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Redakcja i Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, administrscji 228 druk 262. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsu. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKÓOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch*. 
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PRBNUMERATA miesięczna z odnięsiesłem do domu sb z 
srzecyłką pocztową 4 7!, zagranicę 7 zł Konto czekowa P.K.U 

Rz, 60258, W sprzedaży detal cena pojedyńczągo numeru 20 gr. 

  

Opiatz 

| п лао 
pocztowa uiszczoną ryczattwn, 
sie zamówionych mie zwraca. Administra- 
zactrzeżcń co do rozmieszczenia ogłoszeź. 

CENY OGŁOSZEŃ: wieraz mimietrowy żedycazpaltowy as втеоще 2-ej i Śrej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa sdlimetr 

50 proc. drożej. Ogiaszenie cyirowe i tabclery    
gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
żnę o 50 proc, drożej. Adiministracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

mmiejsca. Teminy druku mogą być przez Administracje zmieniane dowolnie, Za dostarczenie rumeru dowodowego 20 groszy. 

  

  

R a io rma Posiedzenie Senafa, ° ° ® :;'!‹»Ыепія SEA PE telefon 

Roczne sprawozdanie marsz:ł- i | i p p [ 0 © 02 ! m į p ZU (l [ i RZE 
Reforma Konstytucji w rozumieniu 

jej zwolenników oznacza wzmocnienie 

władzy wykonawczej, co w przekła- 

dzie na język zwykły polega na wzmoc- 

nieniu pozycji jednostki dztałającej w 

stosunku do jednostki obradującej. 

Czy tej zbawiennej reformy nie moż- 

na zastosować i w innych dzied:imach? 

Pradziadowie nasi mieli sejmiki i 

uczty. My mamy zjazdy i bankiety. 

Zresztą zjazd ogólnopolski, jako in- 

stytucja niszcząca separatyzm dzielni: 

cowy, jest najpożyteczniejszą formą 

pracy kolektywnej. Natomiast przerost 

form zebrań walnych, komisyjnych i 

konferencyjnych nad indywidualną ror- 

mą pracy jednostki, należy uznać ха 

zjawisko nadające się bezwzględnie do 

reformy. 

Przerost kolektywnej formy działa- 

nia nad indywidualną, był zupełnie 

zrozumiały w pierwszych latach na- 

szej Niepodległości, zwłaszcza w by- 

łym zaborze rosyjskim. Kneblowano 

mam usta przez tyle lat, że skoro 

kneble spadły, zapragięliśmy żywio- 
łowo wygadać się. Ale dziesięć lat 
nie kneblowanych ust powinao już 

było zaspokoić nasze apetyty i jako 

mówców i jako słuchaczy. W 11-stym 

roku Niepodległości stoimy bowiem 
wobec nader ważnego, a mało do- 

strzeganego zjawiska społecznego, któ: 

re ma na imię: drożyzna czasu. 

Nasze instytucje społeczne, uszczup- 

lone w pierwszych latach Niepodleg- 

łości, dzięki przejściu znacznej liczby 

działaczy społecznych do administracji, 

obecnie odżyły i rozkwitły. Obuk sta- 

“ rych, przedwojennych instytucyj, . jak 
Polska Macierz Szkolna, filantropja 

wszelkiego rodzaju i gatunku, wyszły 
z konspiracyj ogromne stowarzysze- 

nia młodzieży, powstały potężne or: 

ganizacje o miljonowym niemal bud- 
żecie: LOPP., Liga Morska i Rzeczna 

it. d. jeżeli dodamy do tego ruch 
zawodowy,  regjonalny, 

it. d. to nasz ruch społeczny będzie 

niemal że dorównywał drugiej admini- 

stracji. 
Ponieważ wzrost  uspołecznienia 

mas inteligenckich nie nadążył za ilo- 
* ściowym rozrostem ruchu społeczne- 

go, więc jedni i ci sami ludzie pracu- 

„ ją po staremu w kilku i kilkunastu 
stowarzyszeniach. Jak to się od- 
bija па  produkcyjności pracy i 

na _ zdrowiu _ najpożyteczniejszych 

jednostek mówić nie trzeba. Żad- 
na na świecie elita nle prowadzi 

równie niszczącego trybu życia, jak 

Polska. Zamiast odetchnąć šwiežem 

powietrzem (co już tam i mówić o 

sporcie) przeciętny inteligent wileński, 

historyczny . 

ka Szymańskiego 
WARSZAWA, 30 XII. Pat. Marszałek 

otwierejąc posiedzenie, zawiadomił 
Izbę o otrzymaniu pisma w sprawie 
nominacji nowego gabinetu. Następnie 
marszałek poświęcił słowo wspomnie- 
nia pamięci marszałka Stanisława Ma- 
łachowskiego oraz wielkiego męża sta- 
nu Francji Clemenceau, których pamięć 
lzba uczciła przez powstanie. Dalej 
marszałek podniósł zasługi zmarłych 
w międzyczasie członków lzby śp. 
senatorów Englisza, ks. Longina i ks. 
Albrechta. Ślubowanie złożyli powoła- 
ni na miejsce zmarłych senatorowie 
dr. Daniel Gross, Józefa Branowska 
i Józef Dudek. 

