więc zabijać senność 
gawędą. Powstaje z tego prawdziwy 
niepisany epos opowiadań kolejowych, 
nie wyczerpane zródło natchnień lite- 
rackich. Nie jedno 2 takich opowiadań 
urosło już do rozmiarów arcydzieła, 
ot chociażby „Sonata Kreuzerowska“ o 
ile na bocznych mało uczęszczanych lin- 
jach, spotyka się typy prowincjonalne, 
o tyle na międzynarodowych szlakach 
znajduje się tematy ogólnoludzkie, eg- 
zotyczne, międzynarodowe. Żaden lite- 

rat, który umie cenić naturalny kruszec 
literacki, nie może być człowiekiem nie 
koczowniczym. 

Wz 
s 

Autobus i auto robią dziś coraz 
większą konkurencję poczciwemu Sta- 
ruszkowi kolejowemu. Narazie jednak 
ta konkurencja nie przechodzi na łamy 
literatury. Wciąż: jeszcze literatura jest 
bardziej konserwatywna niż technika. 
Oprócz głupich nowelek z życia „bo* 
mondu“ i sensacyjnych aktualjów, auto 
nie awansowało jeszcze do arcydzieł. 
Natomiast ptak metalowy, arcyestetycz 
ny i romantyczny twór techniki, stano- 
wi powažną juž konkurencję dla wa- 
gonu kolejowego, panującego dotych- 
czas niemal wyłącznie w literaturze. 

Kazimierz Leczycki. 
  

w
e
 

 



SŁ O MZC 
  

Akademicka Wolna Trybuna 
A jednak prostujemy 

Było kiedyś powiedziane w „Wolnej Try- 
bunie“, że chociaż nieraz wiadomości, poda- 
wane przez prasę o „Odrodzeniu* wymaga- 
ja wielu sprostowań, to jednak nie będziemy 
nigdzie, niczego prostować, gdyż mamy dość 

wiecznego użerania się przed każdą akcją 

wyborczą”. Głębokie imądre to słowa, gdyż 

naprawdę szkoda czasu na ustawiczne Spro- 

stowania i wyjaśniania, gdy jest tyle pozy- 

tywnych, radosnych rzeczy do opisania. 

Nie chciałabym więc, by mój artykuł 

miał być zaprzeczeniem tamtych słów. — 

Uważam jednak, że teraz, gdy skończyła się 

gorączka |przedwyborcza, „usprawiedliwiająca 

nieraz wiele, powinnyby się skończyć wresz- 

cie i owe wiadomości, wymagające sprosto- 

wań. Tak jednak, niestety nie jest. że dalej 

snuje się ten jakiś niezdrowy, duszny opar 

walki za wszelką cenę, dowodem jest „ŻY- 

cie akademickie" z dn. 12-XII, a zwłaszcza 

artykuł kol. J. C. @ t. „Odrodzeniowcy o nu- 

5.& merus clausus*.. Artykuł ten, utrzymany w 
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spokojnym tonie, tak, że na pozór może wy- 

dawać się sprawozdaniem bezstronnego Wi- 

dza, zawiera jednak zbyt wiele rzeczy przy- 

krych, by można było pominąć go milcze- 

niem teraz, gdy tendencyjne oświetlenie lub 

przeinaczenie raktów nie może być wytłuma- 

czone przedwyborczem podnieceniem, a Spro- 

stowanie nie będzie poczytane za akcję przed- 

wyłborczą, lecz tyłko za sprostowanie i za 

nic więcej. ; 

I tak wymaga odrazu sprostowania sam 

podtytuł omawianego artykułu: „Zmiana ha- 

seł wyborczych po wyborach”. Czyż kol. 

Dembiński, który jako referent mówił na ze- 

braniu o nieetyczności i szkodliwości nime- 

rus clausus twierdził przed wyborami, że 

środek ten jest etyczny i pożyteczny? Stwier- 

dzam, że nie. Ponadto żądania wprowadze- 

nia numerus clausus nie stawiało i Odrodze- 

mie jako hasło wyborcze, gdyż jak  zaga- 

jając zebranie zaznaczył kol. Święcicki ist- 

mieją w Odrodzeniu różne zapatrywania na 

tę sprawę. I dlatego w ulotkach swych za- 

znaczyliśmy, że wysuwanie hasła numerus 

clausis uważamy za słuszne jako podkreśle- 

nie niebezpieczeństwa, lecz na usunięcie sa 

mego niebezpieczeństwa będziemy domagać 

się od społeczeństwa sposobu zgodnego z ety- 

ką. Zmiana stanowiska mogłaby więc  na- 

stąpić tylko wtedy, gdyby nas przekonano z 

całą stanowczością o tem, że numerus clau- 

sus nie sprzeciwia się etyce, lecz wtedy zmia- 

na ta poszłaby w innym kierunku niż to au- 
tor omawianego artykułu chce przyznać lub 

Dembińskiemu, lub całemu Odrodzeniu. 

To jedno — mówi dalej kol. j. C., że 

referat kol. Dembińskiego „był oczywistem 

przeciwstawieniem itego,, czem Odrodzenie 

zyskuje sobie zwolenników”. Czyż mówienie 

o tem, że wszyscy ludzie są braćmi, lub: że 
nie chcemy robić tego, co uważamy za nie- 
etyczne, jest przeciwstawieniem idei odro- 
dzenia, uetycznienia życia? 

Nie wiem, dlaczego jest dalej mowa o 
żem, że „będziemy walczyć o to, aby kul- 
tura żydowska nie przedostała się do Kół 
Naukowych*. Nie wdając się w ocenę, czy 
dopuszczanie żydów. do Kół Naukowych jest 
słuszne i sprawiedliwe, czy nie, stwierdzam 
tylko, że referent wcale o tem nie mówił — 
więc poco omawiając rzecz jedną, zahączać 
o inną? 

Z dalszej części sprawozdania kol. ]. С. 
wyłnika, że kol. Dembiński uzasadniał w 
swym referacie głównie szkodliwość nume- 
rus cłausus, gdy tymczasem w rzeczywisto- 
ści referent prawie cały czas mówił o nieetycz 
ności, gdyż to dla nas odrodzeniowców, jest 
najważniejsze. W zakończen'* dopiero ze 
względu na tych, którzy utylitaryzm stawiają 
wyżej nad etykę, starał się w paru słowach 
uzasadnić szkodliwość. 

Mylnie też została podana charaktery- 
styka liczbowa dyskusji. Oczywiście, że ilość 
nie stanowi jeszcze o niczem, ale jeżeli po- 
daje się wyniki liczbowe, to już rok my to 
bardziej Ściśle. Zabierało bowiem głos osób 
12 a nie 8 (przyczem przewodniczący ze 
względu na spóźnioną porę zamknął listę 
przemawiających); w tem na Stanowisku re- 
ferenta całkowicie lub częściowo stało! osób 
6 a nie 2. 

Stwierdzam też, że w tem, co mówiłam, 
na zebraniu stałam całkowicie na stanowisku 
referenta. Nie uzasadniałam natomiast niee- 
tyczności numerus clausus, gdyż nie miałam 
nic do dodania do tego, со zostało powie- 
dziane, lecz między innemi. wyraziłam przyk- 
re zdziwienie, że niektórzy z moich  przed- 
mówców zgadzając się nawet na nieetycz- 
ność numerus clausus, twierdzili, że jeżeli 
ktoś robi źle, to i my w stosunku do niego 
mamy prawo tak samo postępować. Nie mo- 
głam też, zapomnieć o tem, że niektóre spra- 
wy choć etycznie złe, mogą być etycznie do- 
zwolone'”, gdyż nigdy o tem przed przeczy- 
taniem artykułu kol. J. C. nie wiedziałam. 

  

Humorystycznie nieco wydaje się przyk- 
re bardzo wi swej istocię powiedzenie, że 
„Nigdy nikt" (darowano już nawet Tuwimo- 
wi i Remarque'owi) nie pomyślał o tem, by 
nie bronić ojczyzny — pierwszymi i jedyny- 

„mi głosicielami tej idei, mają być rzekomo 
kol. Rzeuska i kol. Fiedorowicz. Wprawdzie 
co do kol. Fiedorowicza było potem sprosto- 
wanie od redakcji (chyba, bo nie było pod- 
pisu), ale to nie zmienia samego faktu na- 
pisania czegoś podobnego. 

Wkońcu twierdzi kol. J. C., że „referent 
zarzutów mu postawionych nie zbił, a nie 
wspomina nic o tem, że właśnie odwrotnie, 
nikt nie zbił też wysuniętych „przez referenta. 

A teraz jeszcze kilka uwag ogólnych. 
Czyż naprawdę kolega uważa, że koleżanki 
dlatego należą do „Odrodzenia”, że zostały 
tam „zwabione pięknemi hasłami etyki", a nie 
dlatego, e poznały dokładnie te hasła i po- 
kochały je i chcą” je wcielać w życie. Prze- 
cież ta część kobiet dzisiejszych, do których 
3 my, odrodzenianki, należymy, nie twierdzi 
ynajmniej, że niema wcale różnic pomiędzy 

kobietą a mężczyzną pod względem umysło- 
wym i uczuciowym, lecz chyba możemy żą- 
dać, by każdy uznał że możemy mieć swoje 
przekonania, a nie być tylko „zwabione*, 

Nie „idziemy też pod rozkazy ludzi am- 
Psia bo przecież w „Odrodzeniu* nie ma 
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ustroju zwanego tyranją czy absolutyzmem, 
ani nawet przymusu organizacyjnego. 