Przechodząc do rocznego sprawo- 
zdania z działalności Senatu marsza- 
łek podniósł, że w okresie sesji bud- 
żetowej odbyło się 12 plenarnych po- 
siedzeń Senatu, 75 posiedzeń komi- 
syj. Wpłynęło 13 projektów ustaw. z 
których 56 zostało przyjętych bez 
zmian, 6 z poprawkami, jedną od- 
rzucono, 10 nie załatwiono jeszcze z 
powodu zamknięcia sesji. Zgłoszono 
38 interpelacyj, z czego; klubu ukra- 
ińskiego 35. Wreszcie marszałek wy- 
mienił prace senatorów na terenie 
międzynarodowym. 

Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego marszałek oświadczył, że 
zamieszczono na nim 7 projektów 
ustaw, przekazanych Senatowi przez 
Sejm, których termin jednak minął, a 
to z następujących względów: według 
przyjętych powszechnie zwyczajów 
parlamentarnych, ciała parlamentarne 
nie obradują w czasie, gdy rząd jest 
w stanie dymisji, ponieważ stosunek 
nowego rządu do projektów nie jest 
znany, a poprzedni nie może już za- 
jąć żadnego stanowiska. Na tem też 
stanowisku stanął Sejm w osobie 
swego marszałka. Ze względu na po- 
siedzenie gabinetowe, „które rozpoczę- 
ło się T grudnia, należało odwołać 
posiedzenie Senatu, wyznaczone” na 
dzień 8 grudnia. Z chwilą gdy prze- 
silenie minęło, dzień dzisiejszy jest 
pierwszym dniem, w którym się mogło 
odbyć posiedzenie Senatu. Marszałek 
uważa, że przez cały czas niemožno- 
Ści zwołania posiedzenia Senatu ule- 
ga zawieszeniu bieg terminów, przewi- 
dzianych w art. .35 konstytucji, przeto 
wszystkie te sprawy postawił na po- 
rządku dziennym. Taki punkt widze- 
nia wzbudził jednak w łonie Senatu 
pewne wątpliwości, co też dla wyja 
Śnienia stanu rzeczy, marszałek prze- 
kazat sprawę odpowiednim komisjom 
senackim, uznając, że sprawa jest na- 
tury zasadniczej,a więc powinna zna: 
leźć rozstrzygnięcie po odpowiedniem 
jej przygotowaniu przez najwłaściw- 
szą komisję, t. j. połączoną regula- 
minową i prawniczą. Marszałek po- 

stanowił przekazać tę sprawę do za- 
opiejowanią przygotowawczego, zaś 
do chwili ostatecznego rorstrzygnięcia 
przez plenum Senatu zdjąć te sprawy 
z porządku dziennego. Komisja po- 
winna ukończyć prace przed 2 stycz- 
nia, na który to dzień marszałek wy- 
znacza plenarne posiedzenie o godz, 4. 

Życiorysy nowych ministrów 

Feliks Dutkiewicz syn znakomitego 
prawnika i wybitnego znawcy pra» 
wa hipotecznego, dziekana Szkoły Głównej, 
urodził się w Lublinie w r. 1872. Po ukoń- 
czeniu tamże gimaązjum w r. 1892 wstąpił 
na wydział prawa Uniwersytetu Warszaw= 
skiego, w drugim jednak roku swych stu- 
djów został zesłany do gubernji Ufimskiej 
za udział w manifestacjach ną ulicach 
Warszawy. W r. 1895 rozpoczyna ponow- 
nie studja prawnicze na uniwersytecie dor= 
packim, gdzie bierze czynny udział w 
„Oświacie*, stowarzyszeniu młodzieży po- 
stępowej. Za kolportaż pierwszego pisma 
P. P. S. „Przedświt* został wtrącony do 
Cytadeli, a następnie deportowano go do 
Wschodniej Syberji. Ze względu na brak 
sił prawniczych zaproponowano mu obję- 
cie służby w jeinej z kancelarji sądowych 
jednocześnie p'zwolono mu na źdawanie 
egzaminu państwowego, bez dopuszczenią 
wsząkże do stuijów na uniwersytecie. Od 
roku 1904 z»jmował kolejno stanowiska 
sędziego śledczego w irkucku, sędziego 
pokoju w Krasnojarsku. Rewolucja rosyj- 
ska roku 1917 zastaje go na. stanowisku 
sędziego śledczego w Kiszyniowie Za za* 
sługi, położone ala sprawy uniezależnienia 
Besarabji i przyłączenie jej do Rumuaji zo= 
stał przez naród rumuński nagrodzony 
przydzieleniem mu 50 ha ziemi na wias- 
ność. 

* * * 

Nowy minister Spraw Wewnętrznych 
p. Henryk? Józewski, ur. się w Kijowie4w 
roku !892, Szkołę średnią oraz studja ma* 
tematyczne ukończył w Kijowie W roku 
194 stanął na czele filareckiej organizacji 
młodzieży  postępowo niepodległościowej. 
W grudniu 19/4 r. objął komendę naczeln 
Ili-go ok.ęgu POW. — Оа 1921 r. do 192! 
żadnego oficjalnego stanowiska nie piasto : 
wał, W maju 1926 roku powołany został 
na członka gabinetu przy prezesie Rady 
Ministrów. Od lipca 1928 r. był wojewodą 
wołyńskim. $ 

£ + 3 

Dr. inż. Maksymiljan Matakiewicz — 
urodził się w r. 1875 w* Niepołomicach w 
Małopolsce. Szkoły powszechaą i średnią 
ukończył w Krakowie, studja techniczne 
zaś na politechnice lwowskiej. Był asy- 
stentem konstruktorem przy katedrze bu- 
downictwa wodnego w Politechnice lwow” 
M. i 

R ...e 

P. Wiktor Leśniewski, nowy minister 
Rolnictwa, ur w 1886 r. w Warszawie. Bio- 
rąc czynny udział w ówczesnem  OŚwiato- 
wem i poltycznem życiu młodzieży szkol- 
nej, jako członek, a następnie przez czas 
dłuższy kierownik tajnej organicji samo- 
kształceniowej, był jednym z organizato- 
rów strajku szkolnego. 

Wyszedł z kl. 8 ej gimnazjum  wsku- 
tek wypaaków 1905 r., p. Leśniewski zdał 
jako ekstern egzamin dojrzałości w 
gimnązjum pžlskiem gen. Chrzanówskiego 
w Warszawie, później zaś maturę rosyjską 
w Pernawie, poczem odbył studja praw- 
niczė na wydzialė prawnym Uniwersytetu 
Petersburskiego Od dnia 14 maja 1928 r. 
jest wice-ministrem rolnictwa. 

  

Pożegidnie ustępojących ministrów 
WARSZAWA, 30-XII. PAT. Dziś o godz. 

13 w. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 
sali konferencyjnej, szczelnie wypełnionej 
przez urzędników centrali ministerstwa spr. 
wewnętrznych, policji, korpusu ochrony po- 
granicza, odbyło się pożegnanie ustępującego 
ministra gen. Sławoj-Składkowskiego oraz 

powitanie iego następcy min. Henryka  Jó- 
zewskiego. Podsekretarz stanu p. Bronisław 
Pieracki, w krótkich słowach pożegnał p. 
min. Składkowskiego. iP. min.  Skladkowski 
podziękował p. podsekretarzowi i wszystkim 
za owocną współpracę, zaznaczając, że we 
wszystkich sprawach kierował się przedew-- 
szystkiem dobrem państwa, jak również że 

Dekret nominacyjny Pana Prezydenta 
SPAŁA, 29 XII. PAT. — Pan Prezydent Rzeczypospoliiej pod- 

pisał dekrety, mianujące nowy rząd. 
Do Pana prof, Kazimierza Bartla we Lwowie 

Młanuję Pana prezesem Rady Ministrów. 
Równocześnie na wnłosek Pański mianuję: 
Henryka Józęfskiego, wojewodę wołyńskiego — ministrem 

Spraw Wewnętrznych 

Augusta Zaleskiego — ministrem Spraw Zagranicznych. 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego — ministrem Spraw 
Wojskowych. 

Dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem Wyznań Religij- 

nych i Ośw. Publicznego. 

Inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła do Sejmu Rzeczy- 

pospolitej — ministrem Przemysłu i Handlu. 
Inż. Alfonsa Kiihna — ministrem Komunikacji. 

Prof. dr. Maksymiljana Matakiewicza — ministrem Robót 
Publicznych. 

Aleksandra Prystora — ministrem Pracy i Opieki Spolecznej 

Prof. dr. Witolda Staniewicza — ministrem Reform Rolnych 

Inż. Ignacego Boernera - ministrem Poczt i Telegrafów, 
oraz poruczam: 
Kłerownictwo Min. Skarbu — Ignacemu Matuszewskiemu, 

posłowi nadzw, I ministrowi pełnomocnemu przy królewskim 
rządzie węgierskim, 

Ministerium Sprawiedliwości — Feliksowi Dutkiewiczowi, 
prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

Ministerjum Rolnictwa — Wiktorowi Leśniewskiemu, pod. 
sekretarzowi Stanu w Ministerium Rolnictwa. 

Spała, dnia 29 grudnia 1929 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Przejęcie urzędowania 

(7) IGNACY MOŚCICKI 
Prezes Rady Ministrów 

(7) K. BARTEL. 

przez nowego pramjera 

WARSZAWA, 30.XII. PAT. Dziś o gedzinie 10 min. 30 rano przy- 
„był do gmachu Prezydjum Rad Ministrów nowomianowany prezes Rady 
Ministrów prof. dr. K. Bartel i rozpoczął przejmowanie urzędowania od 
byłego premjera dr. Świtalskiego. 

Konierencje premjera Bartla 
WARSZAWA. 30.XII. (tel. wł. „Stowa*). Premier -Bartel odbył w dniu 

dzisiejszym dłuższą konferencję z Marszałkiem . Daszyńskim poczem kon: 
ferował z pułk. Sławkiem i posłem Byrką. 

    

Z SEJMOWEJ KOMISJI BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA, 30-XII. PAT. Sejmo- 

wa komisja budżetowa dokonała na dzi 
siejszem posiedzeniu wyborów dodat 
kowych dwóch zastępców  przewodni- 
czącego, mianowicie pos. Kwapinskie- 
go (P.P.S.) i pos.  Czetwertyńskiego 
(Kl. Nar.), a jako sekretarza pos. Kuś- 
nierza (Ch. D.). 

Z kolei przystąpiono da sprawy wy- 
boru podkomisji dla zamknięć rachun- 
kowych i sprawozdań N. I. K. — Pre- 
zes Byrka proponuje ograniczenie tej 
podkomisji do 5 członków. Pos. Dia- 
mand stanął na stanowisku, że komisja 
winna liczyć 10 członków, prócz prze- 
wodniczącego, po jednym z każdego 
stronnictwa. — P. Byrka zaznacza, że 

miljonów zł. Suma ta na tle stosunków 
powojennych nie wydaje się wielką. Za- 
dłużenie jest w ogromnej większości 
zagraniczne. 