„ ł jeszcze jedno. Czyż naprawdę kolega 
wierzy w to, że ciem politycznem nietylko 
w. kraju, ale. przedewszysi na forum 

międzynarodowem kierują i, którzy też 
jreprezentują naszą polską sztukę i  naukę, 
należycie ją iwypaczywszy. Czyż naprawdę 
nasza własna, polska sztuka i nauka musi 
być reprezentowana przez obcych, (bo nie 
mamy. wcale polskich pisarz uczonych? 
Czyż naprawdę musimy przy dom ta- 
kie wszechwładne, poniżające naszą godność 
narodową panowanie nad nami? Czy raczej 
nie jest słuszniejsze twierdzenie tego odsą- 
dzonego od czci i wiary „filosemity' kol. 
embińskiego, że siła żywotna narodu pol- 

  

    

      

skiego to nasz największy talizman, to nie- Ś 
żyta moc, która się nie da zgnieść zgub- 

nemit wpływowi  materjalistycznej kultury 
żydowskiej czy innej. Trzeba tylko dążyć 
niezmordowanie do powiększania w sobie tej + 
mocy, trzeba rzetelnie, jak mówi Przełęcki 
„za dwóch, za trzech pracować", trzeba wy- 

_. szlachetniać własną duszę, własne, polskie 
serce nasze, by móc prowadzić jedyną wal- 
kę: wypieranie zła przez dobro. A to potę- 
gowanie własnej siły, własnej twórczej mocy 
przez pracę i codzienny zwykły trud, nie jest 

„jakąś ogólną uwagą”, jak powiada jeden z 
kolegów na zebraniu, łecz rzeczą najbardziej 
realną, najbardziej wartościową, na jaką ca- 
ły naród, a zwłaszcza my, młodzi, możemy 
i musimy się zdobyć. J. Wierzbicka. 

% * * 

Umieszczamy ten artykuł mimo naszej 
zapowiedzi o unikaniu polemiki dlatego, że 
jest on pozbawiony zupełnie tonu połemicz- 
nego. jest tylko spokojnem sprostowaniem 
wobec opinji publicznej, której nie mamy za- 
miaru pozwalać wprowadzać w błąd. Niech 
no koledzy z obozu przeciwnego nauczą się 
jak należy pisać takie sprostowania. Zawsze 
przykład znaczy dużo. (red.). 

Tydzień „Opłatka” 
Słusznie możnaby ubiegły tydzień naz- 

wać tygodniem „Opłatka*, wiele bowiem or- 
ganizacyjj akademiakich chciało przed rozje- 
chaniem się na święta zebrać się raz jeszcze, 
pogwarzyć w miłej, serdecznej atmosferze i 
przez tradycyjne przełamanie się opłatkiem 
podkreślić, że w każdej naszej organizacji 

jest coś, co zbliża i łączy jej członków, że 

stają się sobie bliżsi, niż tacy zwyczajni zna- 
[Oom1. . 

: Odbył się więc „Opłatek* Koła Poloni- 
stów, Sodalicji męskiej i żeńskiej, Odrodzenia, 
Chóru. A 

Życzono sobie wielu, wielu rzeczy, Śpie- 
wano zawzięcie — właściwie nie było nic 
nadzwyczajnego, — a jednak urok choinki 
robił swoje: wytwarzał się jakiś dziwny, nie- 
codzienny nastrój, jakby gdzieś obok przesz- 
ła Bajka. I (żał nam potem było rozstać się 
z sobą, rozjechać na długie 3 tygodnie. Bo 
chociaż w domu czekają na nas nasi najbar- 
dziej kochaną, 'to jednak [każdy z nas część 
gwojej duszy! oddał niepodzielnie pracy swej 
tu, w „Almae Matris Vilnensis“ — a wlašnie 
„Oplatki“ przypomniaty nam o tem i wzmoc- 
niły zadzierżgnięte węzły. 

Msza św. Akademicka. 
№ czasie feryj świątecznych Msza Św. 

Akademicka u św. Jana będzie odprawiona 
w niedzielę 22 i 29 grudnia 1929 r. i 5 stycz- 
nia 1930 r. W dniu Bożego Narodzenia, No- 
wego Roku i 'Trzech Króli (Mszy Akademic-, 

kiej dk będzie. 
d „Odrodzenia“ podaje do wiado- | 

mości, że podczas feryj świąt Bożego Naro- 
dzenia, sekretarjat Odrodzenia będzie czyn- 
ny we wtorki, środy, czwartki i piątki o godz. 
18—19. 

Pozatem: klucz od lokału mogą członko- 
wie dostać zawsze u woźnęgo przy ul. Zam- 
kowej 11 (na parterze, na prawo od drzwi 
wejściowych). 

W najbliższą sobotę po ferjach t. zn. 11-I 
odbędzie się w lokalu Odrodzenia o godz. 19 
ll zebranie Sekcji zagadnień prawnospołecz- 
nych i O a w niedzielę 12-1 o godz. 
10.45 Agapa i zebranie sekcji liturgicznej. 

* + * 

Z przyczyn od Redakcji - niezależnych 
artykuł kolegi H. Dembińskiego omawiający 
znaczenie i historję „Bratniej Pomocy nie zo- 
stał umieszczony w zeszłej „Wolnej Trybu- 
nie*. Ponieważ w czasie feryj sporo akade- 
mików wyjeżdża z Wilna, artykuł ten wydru- 
kujemy dopiero po świętach. 
  

Słów parę z Poznania 
Nie będzie to ani krytyka, ani polemika, 

ot koleżeńskich słów parę. 
'W' świat * popłynęło 60 „Kwadransów 

Akademickich". Ż tej racji należy się Bratniej 
Pomocy, a w szczególności nowemu zespo- 
łowi „„Kwadransa Akad.* podziękowanie i ser 
deczne życzenia. Skorzystajmy z tego jubileu- 
szu, przeciw któremu chyba i p. Piotrowicz 
nic nie ma „na przeciw*, boć to Nr. 60, a 
nie jakiś 5 czy,10 i rozważmy rolę tego mó- 
wionego tygodnika. $ 

Cel — Każde pismo przeważnie pod ser- 
wetką frazesów kryje pewne głębsze cele. 
Zespół kwaddrarisowy piastował z pietyzmem 
między drobniejszemi, trzy piękne i wznio- 
słe prawdy, trzy pewniki, które chciał wcis- 
nąć mocno 'w myśl i duszę każdego: 

1. Wilno jest miastem akademickiem. 
II. Życie akademickie winno być promien- 

Ill. Wolność Rzplitej Akademickiej 
nieodzownym CX takie. rozwoju mani = 

zy pierwszy zespół w swych 44 Kwa- 
dransach osiągnął powyższe cele — trudno 
powiedzieć. Zdaje się, że jednak częściowo 
tak, szczególnie pierwsza teza szeroko się 
rozpowszechniła, znajdując swój wyraz nie- 
tylko w odezwie Tygodnia Akad. („Wilno 
jest miastem akad. o wiekowych trady- 

ne. 

  

KRONI 
  

CZWARTEK 

19 ozis 
Darjusz2 

Jutro 
Teofila 

Spostrzenia bueteorológiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

2 dnia 18 — XII 1929 r. 
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Wachėd sl. g. 7 m 41 

Ząchód sł. g. 14 m. 51 

  

Ciśnienie 
średnie w m, 

Temperatura \ sł 
średnia J 

Opad za do- 1 
bę w m m, j 04 

IC 

Wiatr A 

przewažający J Północny 

Uwagi: pochmurno w nocy drotny śnieg 
Minimum za dóbę X 10C“ ь 

Maximum za dobę X ;1oC 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwo żałobne. W sobotę 21 
bm. w kościele Wszystkich Świętych odbędzie 
się o godz. 8 nabożeństwo żałobne za zmar 
łych bezdomnych, których zwłoki pochowane 
zostaną w piątek 20 bm. na cmentarzu No- 
wa Rossa przez prosektorjum USB. 

— Uroczyste roraty. Tradycyjnym zwycza 
jem uroczyste roraty rolników zostaną odpra- 
wione w niedzielę 22 grudnia o godz. 6 w ko 
ściele Ostrobramskim. 

Roraty cechu szewców odprawione będą 
w niedzielę 22 grudnia o godz. « w kościele 

  

    

yste roraty cechu piekarzy odpra- 
wione zostaną,22 grudnia w niedzielę o godz. 

iele św. Ducha. 
czyste roraty na intencję gospodarzy 

wiejskich i miejskich odprawione zostaną w 
niedzielę 22 grudnia o godz. 6 w kościele św. 
Piotra i Pawła na Antokolu. 

KOŚCIELNA 
— (k) Z seminarium metropolitalnego. JE. 

arcybiskup metropolita wileński w piątek dn. 

  

   

cjach...'), ale nawet w przemówieniach rek- 
torów obcych uczelni (Poznań, Kraków). 

Forma — winna być żywa, błyskotliwa, 
a jednocześnie oryginalna i wileńska. Nieste- 
ty niezawsze rzeczywistość temu odpowia— 
dała. Za mało nas było i Kwadrans nie był 
dość znany; jedno tylko' jest. faktem, że 
wszystkie materjały były z życiem naszem 
związane. 

iPod koniec postanowiliśmy część audy- 
cyj oddawać kolejno różnym  stowarzysze- 
niom akad. — Rozmaitość, rywalizacja. 

Tak oto chcąc jzdjąć księżyc, zaledwie 
parę, co drobniejszych gwiazdeczek  strąci- 
liśmy na padoł Batorowy. 