Pos. Krzyżanowski (B.B) wyraża 
obawę, że ze względu na wzrost obcią- 
żenia, w tej rubryce będziemy mieli w 
tym roku przekroczenie budżetu, cho- 
ciaż jest ona powiększona 40—50 milj. 
Jednak pocieszającym jest fakt, że Pol- 
ska jest «w stanie bardzo znaczne kwó- 
ty amortyzować bez zaciągania nowych 
długów. Jest to dowód siły naszego 
budżetu i solidnej gospodarki finanso- 

wej. 

W dalszej dyskusji pos. Reger (P. 
P.S.) poruszył kwestję systemu płace- 

w takich razach zwołuje się zazwy- 

czaj komisję. Oczywiście poruszony 
przezemnie szkic projektu reformy 
społecznej konstytucji nie da się wy: 
czerpać w jednym artykule. Niezmier- 

nie ważną sprawę sekretarjatów płat- 

nych. poruszę kiedyś osobno. Tutaj 
chciałbym jeszcze, ażebyśmy kiedyś 

uroczyście, we wspólnym grobie po- 

chowali raz na zawsze uroczyste aka- 

demje i części uroczyste Ściowe  ze- 

brań walnych. lm bardziej idzie się 

w górę drabiny społecżaej, tem czas 

staje się droższy. Zabieranie więc 
czasu kierownikom administracji, ko* 
lei, Magistratu i t. d. opóźnia i dezor- 

ganizuje najważniejsze gałęzie nasze- 

go życia. | poco to wszystko?! Wie- 

my przecież, że i tak itak wszyscy so- 

bie dobrze życzymy. Wchodzi więc tu 

w grę poprostu tylko próżność stowa: 

rzyszeń, którym chodzi o uświetnie- 

nie zebrania przez wysoko postawio- 

ne osoby. Próżność szkodliwa, ergo 

że idzie o ratunek czasu 0 wiele 

droższy, niż przeciętay czas organi- 
zatorów zebrań. 

Wreszcie na jakiś szas zapoblec na- 
leży inflacji nowopowstających stowa- 
rzyszeń społecznych, zwłaszcza  infla- 
cji organizacyjnego bilonu, tczyhające- 

go na czas osób, które mają nie. 

Szczęście uchodzić za doświadczone 

czy też społeczne pożyteczne. Nasza 
młodzież powinna .stę garnąć do 
wielkich już istniejących stowarzyszeń. 

Niech się młode talenty społeczne wy- 

bijają w organizacjach z tradycjami, 

Będzie to akcja ;zwalczania drobnych 

partyjek, akcja koncentracji społecznej . 
na wzór rozpoczętej koncentracji po- 
litycznejj Ogromne veine rzeczą 

jest stały przydział społeczników po- 
między instytucje społeczne celem 
zwalczania społecznego ;dyletantyzmu, 

Rozrywanie ludzi, rozproszkowywanie 
ich czasu, przynależność tytularna do 
kilku, a nieraz i kilkunastu zrzeszeń 
jest zazwyczaj przyczyną ich społecz- 

nej bezpłodności. Niech że nasi lofiar- 

nicy nauczą się w stosunku do swo- 

ich menażerów *społecznych używać 
słowa „nie. 

Oto jest garść uwag na temat re- 

formy społecznej konstytucji. Sądzę, 

że nad sprawą tą tak ważną powinna 

się wyłonić dyskusja. 

Kazimierz Leczycki 

SĘ EW OZERPE RZE DRESEESKNI 

Wyjazd p. Zaleskiego do Genewy 
WARSZAWA, 30-XII. (tel. wł. Słowa). 
Wyjazd ministra Zaleskiego w związku 
ze styczniową sesją Rady Ligi Narodów 
której przewodniczy, zostanie przyśpie- 
szony i minister Zaleski wyjedzie praw= 

wędruje nieraz wprost z biura, lub staraniem jego było stworzenie jaknajlepszych musi prosić o zwolnienie go z przewod” nia pensyj za pomocą książeczek. Pos. dopodobnie 8 lub 9 stycznia. 
obiadu, na %osiedzenie, potem na Ataki opozycji na marszałka Warunkow pracy uk a о рге- пъ‹:ма‘ tej ii 55 As Diamand a O ati 

с mówieniu panie urzędniczki wręczyły p. mini- przyjęto wniosek posła Diamanda o wy że najcięższą jest pożyczka zaciągni ` 
komisję, dr. je posiedzeńko, ażeby Szymańskiego strowi bukiet kwiatów. Po chwili p. podsekre- borawókodticji ndotėj z 10 sdówiców w koeóyć sandas A so, Pogrzeb Ś.p. Erazma Piliza później wbręw wszelkim  prawidłom - ._ tarz stanu Pieracki powitał p. min. Józewskie- 3 : L ZR k S ę Sen. Jamuszewski (Wyzw.), nie go, zapewniając go: o *lojalnej współpracy Po przegłosowaniu tego wniosku sunków pieniężnych, a jednak Sejm nie WARSZAWA, 30-XII. (tel. wł. Słowa). 
hygjeny zjeść kolację o godzinie je- 
denastej, a nieraz i 1-ej i położyć 
się spać. I je: eli to się robi ku chwale 

Ojczyzny, to'pómijając, że lepiej jest 
pracować wciuiej, aleo 10 lat dłużej 

Sprawa po-/staje jednak olwarta. 

Jeżeli jednak 4 Inflacja stowarzyszeń, 
zwłaszcza m.odych i efemerycznych, 
oraz nałóg obrad robi to wszystko 
ku chwale sejmikowania, tedy wyrzec 
trzeba stanowcze veto. Organizacja 
społeczna w założeniu Swojem pow- 
staje przecież nie poto, ażeby obra- 
dowala, ale “t by działała. Najlep- 
szym więc śry. dem na przerost ko- 
lektywizmu, st natychmiąstowy po: 
dział pracy * pozostawienie, jeknaj- 
większej swoł ody indywidualnej pre- 
zydjum. Krót'o mówiąc ograniczenie 
kompetencjt Sejmu na rzecz władzy 
wykonawczej. 

Powstaje *:dne ważne pytanie, 
Praca po'zielona w ten sposób 

staje się wład ą udzieloną A discretion. 

A jeżeli posie 'acze przydziałów nic 

nie zrobią? ls otnie niebezpieczeństwo 
to istnieje, all i na to znajdzie się 

środek bez se,mikowania. Nasz prze- 
ciętny społecznik jest naogół biorąc 
człowiekiem si'miennym. o ile nie lata 
z sesji na ses.ę. Zresztą poto. ażeby 
przypomnieć [anu X o konieczności 

zgadzając się z wywodami marszałka 
stawia wniosek, w którym proponuie, 
by ze względu na to; iż terminy dla 
ustaw, które znajdują * się na dzisiej. 
szym porządku dziennym, już minęły, 
Senat nie zgadzał się na przesłanie 
ich do komisyj regulaminowej i praw- 
niczej I postanowił zdjąć je zupełnie 
z porządku dziennego. W dyskusji 
nad tą sprawą przemawiali sen. Ro- 
man, sen. Głąbiński (Kl. Nar.), sen. 
Kopciński (PPS) i sen. Perzyński (BB). 

Po przerwie przewodnictwo objął 
wicemarsz. Gliwic, który nawiązując 
do poprzedniej dyskusji, oświadczył: 
Sen. Januszewski miał głos do po- 
rządku dziennego i mógł stawiać wnio- 
ski o dadanie lub zdjęcie czegoś z 
porządku dziennego, czego jednak nie 
uczynił. Obecnie wniosek jego nie 
może być poddany pod głosowanie 
jako bezprzedmiotowy. 

Z kolei lzba nrzystąpiła do po- 
rządku dziennego. Sen. Gaszyński 
(BB) zreferował ustawę o przedłuże: nie 
niu mocy obowiązującej ustawy o 
Podatku od nieruchomości. Następnie 
przewodniczący zawiadomił, że wpły- 
nął wniosek sen Erdmana z Plasta i 

kolegów treści następującej; Senat 
oświadcza, że nie ma zaufania do p. 
marszałka Senatu _ Szymańskiego. 
Wniosek ten zostanie poddany pod 
głosowanie na następnem  posiedze- 
niu, które odbędzie się w dniu 2 sty- 
cznia 1930 roku o godzinie 4 po po- 
łudniu. Na tem porządek dzienny wy- 
czerpano. 

podległych urzędników. iP. minister Józewski 
w przemówieniu swem podniósł zasługi do- 
tychczasowego ministra spraw wewnętrznych 
gen. Sławoj-Składkowskiego, dodając, że 
przyszedł po nim, jako po starym wypróbo- 
wanym żołnierzu p. Marszałka Piłsudskiego i 
że sam jest również żołnierzem Marszałka. 
Dalej zaznaczył, że minister Składkowski bę- 
dzie symbolem dla jego pracy i że będzie 
szedł śladami swego poprzednika. 

* 

WARSZAWA, 30-XII. PAT. Dziś o godz. 
14.30 w Ministerstwie Sprawiedliwości odby- 
ło się pożegnanie ustępującego ministra Sta- 
nisława Cara. W imieniu wszystkich zebra- 
nych urzędników Ministerstwa przemówił 
podsekretarz stanit Sieczkowski, podnosząc, 
że b. min. Car po przeszło trzyletniej swej 
pracy na stanowisku podsekretarza stanu a 
następnie ministra, odchodzi z tem głębokiem 
przeświadczeniem, że niema ważniejszego i 
większego aktu w dziedzinie sądownictwa, z 
którymby nie było związane jego nazwisko, 
jako współtwórcy, Dość wspomnieć o tak 
doniosłych aktach ustawodawczych, jak no- 
wy ustrój sądownictwa i nowa procedura kat- 
na. Na przemówienie to w krótkich słowach 
odpowiedział p. min. Car, zaznaczając, że nie 

{ to odpowiedni moment do wyliczania 
dokonanych w czasie jego urzędowaź 
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wie uroczyste pożegnanie 
rolnictwa p. Karola Nie 

imieniu zgromadzonych 
ów Ministerstwa przem6- 

wił nowy kierownik Ministerstwa p. Wiktor 
Leśniewski, podkreślając zasługi p. min. Nie- 
zabytowskiego. który zaraz po objęciu swego 
urzędu z całą odwagą i stanowczością posta- 
wił tezę, iż zagadnienie dobrobytu Polski 
rozwiązane być może przez dobrobyt rolni-- 
ctwa. Wielką zasługą p. min. Niezabytowskie 
go jest również położenie podwalin dla sa- 
morządu gospodarczego w dziedzinie  rolni- 
ctwa oraz _zjed 

  

  

   
   

  

noczenie organizacyj rolnictwa. 