Jak sie do tych kwestyj ustosunkował 
zespół nowy, pomajowy (o ironjo  losu!)? 
Zdaje mi się jak najlepiej. Nowy redaktor, 
kol. Dybowski wykazał zaraz, na wstępie b. 
wiele dobrej woli, sądzę też, że choć na 
gruncie wileńskim „homo novus* nasiąknie 
szybko miazmatami świętej dla nas starych 
akademików tradycji. i 

Gorzej jest z formą, no ale to już trudno 
muszą zdobyć doświadczenie, a dochodząc 
doń własnemi siłami, osiągną może inne i 
lepsze od poprzednich rezultaty. Tymczasem 
drodzy, koledzy popełniacie te same błędy, co 
i my dzięki czemu Kwadrans jubileuszowy 
poszedł tylko na Warszawę i niestety w 
transmisji wypadł słabo. — Nie można pchać 
do mikrofonu pieśni dziadowskich, gdyż w 
odbiorniku słychać jedynię ryk. A w części 
mówionej trzeba, było przedewszystkiem pod- 
kreślić rzeczy specyficzne wileńskie, bo hi- 
storję Br. Pom. w identycznej niemal odbitce 
ustyszeliśmy w Warszawie, czy Poznaniu. Da- 
rujmy to jednak kol. Ochockiemu, gdyż częś- 
ciej chcielibyśmy go słuchać ze względu na 
jego dobrą dykcję i b. radjofoniczny głos: 

I jeszcze jedna rada dla kol. O — nie obu 
rzajcie się na krytyki Kwadr. choćby najbar- 
dziej złośliwe i ostre; myśmy się każdą kry- 

tyką serdecznie radowali, nietylko dlatego, 
że czegoś się zawsze można nauczyć, ale @а- 
tego, że czem więcej krytykują, tem. więcej 
ludzi słuchać Was będzie. Wdodatku macie 

   

Tragiczne skutki nadużycia alkoholu 
zabójstwo na tle zatargu o kobietę 

. Wczoraj przed północą koło domu Nr. 6 przy ulicy Bazyljańskiej, kilku ude- 
rzeniami noża został zabity Franciszek Stankiewicz lat 28 z zawodu woźnica zamie- 
szkały przy ul. Nikodemskiej 2. * 

„Sprawcą zabójstwa był kolega po fachu Włądysław Przychocki mieszkaniec wsi 
Kropiwnica koło Kolonji Kolejowej. 

Cały wypadek miał przebieg następujący: w godzinach wieczorowych do piwia- 
rni Wersztejna przy ul. Bazyljańskiej Nr. 6, weszło kilka kobiet w towarzystwie wy- 
mienionych powyżej woźniców. . . 

Libacja zakrapiana sowicie wódką przeciągnęła się parę godzin i gdy już wszy- 
scy mieli dobrze w czubie pomiędzy Stankiewiczem a Przychockim „powstała 
sprzeczka. 

Bezpośrednim powodem sprzeczki były obecne kobiety. 
Pijani woźnicy po wyjściu z piwiąrni nie; dali za wygraną i już na ulicy wzięli 

się za bary. W trakcie bójki Przychocki wydobył z kieszeni nóż i zadał nim prze- 
ciwnikowi kilka pchnięć w szyję i głowę co spowodowało, że ranny Stankiewicz na- 
tychmiast wyzionął ducha, 2 й 

Sprawca zabójstwa narazie zbiegł, lecz po godzinle ujgto go zw mieszkaniu 
przyjacicłki przy ul, Stefańskiej: odnaleziono również narzędzie mordu t. j« nóż który 
przezorny Przychocki ukrył w mieszkaniu gdzie ukrywał się. (c) 

stwa Krajowego kredytów; potrzebnych dla _ — (a) Doroczny zjazd wójtów. W dn. 

dalszego prowadzenia robót w okresie zimo- 5 i 6 stycznia odbędzie się w Wilnie dorocz- 
wym, gdyż przerwanie robót spowodowałoby m zjazd wójtów z terenu całego województ- 
straty natury technicznej i gospodarczej. | wileńskiego. 

Pozatem komitet uchwalił podjąć starania „Na zjeździe będzie omawiana dotychcza- 
sowa działalność gmin, potrzeby wsi i wy- 
tyczne na przyszłość. 

o uzyskanie kredytów na remont domów za 
grożonych, nie zw ażając na to, że dotychcza- 

Komisarz Kasy Ehorych 
działa, 

Ujawnienie potajemnej nauki 
w gabinecie roenigenelogicz- 

nym Kasy Chorych 
Wczoraj dnia 18 b. m. o godzinie 17-ej 

Komisarz rządowy Kasy Chorych m. Wilna 
zas inspekcji przychodni roentgenolo 
ej przy W. Pohulance natknął się na 

formalną zakonspirowaną szkołę, prowa 
dzoną przez d-ra Margolsa, kierownika 
powyższej przychodni, w której to ubezpie- 
czeni służyli materjałem dla studjów lecz - 
niczych prywatnych uczni d-ra Margolisa. 

Przeciwko obecności postronnej obsłu- 
gi w tej przychodni od dłuższego czasu 
protestowały ubezpieczone chore, lecz głos 
ich nie znajdował posłuchu: 

‚ М chwili, gdy na salę wkroczył p. Ko- 
misarz rządowy — w gabinecie powstało 
zamieszanie, podczas którego niektórym 
elewów udało się umknąć, między innemi 
umknęła siostrą żydowskiego szpitala 
Szlosberg. 

P. Komisarz Kasy Chorych zorjento- 
wawszy się, że ma tu doczynienia z pracą 
prowadzoną ze szkodą  ubezpieczonyc!: 
wszczął natychmiast dochodzenie. 

Wyniki dochodzenia są narazie niezna 
ne. Nie mniej całą ta sprawa wymownie 

       

    

  

° prania w Warszawie ma. prowadzić spe AKADEMICKA . .charskteryanię paoające. stoseak w iecz. 
cjalna delegacja w składzie wiceprezydenta — Akademickie koło Kownian powiada- A 

Cza inż. Wojciechowskiego i p. Stążow= (i swych członków, że w niedzielę 2 b. m. BozuusanpunENaNZEcCKEGANE 

A i .. o godz. 7 wiecz. 'w mieszkaniu kol. Sienki 

а — (0) Sprawa zaasialtowania uliC w;czówny przy ul. Podgórnej 1—9, odbędzie BEZPŁATNIE 5 

miejskich. We wtorek, dnia 17 grudnia sję tradycyjna „Wilja Kowieńska". Zarząd. ki ; 4 

odbyła się w Magistracie konferencja w 2 ET Par. A swe: mg B 

sprawie przyjęcia od Twa Asfaltowego RÓŻNE. a i jA "WN owicki B 

w Warszawie dokonanych próbnych ro — — (a) Konfiskata. Starostwo grodzkie B gru a SE SA в 

bót po zaasfaltowaniu odcinka ul. Mic- zarządziio konfiskatę kolportowanej w Wil m Największy wybór wykwintnej kon- E 

kiewicza. nie broszurki p.t. „Głos nawróconego ra. £ fekcji i galanterji, własna wytwórnie E 

Na tej konferencji zaproszony przez bina“, w ktorej omawiane były obrządki ry” @ OBUWIA, kalosze, sniegowce, pilsniki. B 
i łonek sekcji tualne żydów. Władze uznały że treść bro B Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. E 

Magistiat rzeczozhawWCa CZiONEK SEKCI! Surkį grozi spokojowi publicznemu i wzbu- E 
URZBNUNECEBENUNDKSECZEZESODM technicznej st. m. Warszawy inż. Mań 

  

dza jedynie nienawiść. 

pretensję do krytyka z „Wolnej Trybuny“, kowski wydał o dokonanych robotach 

że występuje publicznie, na łamach prasy. opinję ujemną. s 3 

Mój Boże! a gdzież to miał uczynić; Kwadr. Wobec tego, konferencja postanowi- 

mogą Sul EVS Piw. 1" ła zmienić, lub ewentualnie zerwać, z 
szą wszyscy przeczytać. „L. powyžszą firma umowę. 

Nieto 0 Ши'шпе інпш“[…ш Wniosek ten został przedłożony do 

decyzji Magistratu, którego posiedzenie 

Przeszło rok temu, na walnem zebraniu w tej sprawie odbędzie się w dniach 

Bratniej Pomocy uchwałono z wielkim entuz- najbliższych. 

WOJSKOWA. jazmem wprowadzenie 2 En nUnas 
duru akademickiego. Wśród licznych prac, х 4 S 

zgłoszonych na rozpisany w tym celu kon.  —- (Y) Zaświadczenia © odbytej R 
kurs, wyróżniony nagrodą przeszło pięciuset- wojskowej. Sposób ubiegania się © Foli - 

złotową, projekt kol. (Kowalskiego uzyskał CZenia „o odbytej służbie wojskowej Róż” 

prawo do ozdabiania ciał akademików o naj- na wniesieniu podania do władzy, u której 

rozmaitszej kompleksji fizycznej. Celem wpro- znajdują się dokumenty i ewidencje danej 0- 
wadzenia munduru, było, o ile sobie przypo- S 
minam, danie możności szerokim  rzeszom 
akademików zastąpienia braku pełnej szafy 
najrozmaitszych garniturów, potrzebnych w 
różnych okoliczrfościach imiejsca i czasu, uni- 
wersalnym mundurem studenckim. Myśl do- 
bra m szlachetna, gdyż wspomniany mundur 
w obecnych czasach rozwiązałby problem 
usunięcia nędznej i dziurawej  pstrokacizny 
studjującej młodzieży, |której brak smokingów 
frakow, wizytowych 1 zarazem codziennych 
ubrań, daje się odczuć w postaci kosztowne- 
go wydatku na wynajęcie potrzebnego przyo 
dziewku w pogrzebowych i tym podobnych 

У. 

Byli wojskowi którzy służyli w wojsku 
polskiem powinni się zgłaszać do właściwej 
PKU, która w razie potrzeby zwróci się do 
archiwum wojskowego. żę 3 

B. oficerowie armji rosyjskiej — do ar- 
chiwum wojskowego, b. wojskowi armji nie 
mieckiej — do komisji zdawczo - odbiorczej 
w Poznaniu, Góra - Przemysłowa 1, b. woj- 

skowi armji austrjackiej — do PKU według 
przynależność. do gminy w czasie służby w 
b. armji austrjackiej. 