przewodniczący oświadczył, że system 
proponowany przez p. Diamanda, co 
da wyboru podkomisji, poniekąd jest 
sprzeczny z postanowieniami regulami- 
nu, przewidującemi wybór w/g  klu- 
cza. Pos. Wyrzykowski (Wyzw.)  za- 
znacza, że odpowiedni przepis regula- 
minu stosuje się do komisji sejmowej, 
nie zaś do podkomisji. Wobec zaszłych 
wątpliwości ca do wykładni regulaminu 
pos. Krzyżanowski (B.B.) proponuje: 
aby p. Byrka zasięgnął opinji u marszał 
ka Sejmu i stwierdza dalej, że jeżeli 
chodzi o momenty polityczne, to jednak 
w razie przyjęcia wniosku p. Diaman- 
da, wobec oświadczenia p. Byrki, że 
nie będzie przewodniczył na podkomi- 
sji, będzie na 10 członków tylko jeden 
członek klubu B.B.W.R. Mówca zazna- 
cza, że tego rodzaju rozstrzygnięcie rzu 
ca ujemne światło na bezstronność. 

Pos. Byrka przypomina, że komisja 
regulaminowa w sprawie wyboru komi- 
sji do zbadania zajść w dniu 31 paź- 
dziernika r. b. uznała, że obowiązuje 
system d'Hondta i tak też postanowiło 

z. plenum sejmu. Po dłuższej tłyskusji nad 
wnioskiem p. Diamanda uchwalono od- 
roczyć głosowanie nad sposobem wy- 
boru do popołudnia. 

Następnie przystąpiona do części 
20-ej preliminarza budżetowego, Dłu- 
gi państwowe". 

Sprawozdawca pos. Rybarski wy- 
głosił dłuższy referat, zaznaczając na 
wstępie, że preliminarz przewiduje na 
amortyzację i oprocentowanie długów 
296.802 tys. zł. Dnia 31 września 1929 
roku zadłużenie Polski wynosiło 4.089 

jest powiadomiony o jej warunkach i w 
zakończeniu swego przemówienia  sta- 
wia wniosek treści następującej: 

„Sejm uchwala, że państwo polskie 
nie będzie zobowiązane do spłacania 
długów zaciągniętych przez rząd bez 
zgody Sejmu'*. 

Sprawozdawca pos. Rybarski (Kl. 
Nar.), godząc się zasadniczo na rezolu- 
cje posła Diamanda, ma jednak pewne 
wątpliwości natury formalnej. — Co 
zaś do życzenia posła Kuśnierza, ażeby 
przystąpić do rewizji pożyczki amery- 
kańskiej, referent uważa je za niewła- 
ściwe, gdyż mogłoby być komentowane 
tak jakgdyby nie było czem płacić. 

Poseł Krzyżanowski (B.B.), uchwa 
lenie rezolucji p. Diamanda uważa za 
bardzo niebezpieczne, bo interpretowa- 
na ona będzie inaczej, niż tego pragnął 
wnioskodawca. Mówca rozumie ją ra- 
czej jako zastrzeżenie, któreby było 
wpisane do protokułu. Ale gdyby była 
przyjęta w formie uchwały, podałaby w 
wątpliwość wogóle chęć płacenia pro- 
centów i amortyzacji, bo zawierałaby w 
sobie stwierdzenie, że poprzednie po- 
życzki były zaciągnięte bez zgody Sej- 
mu, 'a co do stabilizacyjnej pożyczki, 
to mówca stwierdza, że była zaciągnię- 
ta za zgodą. 

Po krótkiej replice posła Diamanda 
przewodniczący pos. Byrka stwierdza, 
że wniosku żadnego do budżetu  dłu- 
gów nie zgłoszono i rezolucję pos. Dia- 
manda podda pod głosowanie po 3-m 
czytaniu całego budżetu. — Na tem 
zarządzono p zerwę do godziny 16 min. 
30. 

Wilno, ul. Krótewska 3 tel. 17-80, -q ] 

Dziś odbył się pobrzeb ś. p. Erazma 
Piltza. W imien.u M. S. Z. żegnał pod- 
sekretarz stanu p. Wysocki, który pod- 
kreślił zasługi zmarłego na polu dyplo-- 
macji polityki ipublicystyki polskiej. 
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ECHA KRAJOWE 
— Uroczystość poświęcenia nowei świą- 

tyni Pańskiej. We wsi Zastrzańce gm. mior- 
skiej, pow. brasławskiego odbyło się uroczy- 
ste poświęcenie nowozbudowanego rzymsko- 
katolickiego kościoła pod wezwaniem Św. 
Teresy. Poświęcenia dokonał ks. R. Świrski, 
proboszcz z Mior w asystencji sześciu księży. 

Z okazji tej podniosłej uroczystości zje- 
ichała się do Zastrzańców! ludność okoliczna 
oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa(y) 

  

MOŁODECZNO. 
rudnia w Mołodecznie odbyło się zebranie 
wiązku Ziemian w lokalu własnym związku 

Na zebraniu był starosta mołodeczański p. 
jerzy de Tramfcourt, który łaskawie przybył 
na zaproszenie zarządu. Przewodniczył pre- 
zes p. Jan Puciata. 

Na wstępie uczczono pamięć śp. Adama 
Bohdanowicza ? śp. Władysława Dowgialto, 
członków Wil. Rady Woj. Zw. Ziem. i zasłu- 
żonych obrońców: interesów Kresowego Zie- 
miaństwa. Omawiano szereg spraw natury 
społecznej i gospodarczej oraz przyjazd w 
m. czerwcu 'do Mołodeczna Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przy omawianiu przeżywanego obecnie w 
rolnictwie kryzysu ustałono, że dla przetrwa 
mia takowego koniecznem jest prolongowanie 
wszelkich krótkoterminowych kredytów, oraz 
czynienie szeregu oszczędności w życiu sa- 
morządowem. Zaległości podatkowe samorzą 
dowe w rolnictwie pow. Mołodeczańskiego za 
lata ubiegłe stanowią 50 proc. wymiaru; 
świadczy to o słabej możności płatniczej rol- 
nictwa a tem'samem o konieczności stosowa- 
mia najdalej idących oszczędności w układa 
miu budżetów samorządowych. 

Przyjęto budżet mołodeczańskiego związ- 
ku Ziemian w sumie 7236 zł. 1l gr. oraz wy 
brano zarząd w składzie: p. Jana Puciaty 
(prezes), p; Chelchowskiego Eugenjusza (wi 
iceprezes) i członków: pp. Konarzewskiego 
Władysława, Świętorzeckiego Wacława, księ 
cia Druckiego - Lubeckiego Józefa, Odyńca 
Czesława, Sztyllera Brunona. B. Z. 

KOŁTYNIANY pwo. Święc. 
— |Jak to było w rzeczywistości?.. Ostat- 

nio cała wileńska prasa litewska doniosła o 
wypadku jaki zdarzył się w dn. 24 listopada 
w sali parafjalnej podczas zabawy tanecznej 
miejscowego Koła Młodzieży Wiejskiej. Oto 
według doniesień litewskich pism strzelec Jan 
Szkleński w trakcie zabawy zerwał ze ściany 
wiiszącą Pogoń litewską, a następnie publicz- 
nie pokroił nożem na drobne kawałki i zarzu- 
cił je za szafę w oczach obecnych na sali Po 
laków i policiantów. Dopiero po zebraniu bez- 
stronnych informacyj podaję dziś szczegóły 
zajścia oraz pewne sprostowania kłamstw. 
Prawda, godny pożałowania, * niekulturalny 
wypadek ów miał miejsce w Kołtynianach, 
lecz został on dokonany nie przez członka Zw 
Strzeleckiego, a li tytko przez członka p. w w 
Nowo-Święcianach. Prawda również, že 7ег- 
wanie Pogoni Inastąpiło w oczach policji. Naj 
większą jednak winę za ów bestjalski wvpa 
dek ponosi organizator wieczorku p. Łagoda, 
który spokojnie przypatrywał sie zerwaniu go 
dła Wileńszczyzny (nietylko Litwy). — iak 
sobie przedstawia ten wypadek p. Lagoda? 
Na zakończenie zaznacze, iż Litwini tutejsi, 
otrzymali satvsfakcię. Pogoń—Koło Młodzie 
ży zawiesiło na miejscu, zaś zarząd koła wy- 
raził ks. prob. Zoiszutisowi wyrazy ubolewa 
nia za wybryk przybłędy nowo — święciańskie- 
go. J. Budžko. 

L daielalnošci Lgigika hodowców ВУ : 
polskiego czerwonego w Woj Mowogiódzkiem 

Z nastaniem długo oczekiwanej chwili 
przyjazdu nowo - zaangażowanego inspekto- 
ra, praca w związku poszła normałnym try 
be m. 

W dniu 12 grudnia na odbytych naradach 
zarządu, w Baranowiczach wysłuchano Spra- 
iwozdania z objazdu przez pana inspektora 
aan Słonimskiego, Nowogródzkiego i 

anowickiego. 
Pan inspektor Rzączyński piastował przed- 

tem ten sam urząd w' powiecie Ostrowsko - 
Mazowieckim Białostockiego * województwa 
skąd głównie w pocztąkach czerpano mater- 
jał hodowlany rasy czerwonej. Po zlustrowa- 
niu więc u nas tych kilku powiatów p. inspek 
tor jest zdania, że bez potrzeb zdobywania 
stamtąd, czy z innych okolic, materjał matek 
skąd głównie w początkach czerpano mater- 
spotykany na miejscowych rynkach, niczem 
nie ustępuje egzemplarzom, jakich po obfitym 
wyczefpaniu z miejsc sprowadzanych już dziś 
iepszych się nie zdobędzie. 

Chodzi tylko oto by właściciele obór, 
posiadający po kilka lub kilkanaście sztuk 

czerwonych obok przeważającej ilości ras mie 
szanych, zechcieli wydzielić czerwone w о- 
sobne grupy i odpowiedniejszem żywieniem 
i ściślejszą kontrolą mleczności wyeliminować 
sztuki nieodpowiednie i tą drogą stworzyć 
doborowy materjał matek dla pokrywania ich 
buhajami najwyższej kategorji. 

W związku ze słusznem spostrzeżeniem 
p. inspektora, że nie wszyscy właściciele obór 

  

zapisanych do związku są zdecydowanie zwo- 4 
lennikami rasy czerwonej, a tęsknią, szczegól- 
niej właścicielki, do widoku rozmiarów rasy 
nizinnej. Zarząd wyraża przekonanie, że re- 
zultatyj pracy p. inspektora i jego fachowe 
wiadomości i doświadczenie odniosą niedługo 
skutek łatwo przekonywujący hodowców o 
zasłużonej użytkowej wyższości krów czerwo 
nych, dających tłuste mleko i. niewybrednych 
raz tak odpornych na nasze warunki Suro- 
wego klimatu i-powszechnie zakwaszonych 
łąk. 