— (a) Kto staje do dodatkowych zebrań 
sa ODER: kontrolnych. Dziś 19 grudnia do dodatkowych 

zakładach. Powiadają ludzie, że nie szata zeprań kontrolnych stają szeregowi rezerwy i 
zdobi człowieka, ale też jest i inne przysło- nospolitego ruszenia urodzeni w roku 1889 
wie, które głosi, że jak cię widzą, tak cię nazwiska których rozpoczynają się na litery 
piszą. /W_ dzisiejszych. czasach  niezdrowego. MN, -O, P; R. S, T. U, -W, Z, Ž: Jutro-zaš 

pędu do wysadzania się na najszykowniejsze stają rezerwišci i pospolitacy rocznika 19 
ubranie, pomimo przeražliwej często prėžhi.7 nazwiskami rozpoczynającemi się na A, 
kieszeniowej, sprawa wprowadzenia  niedro- B, CD, E, F, HG LAK, LL. 
giego, skromnego a zarazem uniwersalnego 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA munduru staje się aktualną. Nie możemy się 
oglądać na inne kraje, gdzie, dzięki zamożno- 
ści obywateli, problem ubraniowy nie jest — (a) Zasiłki przedświąteczne bezrobot- 
aktualny. W naszych 'warunkach hasłem win- nym, W celu umożliwienia bezrobotnym pobie 
na być możliwa oszczędność w strojach przy- rającym zasiłki z Obwodowego Biura Fundu- 
zachowaniu schludnego i estetycznego wyglą- szu „ezrobocia otrzymania zapomóg przed 
du zewnętrznego. | .. , ,. . świętami wydane zostało zarządzenie poleca- 

Minęła zima, wiosna, lato, mija jesień 1 jące nieprzytrzymywania się terminu miesię- 
nadchodzi znowu zima, a o mundurze jakoś jcznego i wypłacenia należnych bezrobotnym 
głucho. Dużo krzyku, hałasu, dużo lekkomyśk zapomóg w tygodniu przedswiątecznym. 
ności z wydawaniem pieniędzy na cel, który  — (a) Drogerzyści żądają podwyżki. Pra 
zdaje się nie ma być urzeczywistniony. Kto eownicy zatrudnieni.w hurtowniach aptekar- 
temu winien? Jedni winią Zarząd Bratniej skich zażądali podwyżki płac. Wrazie nie- 
Pomocy, za brak inicjatywy w tym kierunku, uwzględnienia ich żądań grożą oni strajkiem. 
inni natomiast — niechęć do munduru ogółu 

SZKOLNA studentów. Jak zawsze, tak i teraz prawda 
leży pośrodku, ale skoro uchwaliliśmy więk- 
szością, że muntlur należy wprowadzić, to — (a) Kurs narciarski dla nauczycieli. Ku- 
bądźmy konsekwentni. Niech Zarząd Brat- ratorjum szkolne organizuje kurs narciarski 
niaka da inicjatywę przez odpowiednią agi- dla nauczycieli obojga płci z terenu całego 

— (a) Konferencja graniczna pol- 
sko sowiecka. W rejonie Rubieżewicz 
na pograniczu polsko - sowieckiem od- 
była się konferencja graniczna przed- 
stawicieli obu stron w celu załatwienia 
całego szeregu spraw natury lokalnej. 

Omawiano mianowicie ostatnie wybry- 

ki ze słupami granicznemi, zatrzymanie 
tratew z drzewem posiadających przepu 
stki i t.d. ' 

Porozumienie osiągnięto bez odwo- 
ływania się do wyższych instantcyj. 

— (y) Zaszczytne odznaczenie. P. Rudolf 
Grabowski, komisarz ziemski w Lidzie odzna- 

czony został srebrnym krzyżem zasługi za 
zasługi w dziedzinie przebudowy ustroju rol- 
nego na polu pracy społeczno - oświatowej. 

— (a) Zakaz sprzedaży żetonów związku 
wynalazców. Władze wojewódzkie cofnęfy ze- 
zwolenie udzielone na zorganizowanie zbiórki 
i sprzedaż żetonów związku wynalazców. 
Spowodowane zostało tem iż nieprzestrzegane 
były przepisy obowiązujące przy organizowa- 
niu tego rodzaju zbiórek i używanie zebra- 
nych sum na cele poboczne. ‹ й 

— Wakujące zastępstwa. Stowarzyszenie 
Przedstawicieli Handlowych w Wilnie otrzy- 
mało zapotrzebowanie na zastępców do sprze- 
daży: 1) farb, 2, artykułów spożywczych, 3) 
wyrobów ze szkła. Informacji udziela Stow. 
Przed. Handl. (Niemiecka 35—7) w godz. 
T — 9 wiecz. 

— (a) Dalsze usuwanie miejsc schadzek. 
Na skutek zarządzenia władz starościńskich, 
wszystkie miejsca schadzek mieszczące się 
na zaułku Dominikańskim i ulicy Żydowskiej 
mają być w ciągu 3 dni usunięte. Spowodo- 
wane to zostało bliskością urzędów i domów 

modlitwy. 3 
— (a) Zniesienie cła na otręby. Z dnie: 

14 bm. nastąpiło zniesienie pobieranego do- 
tychczas cła wywozowego od otrąb żytnich 
i pszennych. х 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohułance. Ostatnie 
występy W. Siemaszkowej. Wanda Siemaszko 
wa wkrótce już opuszcza Wilno, udając się na 
występy do Krakowa. Z tej przyczyny sztu- 
ka „Mirla Efros* nidbawem schodzi z re- 
pertuaru, mimo wielkiego powodzenia, które 
z dniem każdym wzrasta. Dziś po raz 9-ty 
„Mirla Efros*. W piątek sobotę i niedzielę 
bilety zniżkowe nie będą ważne. 

— Teatr miejski w Lutni. Dzisiejsza prem 
jera. Dziś na repertuar teatru miejskiego w 
Lutni wchodzi rozgłosna, pełna wytwornego 
humoru komedja Fodora „Mysz kościelna. 
Główną rolę w tej komedji kreuje A. Zelwe- 
rowicz, który jednocześnie nowość tę wyreży- 
serował. W roli tytułowej wystąpi Zofja Ni- 
wińska. Do sztuki tej przygotowano nową 
wystawę. 

— „Sen nocy letniej* dła młodzieży szkol- 
nej. W sobotę najbliższą o godz. 3.30 pp. wy 
stawioną zostanie w teatrze miejskim cza- 
rowna baśń W. Szekspira -z muzyką Mendel 
ssohna „Sen nocy łetniej*, Ceny miejsc dwu 
krotnie zniżone. 

— „Wesele Sandomierskie* dla szkół. W. 
sobotę nadchodzącą o godz. 5 pp. w teatrze 
miejskim Lutnia zespół teatru regjonalnego 
odegra dla młodzieży szkolnej „„Wesele San- 
domierskie', barwną sztukę w 3 obrazach, 
posiadającą |piękne melodje, tańce, obrzędy. 
eny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — W nocnym lokalu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
od 17 do 18 bm. do godziny 9 rano za- 
notowano w Wilnie 58 wypadków. W tem 
kradzieży 9, opilstw i zakłóceń spokoju 
23, przekroczeń administrącyjnych 29. 

— (c) Parobek-morderca. W wyniku 
pościgu zarządzonego za sprawcami mor- 
derstwa Wincentego Pstrockiego z osady 
Poniatycze, gminy wiażyńskiej, powiatu 
wilejskiego ujęto sprawców tego mordu. 
Okazali się nimi Andrzej Żołódek, parobek, 
pracujący u , Pstrockiego i kolega jego 
Aleksander Żełowicz z  poblizkiej wsi 

Mieścigi. x 
Zbrodniczy parobek wiedząc, że Pstroc- 

ki ma uciułane kilkaset zł. na zbrocnię 
namówił Żełowicza, by wspólnie go obra- 
bować. 

Staruszek jednak usłyszął gospodarkę 
złodziei i wówczas Żołódek widząc się 
zdemaskowanym zdecydował się na mor' 
derstwo. 

Obaj sprawcy przyznali się do winy. 
— (c) Włamanie w Oranach. W по- 

cy z 14 na 15 bm. do sklepu z manufaktu - 
1ą Cukiermana w miasteczku Orany do- 
stali się nieujawnieni sprawcy i wynieśli 
towar wartości 4 tysiące złotych. 

— (c) Pożar we wsi Wielkie Kaszew- 
niki powiatu mołodeczańskiego w zagro- 
dzie Aleksego  Lemaszyńskiego wybuchł 
pożar, który zniszczył stodołę wraz ze 
zbiorami wartości 2500 złotych. 

— (c) Kradzież wędlin. Nieznani 
sprawcy dostali się do jatki Witolda Kon- 
dratowicza (Archanielska 18) i wynieśli za: 
pas wędlin wartości 300 zł. 

— (c) Zasłabł od wódki. W areszcie 
centralnym zasłabe nagle Jakób Rubinsztejn 
(Pusudskiego 28) co Spowodowane zosta 
ło nadużyciem alkoholu. 

— (c) Zatrucie cządem, Wczoraj w 
nocy czadem, wydostającym się od zbytnio 
napalonego pieca Zatruia się rodziną Szu: 
towych, zamieszkająca przy ulicy W. Ste- 
fańskiej 5. Zatrutych zdołano uratować. 

— (c) Trup noworodka. W posesji 
Nr. 8 przy ulicy Potok znaleziono trupa 
noworodka płci męskiej. 

— (c) Ujęcie złodziei. W lokalu 
ośrodka wychowania fizycznego (Domini- 
kańska 4) na gorącym uczynku kradzi:- 
ży prześcieradeł ujęto Michała Jakowicza i 
Władysława Grudłą z powiatu oszmiań 
skiego. 

— (ce) Defraudacja leśna. Z lasu w 
Rękanciszkach skradziono 25 świerków bę 
dących własnością tamtejszego mieszkań 
ca Macieja Ślusarskiego. 

Sprawcę kradzieży Aleksandra Sadow- 
skiego z Rękanciszek ujęto. 

(a) Mieszkania należy pilnować. Rok 
rocznie w okresie przedswiątecznym daje się 
zauważyć zwiększenie liczby kradzieży mie 
szkaniowych i spiżarnianych. Taksamo obec- 
nie zanotowano liczne zakradania się do mie- 
szkań w czasie gdy domownicy są na mie- 
ście zajęci zakupami. 

Wobec tego zwracamy uwagę na niebez- 
pieczeństwo jpozostawiania lokali na pastwę 
losu i potrzebę zwrócenia na to baczniejszej 
uwagi gdyż policja niema prost możności 
roztoczenia, opieki nad ikażdem mieszkaniem. 

  

  

tację w tym kierunku, a opór niechętnych nie okręgu. Kierownictwo ktrsu zostanie powie- 
będzie do nieprzezwyciężenia, tembardziej, że rzone instruktorom urzędu iwychowania #- 
mundur kol. Kowalskiego ładnie się prezen- zycznego. . 

tuje. Kazimierz Antoniewicz. > ZEBRANIA I ODCZYTY 

22 — (y) Referat prof. Zawadzkiego na ze- 
braniu klubu polityczno - społecznego. Trze- 
cie z kolei zebranie towarzyskie klbu polity- 
czno - społecznego odbyło się, jak zwyczaj 
nie, we wtorek ubiegły, o godz. 20. Zap= 

*, wiedziany referat prof. USB dyrektora Wilen- 
skiej Izby Handlowo Przemysłowej. Wł. Za- 

ы RRC у o wadzkiego o tak aktualnym temacie, jak na- 
20 grudnia w kaplicy św. Józefa kościoła św. 'sze sprawy gospodarcze zgromadził około 80 
Jerzego o godz. 5 wieczorem udzieli tous osób. Zebranie zagaił poseł Pan Piłsudski, 
wszystkim klerykom trzeciego kursu teologi- poczem dałszym obradom przewodniczył wi- 
cznego i niektórym 4-go kursu teologicznego. cewojewoda Kirtiklis. Przemówienie prof. Za- 

— Z paraiji św. Jakóba. Zebranie Stowa- wadzkiego było niesłychanie interesujące i za- 
rzyszenia dla misyj wewhętrznych odbędzie wierało, wyczerpujące przedstawienie wszyst. 
się w niedzielę 22 grudnia w sali parafjalnej. kich najważniejszych zaagdnień ospodar- 

czych w kraju, a szczególnie na Wileńszczy- 
Е URZĘDOWA źnie, poparte cyfrowemi danemi. Prelegent 

ae (y) Pierwszy zjazd reierentów bezpie. zakończył znakomicie umotywowanem wnios- 
czeństwa woj. wileńskiego. W wileńskim u- kiem, iż chociaż sytuacja ekonomiczna jest 
rzędzie wojewódzkim odbył się pierwszy 
zjazd referent ów karno - administracyjnych 
starostw województwa wileńskiego. Zjazd 
miał na celu ujednostajnienie sposobu pro- 
wadzenia spraw karnych i jednolicenia polity- 
ki karno - administracyjnej w poszczególnych 
starostwach. Na zjeździe tym wojewoda Ra- 
czkiewicz w przemówieniu swem udzielił re | 
derentom najważniejszych 'wytycznych tej po- 
lityki, wskazując, że polityka ta winna być 
nacechowana: indywidualnem traktowaniem 
każdej sprawy przy unikaniu bezdu sznego 
szabłonu, szybkością postępowania, niekie- 
rowaniem się względami fiskalnemi przy, wy- 
mierzaniu kary grzywny, szerokiem stosowa- 
niem systemu t.zw. „upomnień”, które z re- 
guły muszą poprzedzać nałożenie kary. Na- 
stępnie naczelnik wydziału administracyjnego 
p. Pawlikowski wygłosił referąt, w którym 
podkreślił główne zasady nowego jpostępowa- 
nia karno admnistracyjnego, wskazujący je- 
go główne różnice z postępowaniem sądo- 
wo karnem i wynikający z tych różnic głów- 
ny cel kary administracyjnej, cel zapobiegaw- 
czy i wychowawczy. Pozatem na zjezdzie u- 
stalono jednolite zasady statystyki karnej, po- 
stępowania do! 0 - nakazowego, uporządko 
wania biurowości w referatach karnych i t.d. 

MIEJSKA 
‚ — (0) Sprawa likwidacji pożyczki angiel 

skiej. W piątek dnia 20 grudnia odbędzie się 
posiedzenie komisji do spraw likwidacji przed 
wojenn 7 i obligacyinej m. Wilna. 

Na ą nym omówienie warun- 
ków Britich Overseas Bank w związku z li- 
kwidacją wzmiankowanej pożyczki. 

— (0) Kredyty budowlane. Na wtorko- 
wełm posiedzeniu komitetu rozbudowy m. Wil 
na uchwalono wystąpić do władz odnośnych 
z memorjałem opartym na statystycznych da- 
nych obrazujących głód mieszkaniowy w Wil 

  

  

   

  

  

  

   

  

trudna, to jednak sytuacja ta bynajmniej nie 
naruszyła podstawy naszej gospodarki, to 

. jest produkcji naszej opartej na zdrowych pod 
stawach, stąd pewność, że trudności obecne 
związane z ogólną 'sytuacją gospodarczą 
Europy i świata całego przeminą już w nieda- 
lekim okresie. 

Rozwinęła się następnie ożywiona dyskusja 
w której uczestniczyli prezes Izby Skarbowej 
D. Ratyński, p. Alfred Urbański, inż. Józef 
Łastowski, wicedyrektor Banku Rolnego p. 
Tadeusz Miśkiewicz, redaktor Kazimierz Le- 

Cz i, prezes okr. urzędu ziemskiego St. Łą- 
czyński, referent Izby Przemysłowo.  Han- 
dlowej p. Tadeusz Nagórski i in. Zebranie, w 
którem wzięło udział przedewszystkiem wielu 
reprezentantów sfer gospodarczych oraz wie- 
le osób %z naszych sier towarzyskich przecią 
gnęło się blisko do północy. 

      

—Zabbad Okręgowego Związku Legjoni- 
stów Polskich w Wilnie, powiadamia wszyst- 
kich czonków, że w dn. 22 grudnia o godz. 
17 odbędzie się zebranie informacyjne na któ- 
re prosi o obowiązkowe przybycie wszyst- 
kich członków. 7 

Po zebraniu odbędzie się wspólna 
czerza wigilijna na którą zapraszamy wsz 
kich członków z rodzinami. 

Zebranie informacyjne i wieczerza wigilij- 
na odbędzie się w lokalu związku przy uj. Uni 
wersyteckiej 6. i 

; KOMUNIKATY 
‚„ — (y) Bank Polski czynny będzie w wi- 

gilię do 10 rano. Jak się dowiadujemy Bank 
Polski ustanowił aby w wigilię Bożego Naro- 
dzenia kasy Banku Polskiego czynne były tyl 
ko do 10 rano. ь S 

— Związek oficerów rezerwy organizuje 
kurs szoferski od połowy stycznia. Zapisy się 
przyjmują od wszystkich do dnia 5 stycznia 
1930 r. Opłata wynosi 125 zł. za całkowity 

    

Piccadilly W państwie zielonego smoka 4 
Hollywood — Miłostki aktorki. 
w» — Pat i Patachon jako bohate: 

rowie. . 
Światowid — U iubienica Wiednia. 
Lux — Golgota miłości. 
Heljos! — ść w ogniu 
Ognisko kol. — Przedwiośnie. 
Kino miejskie — Republika piratów. 
Słońce — Nie oszukasz żony.   

  

    

    

; Krawaty! 

Ostatnie słowo mody 
Pallowery! ° - Torekki! 

„Jal Wokulski | ВН 
Śniegowee! Wielka 9. — Tel. 182. Obuwie! 

Putark GWIAZDĘOWE 

ŚPIESZCIE WYKORZYSTAĆ! 
tani tydzień przedświąteczny na OBUWIE 

"kit FR. GAWROŃSKIEGO 
Wilno, Ad. Mickiewicza 5. 
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a 
nie, celem uzyskania na razie dla budujących kurs względnie 150 zł. na 12 miesięczne spła- 
się za pomocą pożyczek z. Banku Gospodat- ty. 
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Žona truje niepotrzebnego , jej 
męża. 

W miasteczku Żołudek mieszkała ro- 
dzina Czeberaków, składająca się z mał- 
żonków i sześciorga dzieci w wieku o 
—20 lat. 

O pani domu mówiono pow- 
szechnie, że mimo podeszłego wieku czuła 
pociąg do chłopców, nic więc dziwnego, że 
w domu panowały ustąwicznie niesnaski. 
Po jednej z licznych batalji ona zabrała 
pościel i przeniosła się do swego amanta, 
niejakiego Ignacego Śnieżko. į 

Po pewnym czasie idylla znudziła się 
młodzianowi i Czeberakowa volens-nolens 
wróciłą do męża. s 

Mniejsza z tem jakie było pożycie 
małżonków dość, Że w dniu 24 maja rb. 
mąż zasłabł. 

Czuła żona zawezwała lekarza, który 
stwierdził zatrucie strychniną. Dało tozwie- 
le do myślenia zwłaszcza. że żona usiło- 
wała schować resztki z obiadu. 

Czeberakow zinarł. Policja wszczęła 
dochodzenie, władze sądowe zarządziły 
sekcję i rzewiście okazało się zatrucie 
strychniną, 

Wobec takich poszlak Czeberakową 
aresztowano. > 

Podczas procesu toczącego się w Li: 
dzie, na sesji wyjazdowej wileńskiego 54- 
du Okręgowego wszyscy Świadkowie: dzie- 
ci otrutego, krewni i sąsiedzi zeznali na 
niekorzyść oskarżonej, Mimo, że po ujaw 
nieniu zbrodni nie dokonaro badania resz- 
ty zatrutego obiadu, Sąd na mocy zeznań 
świadków uznał Czeberakową winną otrn= 
cia i skazał ją na bezterminowe ciężkie 
więzienie. 

Zasądzona tłómaczyła się do ostatka 
tem, że mąż jej w przystępie rozgoryczenia 
popełnił samobójstwo. (y). 

- NOWOŚCI WYDAWNICZE 
  

— Kalendarz leśny i iaformacyjny na rok 
1930 podjredakcją Marjana Hoppena i Leona 
Huszczy. 

Nakładem wileńskiego oddziału związku 
zaw. leśników ukazał się kalendarz leśny za- 
epatrzony w bogaty dział informacyjny pod 
wytrawną redakcjął pp. Hoppena i Huszczy. 

Wileński Kalendarz Informacyjny na r. 
1930 (rocznik XXV), str. 132 4 strony ilustr. 
Cena zł. 2. 
__INa treść rocznika 25-go składają się: 

część kalendarzowa, ' wiadomości o Wilnie, 
dział informacyjny (taryfy), oraz  adreSy: 
1) władz, i urzędów, 2) instytucyj społecz- 
nych, towarzystw, związków i klubów, wol- 
nych zawodów, zakładów naukowych, 3) 
przemysłu i handlu. Całość uzupełnia doda- 
jek ilustrowany, poświęcony uroczystościom 
jubileuszowym Uniwersytetu S. B. 

SPORY 

Niepowodzenie poiskich 
į hockey'istów 

Trzeba przyznać że polski hockey z 
racji spóźnionej zimy i braku sztucznego 
lodu nie może walczyć zwycięsko z dru- 
żynami środkowej Europy. 

Niewytrenowani należycie, 
całkowicie pozbawieni treningu 
przegrywać. 

Lwowska Pogoń nie bacząc na to wy- 
brałą się w odwiedziny do Wiednia. 

W pierwszem spotkaniu, mając za 
przeciwnika silną drużynę Poetzleirsdorfer 
kl. C. musieli ulec przegrywając w wyso- 
kim stosunku 10:0 (3:0. 3:0. 4:0) 

Jedynym graczem, który był na ро- 
ziomie wiedeńczyków był inż. * Kuchar, 
chluba sportu polskiego, piłkarz, łyżwiarz 
1 b. lekkoatleta. 

W najbliższy piątek drużyna hockej- 
owa stołecznej Legji rozegra mecz z Poet- 
leindorfer S. K., a 22 bm. sdrugi mecz w 
Loeber, 25 bm. w Villach. 

Wątpliwe aby udało się im wygrać — 
byleby choć wynik możliwy uzyskali. (y) 

NIEDZIELNY WYSTĘP OGNISKA W 
ŁODZI. 

  

a raczej 
muszą 

Rozgrywki mistrzów jposzczególnych okrę 

gówio wejście do Ligi dobiegają końca. 
Po niedzielnym zwycięstwie ŁTSG nad 

Naprzodem sytuacja wyjaśniła się o tyle, że 
jakkolwiek na czele tabeli stoi obecnie, to 
jednak ŁTSG ma jeszcze”jednoi spotkanie — 
w niedzielę zi Og em, które niewątpliwie 
przyniesie mu dwa:cenne punkty i tytuł do 
promocji. 

Trudno przypuszczać, by słabe stosunko- 
wo Ognisko pokonało łodzian narich własnem 
boisku. 

Przez zwycięstwo ŁTSG Łódź otrzyma 
trzeci zespół ligowy jeżeli, ma się rozumieć, 
Turyści nie zjadą,do kl. A 

    

  

  

RADJO 

„Czwartek, 19 grudnia 1929 r. 

11,55 — 12,10: Transmisja z Warszawy: 
Sygrał czasu i komunikat meteorologiczny 
12.10—14,00: Trarsm. z Warszawy - Koncert 
16.10 — 16,15: Program dzienny. 16,15 — 
17,00: Muzyka z płyt gramofonowych 
17,00 — 17,15: Chwilka litewska, 17,15— 
18,45: Transm z Warszawy „Wśród ksią= 
żek* i koncert 18,45 — 19,10: Pogadanka 
radjotechniczna — wygł. Mieczysław Gal: 
ski. 19,10 — 19,35: „Plum Pudding gotów* 
— pogadanka Zuli Minkiewiczówny. 19,35 
— 20.05 Program na piątek, sygnał czasu 
i rozmaitości. 20,05 — 20,30: Przegląd - 
mowy. 20,30 — 23,00: Transmisja z War- 
szawy, Koncert, feljeton i komunikaty. 
23,00 — 24.00: Muzyka taneczna Ź rest. 
ho elu „Bristol* w Wilnie. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 18 grudnia 1929 r. 

Banknoty. 

Dolary St Zjedn. 48,83 
Czeki i wpłaty. 

Londyn 43 44 
Akcje. 

Wil. Bąak Ziemski-zł. 150 w złotych ха 
3 įedną akcę 167 — 168 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 grudnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

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

Belgja 124,70, 125,01, 124,39 

Kopenhaga 239,06, 239,66, 238,46 

Budąpeszt 156,00 156,— 155,64 

Holandja 359,50, 360,40 358,60 

Londya 43,46, 43,57, 43,35, 

Nowy-York 8,88, 8,90, 8,36, 
Oslo 218,95 219,55 278,35 

Paryż 33,08, 35,17, 34,99 

Praga 26,43. 26,50, 26,57 

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 

Węgry 155,57 155,74 | 15517 | 
Wło: hy 46,63 46,75 46,51 

Marka niemiecka 213,27, 

Gdańsk 173,81. 

© Papiery proczałowa 
Pożyczka inwestycyjna 118.—. Prem- 

jowa dolarowa 69.00 5 proc. konwersyjna 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole» 
fowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,50.8 proc. 
L. Z. B. (osp Kraj. i Banku Koly., obli- 
gacje B. Cosp Kraj. 94. Te same 7 proc, 
63,25. 4 i pół proc. L.. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw* 
skie 52— 8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. 
Siedlec 69.50 ® proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.—. 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—  . Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 27.50 Cegielski 49,—. Ma- 
drzejów 16.50 Norblin 72 Ostrowiec s-B 65,50 
Starachowice 20:75 —. — Zieleniewski 67, 
- 0. Parowozy 20. Węgiel 71,25 Раго- 
wozy 20, Borkowski 850 Spiess 105. 
Lilpop 39.00 B. Zachodni 81. Kijewski 90, 
Klucze 8.50 111 em, 73.50. Siła i Światło 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 101. Back Hand- 
lowy—119. Wysoka 145, Zawiercie 6,50. 

RZE 

  

- Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 23. 8. 29 r. 

4881, A. L. 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 30-VII 29 r. 
„Gordon Chawa*. Przedsiębiorstwo zostało 

2187 — VI 

w dniu 3-1X 29 r. 
5858. А. П. „Kazimierowska Ida". Przedsiębiorstwo zosta. 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 188 

  

Od dnia 19 do 23 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane tilmy: 

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

„REPUBLIKA PIRATÓW 
Dramat w 12 aktach z życia współczesnych korsarzy. W rolach głównych: MARIETE MILLNER, 
CORRY TREVOR i ZYGFRYD ARNO. Nad program: „DZIENNIK PATHE Nr 22*. Uwaga: Do 

ul. Ostrobramska 5. iiustrowania muzycznego tego tilmu będą użyte elektrowzmacniacze firmy T-wa „Elektryk*. 

Kasa czynną Od g. 3 m. 30. Początek seansów od £.4-ej. Następny program: „925% 

  

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wilenska 38. 

Premjera! 

„W NOCNY LO 
Putężny, porywający dramat erotyczny cierpień i miłości. 

SOA W roli głównej wielka tragiczna 
Wzruszająca treść. 

Przebój erotyczny. 

0 A L 8544 
EWELNA HOLT 

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

  

  

  

  

Nocne życie „Złotej młodzieży”. 

KINO-TEATR  |Dzisl Nasza ro.aczka M 28 EG AK ORIĘ 66 
НОББУ@ 000° |РОБА МЕСК! w fmie | 99 ik WEGA T i 

* Mickiewicza 22, _ lei partnerami są: NILS ASTHER i PAUL LUKAS, Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. 0 g, 4, 6, 8 i 1025, 

Dziś i dni następnych. Najwykwintniejszy uśmiech NITY NOLDI. Wspaniały przedświąteczny program. 
Ą ©. 10 aktów tragicznych powikłań, wynikają 

Kino - Teatr HAE OSZUKASZ ZONY cych z niefortunnego И@ lekkomyśinego 
Siohee* męża. W rołąch głównych: LEWIS STONĘ, 

2 > NITA NOLDI, AGNES AYRES,  |—| Gdzie djabeł nie może tam pośle: niewiasię.. To też nie probój= 

ul. Dąbrowskiego 5 | (ję mężowie zdradzać żon swoich, B Nad program: Rekord | 2? ? Į oraz tyzodaik wiadomości filmo= 

bo się wam to i tak ale udal techniki i humoru o ; wych. 
    

OstatnieSłowoTechniki! 

Najbardziej ekonomiczne 
w zużyciu paliwa na ktl- 

kowych łożyskach S. K. 

F. szwedzkie ropowe 
motory„ELLWE*systemu 

„DŪSLA“. 
Bezpośrednie wyłączne 
zastępstwo na woj: Wi- 
leńskie, Nowogródzkie i 

Białostockie. 

DOGODNE DŁUGOTERMINOWE SPŁATY. 

CENY BEZKONKURENCYJNE. Poszukuje się ajentów. 

Biuro Techniczno: Handlowe i Robót Inżynieryjnych 

SŁ. Bteokerski 
Mickiewicza 27, tel 12:47. 

    

  

      

    

Wiln 

  

"RR 

(NA GWIAZDKE 
PERFUMERJA WYKWINTNA 

KASETKI PODARUNKOWE 

GARNITURY KRYSZTAŁOWE 

PRZYRZĄDY DO MANICURE 

ROZPYLACZE ETC. ETC. 

WIELKI WYBÓR. 

FRANCISZEK FRLICZKA 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet 

      

  

„10333. A. I. „M. Kraut i M. Wilnin Sika", Prowadzenie 
Biljardu. Siedziba w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego. Firma 
istnieje od 1927 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem: Mojżesz 
Kraut i Mojżesz Wilnin. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dnia 26 czerwca 1929 roku. na czasokres trzyletni licząc 
od dnia 26 czerwca 1929 r. Zarząd i zawieranie wszelkiego ro- 
dzaj umów, podpisywanie weksli i zobowiązań przysługuje. 
obydwóm wspólnikom. 2172—VI 

. 3070. A. Il. „Fajmuszewicz Sonia“. Firma obecnie brzmi: 
„Pollak — Zofji Fagmuszewicz*. Przedmiot: wytwórnia la- 

\ kierów i politury oraz sprzedaż farb. 2173—VI 

4170. A. II. „B-cia Mejer i Ber Chanutinowie S-ka". Czas 
trwania spółki —nieokreślony. 2174—-VI 

4345. A. Il. „Szarlat Rachil*. Fifma obecnie brzmi: „Robin- 
zon Rachil*. Z powodu zamążpójścia właścicielki nazwisko jej 
brzmi: Robinzon. 2175—VI 

4493. A. II. „Gan józef", Firma obecnie brzmi: „Gan Józef, 
dzłerżawda Mendel Lewin". Na mocy umowy z dn. 10 lipca 
1927 roku przedsiębiorstwo zostało wydzierżawione Mendelowi 
Lewinowi, zam. w Mołodecznie, do dnia 1 stycznia 1930 roku. 

2176—VI 

5221. A. II. „Budžko i Sz. Zakłłejm S-ka". Spółka została 
zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2177—VI 

у w dniu 6. 8. 29 r. : 
S 6348. A. Il. „Sikorska Katarzyna“. Firma obecnie brzmi: 

„Łukomska Katarzyna” Przedm: sklep win i wódek oraz wyro- 
bów tytuniowych Z powodu zamążpójścia właścicielki przed- 
siębiorstwa nazwisko jej obecnie brzmi: POROŻE Mali 

iw (dniw 12. 8. 29 r. : 
658. A. VIL. „Dom Handlowy Bracia Cholem*. Dawidowi 

Nieczuńskiemu i Hirszowi Bosysowi na czas do dnia 31 grud- 
mia 1929 roku udzielono pełnej prokuratury z tem, że wszy- 

stkie w imieniu firmy weksle, umowy, akty i zobowiązania będą 
podpisywane przez jednego, z wymienionych prokurentów łącz- 

nie z jednym ze wspólników Perecem lub Jeremjaszem Chole- 
mami lub iącznie przez obu prokurentów. 2179—VI 

ю w dniu 22. 8. 29 m. * ” 
1349. A. IV. „Szejniuk Łazar”. Pełnomocnictwo, udzielono 

Jakóbowi Rotstejnowi, jest ważne do czasu zatwierdzenia spad- 
kobierców w prawach spadkowych. 2180—VI 

1427. A. II. „Pajowa Gorzelnia i Rektyiikacja 

spółka firmowa”. Spółka została zlikwidowana i wykreśl ! 

śla się z rejestru. 2181—VI 

“1487. A. Il. „Sajet Szymon”, Firma obecnie brzmi: „Fabńyka 
“ guskrów — FLORALJA — właściciel Szymon Sajet". Właści. 

"ciel Sajet Szymon obecnie zam. w Wilnie, ul, Piwna 3 -—7. 
2182—VI 

BK w dniu 5. 8. 29 EB 
Zł 1618. A. II. „Edward Aszenberg“. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2183—VI 

NOSIE adzy idę S I CA CASA A 
i "w dniu 22. 8. 29 r. 

2009. A. l. „Fabryka cukierków „KLARUS* Załmana Ko- 

    

w: *, Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla 
się z rejestru. > 2184—VI 

us mz z wał Ze LL A A B A R RO r т ст т ч 

w dniu 23-VIII 20 +, 2 
7812. A. II. „Sznejder Józef". Firma obecnie bržmi: „Šznej- 

der Szejna' Przedmiot: cukiernia. Wiašcicielką obecnie jest 
Sznejder Szejna, zam w Rakowie, pow. Molodeczanskiego. Na 
mocy aktu darowizny z dnia 29 maja 1929 roku przedsiebior- 

„stwo Józefa Sznejdera przeszło na własność AE Szejny. 

' + й 2185 — VI 

    

  
Ч пна kis as dek IŁ ПЗ ПИЫ im m 

ję laty w.dniu 14 IX 29 r. ‚ 

„ 4432. A. II. Firma: „Szyira Grynbetg“ zmienia, się na: 

„Nota Grynberg". Przedmiot — sklep Skót. Właścicielem obecnie 

jest Nota Grynberg, zam. w Kraśńem n/Uszą, pow. Mołode- 

czańskiego. Przedsiębiorstwo Grynberg Szyfry przeszło na włas- 

ność Noty Grynberg. 2186 — VI 

    
PREZ 

    

” Ка została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

Spińytusu _ 
„ECHO* Gołębiowsdy, Boodowski, Orlin, Szemiawicz i Wega 

Redaktor odpowiedzialny Witold Wovdyłło. 

  

  

R ' ; |. Mickiewicza 

Šai ATS a US. PRUŽANIIS > z Nr. 15. Egz. od 
w dniu 5-VIII. 29 r. a 

520, A. II. „Byteńska Berta”. Przedsiębiorstwo zostało || *PieCZnY RZ O 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. * 2189 — VI Vis-a-Vis Hot. „George'a“, 

7 608. A. II. „Goldsztejn Rejza”. Przedsiębiorstwo zostało 0 
zlikwidowane ii wykreśla się z! rejestru. 2190 — VI o 

SARZE AWZ WESELA A zw та 
7261. A. IL. „Baltun Izydor”. Przedsiębiorstwo zostało Polecamy najwykwintniejszy wybór 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2191 — VI perfum w flakonach i na wagę, 

—————— — — — — — — — — — — — — — — kosmetykėw, kasetek podarunkowych, | 
х mw. dniu | 6- VIII 29 r. manicure, rozpylaczy, puderniczek, 

6388. A. Il. „SOŁOMŁYN właścicieli Stercz, Brinkier i ładnych i tanich prezentów na gwiazdkę 
Szulkin S.ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z re- 
jestru. 2192 — VI 

w dniu 23-VIII 29 r. , 
! 6419. A. II. „Tartak parowy Szapiro spółka firmowa". 
Każdy z członków zarządu ma prawokw imieniu spółki sprzeda- 
wać towary spółki, zakupywać surowiec i inne przedmioty dla 
Spółki, otrzymywać dla spółki pieniądze i inne wartości ze wszel.. 
kich instytucyj państwowych, społecznych, ( prywatnych i od 
osób i firm otrzymywać i przesyłać w imieniu spółki i na jej 
rzecz wszelką korespondencję zwykłą, poleconą,' wartościową i 
pienię najmować i zwalniać w: imieniu! spółki robotników i 
subjektów. We wszysłtkich tych (działaniach każdy członek za- 
rządu podpisuje odnośne jpapiery jednoosobowo pod: stemplem 

firmy. Czeki i ordery kasowe 0 wydaniu sum pieniężnych z kasy 
spółki mogą być podpisywane przez jednego z członków zarzą- 
du pod stemplem firmowym. 2193 — VI 

w dniu 52'> VI 29 r. 
7346. A. II. „Swirska Gitel“; Wiašcicielka'przedsiebiorsiwa 

Gitet ISwirska zmarta. Czynności przedsiębiorstwa zostały za-- 
wieszone: 2194 — VI 

w dniu 23-VIII 29 r. , 
8407. A. III. „St, Pawłowski i Rybiński — spółka”. Spół. 

2195 — VI 

  

' w dniu 140. IX 1929 r. 
1416. A. V. „Towarzystwo Parowej Fabryki Konserw BAŁ- 

TYK Szeweł Ginsburg i Ska. Wspólnik Josel Szuksteliski zmarł. 
Do czasu zatwierdzenia! sukcesorów jpo' zmarłym w. sprawach 
spadkowych zastępuje zmarłego wspólnika Josela Szuksteliskie- - 
go w spółce w charakterze pelnomocniczki 2 zakresem upraw. 
nień, zmarłemu w spółce przysługujących, Roda  Szuksteliska, 
zam. w: Wilnie, przy ul. W. Stefańskiej 23. 2196 — VI 

w dniu 2-IX 29 r. 
1420. A. III. „WILJA — Naparty Rachmiel*. Przedmiot: 

fabryka zapałek oraz przemysł (drzewny i eksport. 2197 — VI 

> 1660. A. II. „Zakłady Przemysłowe BIAŁA WAKA*. Przed 
miot: młyn. 2198 — VI Г 

1678. A. III. „Młyn parowy w Dokszycach S. Szejman i 
S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

2199 — VI 

w dniu - 31X 1020 r, AŻ 
2141. A.!Il. „Moszkiewicz Rachela", Przedsiębiorstwo 202 

stało zlikwidowanie i wykłreśla się z rejestru. = 2200 — VI 

3781, A. II. „Bracia Irma i Lipa Złą в ; „A. II. „Bracia Irma i Lipa Zinger S-ka“. Prokuren- 
tem firmy jest Nochem Zinger, zam. w Wilnie, przy Ga 
ryjskiej 1. 2201 | 

Dział B w dniu . (4.IX 1020 r. _ 
45, B. III. „EKSPORT — spółka z ograniczoną odpówie- 

® айа 

i wele innych 
я PO CENACH NISKICH 

Polski Skład Apteczno-Perfumeryjny 

Eug. Kudrewiez i S-ka 
Wiino, ul. Mickiewicza 26, tel. 710. 

od 16-22 grudnia włącznie każ'a kupująca 
Uwaga: osoba w naszej firmie bez względu na jaką 

sumę rabędzie towaru 

NINA I FORTEPIANY 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc, 

s e PIANINA | RZDZRUBORENONABEE 

: 
K. Dąbrowska «u. Niemiecia 3; m. 6,8 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
BDU BESEKOEESDUCAGHEN 00000 Z RBC OBO BO 

  

pod ług najnowszych wzorów na zamówienia 
i gotowe, za gotówkę i na raty póleca 

ZAKŁADA | WILNO, 
«ZA b. Kulikowski: w. wieńc 13. 

Duży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje 
obstalunki z Wan materjałów na smokingi, fraki, ora” na 

ubrznia męskie uczniowskie i płaszcze damskie. 
WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE. —3 
  

ODSTĄPIĘ UDZIAŁ 
z powodu wyjazdu, w poważnem przedsiębiorstwie 

z dużą przyszłością. Zgłaszać się osobom solidnym» 

mogącym przyjąć czynny udział w prowadzeniu 

interesu. Kapitał 2.000 — 3000 dolarów. Adres w 
Biurze Ogłoszeń S. Jutana Wilno, ul. Niemiecka 

tel 222. —1 

  

Olbrzymi wybór zabawek i ozdób choinkowych. 

NĄ UPOMINKI GWIAŻDKOWE 

dzialnością”. Spółka została zlikwidowana | wykreśta się z reje- obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, 

S AE 2202 — М1 otowki kieszonkowe, wyroby alabastrowe, papier 
2842, II. A, „Fajbisz Jedwabnik“, Plenipotentami tirmy są ozdobny, galanterja biurkowa i skórzata. Bilety 

zam. w Wilnie: Abram Mirski — przy ul. Wielkiej 30 i Dawid 
Rotnicki — pižy ul. Ludwisarskiej 7; generalną jplenipotentką — 
Sasza — Ołta jedwabnik, zam. w Wilnie, ul. Sadowa, 7. 2203-VI 

2861. A. II. „Marjasza Grosbejn“. Przedsiębiorstwo zo- 
stao zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2204 — VI 

“3612. A. II A. „SUROWIEC — Krupnik, Markman, Wol- 
fowski i sika”. Przedmiot: skup i sprzedaż skór surowych oraz 
prowadzenie zakładu do konserwowanią skór przy ul. Meczeto- 7 
wej 9. SAO, 2000220502 VL ‹ 

  

Wilno, Mickiewicza 5 tel, 372. F 

wizytowe. 

Ceny b. umiarkowane. 

W. Borkowski 
ilja: Śto Jańska 1 tel. 8 

IATA ,           

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

Palska Skladnica Gaisnteryjna 
WYTWORNIA PONCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

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

ratas | z 

# 

OTRZYMUJE NIESP ODZIANK i 

@ 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mak 

Nadeszły już! 
Wszystkie Towary Swiąfeczne 

Iš NA WIGILJĘ! Miód, Mak, Grzyby. 
A Oliwa, Konserwy. 

KOMPOTY! Śliwki, Gruszki, Jabłka, 
A Abrykosy, Brzoskwinie 

SŁODYCZE! Karmełki, Orzechy, 
Pierniki, Marmoladki. 

WINO! Wyborne! Winogrono- 
we i Owocowe, Wy- 
trawne i Deserowe. 
Czyste i Gatuokowe, 
Koniaki, Rnmy, Likiery 
Zagraniczne i Krajowe. 

DOM HANDLOWY 

| 

| 
4 Bracia Golgbiowscy 
du Trocka 3, telefon 757. OpES=I 

UBRAŃ HOŻA ОНЕ GM TARŁA GRAD ZUA DUE 

WÓDKI! 

  

  

| Polski Sklep Galanteryjno- | 
| Bławatny z działem materja: | 

łów piśmiennych 

WIELKA POHULANKA 41 
DAWNIEJ SW, JAGKA 5 

zaopatrzony na każdy sezon w odpo- 

    
„Ė 
  

bielizny. wiedni towar Pona r bah 

TTT   

   

  

   

AKGGTEKI EJ 

ŠA sns <a a 

śtrnęzerka omiałowski 
rat Gečiaet Kosme- 
tyczny usuwa zmars 
szczki, piegi, wągry, 
iuplaż, brodawki, ku”. 
szajki, wypadanie wło” 

|| В нн 
al. Wileńska 23 
poleca w wiel- 
kim wyborze: 

od Zł. 24.— 

  

| POP składane polowe 

   
sów. Mickiawicza 46. „ metalowe na sialce „„45;— 

2 Materac2 7 morskieį trawy »„ „ 30.— 
i sprężynowe n » 60.— 

am | Otomany й K 202 

BR Kosmetyka 83 | Sau a Ii ubraniowe z bieliźniarką „ „ 155.— 
ARGE edet'sy “AB 

Uk manus) Krzesła wiedeńskie wielki wy- 
bór „ 1050 

Gabinet Stoły jadalne rozsuwane klu-” 
Racjonalnej Kosme- bowe „ „ 85— 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Dodi kobiecą kon- 

Į serwuje, dosko- 
nali, odšwieža, usuwa 

skazy i braki: 

„ Oraz garnitury sałonowe, sypialne 
g męskie pokóje. LIES" 
  

foi M (jt 1801. 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5- 6 lampowy. Ekonomicz- 

ny, tani i łatwy w obsłudze. 

  

ej 
że opalenie ce- | 

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

о ЛОНО 

"'оп aa 

ŚOkońsił gdźwieka. Wileńska Pomoe Szkolna 
usuwa braki i skazy. Wilno, Wileńska Nr. 38. 
Regulacje i trwałe BEWSNNONNZNO KAKA ZWANY AW WA CENEO 
przyciemnianie .brwie ` 
m. „Ki : 
cznicze| 

i Hryniewiczowej. „JAGINAć 
ielka 18 m. 9. Przył. 

od g' 10—7. - 

Į e E 
b. LOKALE šį Pasy GUMOWE 

Mieszkanie 
z wygodami do wy: 

    

   

! POSADY Ę 
Buchalter 

rewident- rzeczoznawe 
ca. Bądanie i kontro* 
Ta rachunkowości. 
Analiza bilansów. Pro- шВОАНАЫ 
wadzi rachunkowość 

ka Sh WNE ES RÓŻN 
owski, Karpacka s, MAWAAWE 

BYABYBM Froter 
ОР 1АН оао Яке froterowanie i wiur- 

kowanie podłóg. Ro 
BAWAVAE bota. sgiłdna Dunis 

res: Szpitalną 2 

o sprzedania m: 23, НЕ 
pónter niemiecki | W. Wilenkia I $-ka dobrego pochodzenia, 

Spółka z ogr. Odp. 
miesięczny, ładnie 

Wilno, ul. Tatarska 

  

znaczony, Wiadomość 
pismem: Widze, 

  

skrzynka Nr 35. -z | 20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

Rój Fabryka i  składj. 

Л ШШУ mebli: ' 
posiadamy do ulo- jadalnie, sypialnie, | 
kowanią bardzo ; | salony, | gabinety, 

łóżka niklowane i korzystnie na hi- 
angielskie, kreden- poteki miejskie 

D, H.-K. Zachęta” | | sy, stoły, . szaty 
Ч Mickiewicza > i, biurka, | krzesła 

Ltel. 9-05 —0 dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

  

Wilno, ul. Š- 
Otrzymano najnowsze modele pasów. 
Pasy gumowe i kombinowane z gumą. 

lecznicze. 

to Jańska 18. 

MĘSKIE, a także 

0 

‚ оер ееа 
А::п‘‹і.ін‘ Antokolska : 5 ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, AH, PARA. A
E
A
L
B
E
S
 

i
 

Gotówkę 
w każdej walucie 
lokujemy ną so- 
lidne zabezpiecze” 
nie z gwarancją 
zwrotu. Oprocen- 

towanie dobre 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-08. tl 

Klinika 
Chirurgiezza U. $. В. 
zawiadamia, iż wstrzy- 
muje przyjęcie cho- 
rych w przychodni 
Kliniki od dnia 20|XIk 
do dnia 3/1-30 r., z. 
powodu feryj świą- 
tecznych. zd 

  

    

+ 

gubioną książkę: 
wojskową, rocz- 
nik 1894, wyd. 

przez P. K. U. w Wil- 
nie, na imię Antonie— 
go Zienkiewicza, unie= 
wążnia się. 2 
    

Drukarnia „Wydawniotwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 1 
A 

i 4 

« 
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st 
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