Następnie zarząd zaskoczony faktem prze 
niesienia Tow. Rolniczego z Baranowicz do 
Nowogródka przez co dla Związku wytwo- 
rzyła się sytuacja bardzo niedogodna i nie- 
korzystna, musi jeszcze raz stwierdzić konie 
czność zachowania Samodzielności Związku 
do czego nieodzownym waruńkiem jest Sa 
mowystarczalność finansowa, któraj wraz z 
intensywniejszym rozwojem pracy na terenie 
związku bezs przecznie nastąpić musi. į 

"Tymczasem zaś do nastania tej bardzo 
pożądanej chwili, będąc w konieczności ko- 
rzystania z fachowej siły inspektorskiej, opła- 
canej z funduszu Subsydjalnego T.O. KR. 
w Nowogrodku, zarządu po dłuższej i wy- 
lczerpującej dyskusji ustalił następujący po- 
rządek organizacyjny i program pracy: 

1) Tow. Org. i Kół Roln. w Nowogródku 
prowadzić ma księgowość Związku przez 
swój personel biurowy pod kierunkiem inspek 
tora związku, zapisując w osobno na to zało- 
żonej księdze wpływy kasowe związku. 

2) Umowa z Towarzystwem określającą 
sumę za pomoc biurową i inną w formie proc 
od wpływów związku ma być zawartą nie- 
zwłocznie w porozumieniu prezesów obu in- 
stytucyj, a z reszty wpływów musi się two- 
rzyć fundusz rezerwowy dla związku lokowa 
ny w Kasie Oszczędności w Nowogródku. 

3) Zebranie zarządu i walne zjazdy odby- 
wać się mają w Baranowiczach, dokąd wa- 
żniejsze księi p. inspektor będzie przywoził 
ze sobą z Nowogródka. | 

4) W konkluzji sprawozdania pana inspek 
tora zarząd podkreśla nagłość objazdu przez 
niego pozostałych powiatów do czasu zwoła 
nia walnego zebrania, mającego się odbyć w 
końcu lutego, wraz ustala obowiązkową konie 
czność stałego objazdu inspektora każdej o- 
e związkowej nie mniej dwóch razy do 
roku. 

5) W związku z potrzebą ujednostajnie- 
nia metody zamknięć rocznych i śledzenia za 
pracą asystentów kontroli, uchwałono prosić 
inspektora wydziału hodowlanego TO i KR 
pana Podoskiego o objazd powiatów głównie 
dla rozgrupowaniaj Kół Kontroli obór w spo- 
sób dążący do skuteczniejszego i rychlejsze- 
£0 wciągnięcia drobnej własności do tych 

6) W sprawie projektowanego przez zwią 
zek warszawskustworzenia jednej organizacji 
(Związek Związków) dla całej Rzeczypospo- 
spolitej, gdzie głównym celem jest ujedno- 
stajnienie licencjonowania bydła zarodowego. 
Zarząd postanawia wstrzymać się tymczasowo 
od popierania tego projektu motywując to 
różnicą właściwości miejscowego tmaterjału 
hodowlanego, wymagającego uwzględniania 
tymczasem bardziej proc. tłuszczu w mleku 
naszych stad, nim dojdziemy do większej mle 
czności. 

A właśnie rekordowa, mleczność brana 
głównie za podstawę licencji w innych dziel 
nic ach Polski przez niwelowanie ras wszyst 
kich w projekcie, narazie nam dogadzać nie 
może. В 

Następne zebranie zarządu ma być zwo 
łane w drugiej połowie stycznia roku przysz- 
łego. 

Olgierd Świda—prezes. 

LIST DO REDAKCJI. 
Szanowny Panie Redaktorze. 
W nr. 297 „Słowa* z dnia 25 bm. w przy- 

pisku do artykułu p. Hedemanna „Wojewó- 
dztwo Brasławskie* redakcja przypisuje mi 
zasługę powstania obszernej monografji a 
właściwie naukowo opracowanej historji, po- 
wiatu Brasławskiego. 

- Muszę to sprostować, zaznaczając, że tyl. 
ko w miarę możności starałem się p. Hede- 
mannowi jego pracę ułatwić. 

Co do właściwych inicjatorów odpowiedź 
daje w swoim artykule p. Hedemann. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 
Z. Januszkiewicz. 

  

Przyjmujemy zamówienia 
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urządza „RBSTAURACJA ZIEMIAŃSKA” 
Mickiewicza 9. 

Sala udekorowana—Moc niespodziansk—Upominki dla Pan. 
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ZJAZD TATARSKI 
W dniu 27 grudnia rb. odbył się 

w Wilaie Il wszechpolski zjazd dele- 
gatów związku kulturalno-ošwiatowe- 
go Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na Zjazd przybyli: delegaci odj10 
miejscowych oddziałów Związku a 
mianowicie, od oddziałów w Warsza: 
wie, Wilnie, Grodnie, Nowogródku, 
Słonimie, Lachowiczach, Iwju, Dokszy- 
cach, Sorok-Tatarach i  Niekraszuń- 
cach. 

Przybyli również powitać Zjazd w. 
imieniu Tatarów krymskich przebywa- 
jący na emigracji w Konstantynopolu: 
b. minister spraw zagranicznych Re- 
publiki Krymskiej p. Dżafer Sejdamet 
Oraz student uniwersytetu w 'Krako- 
wie p. Abdullah Żihni. 

W charakterze gości byli obecni 
podczas obrad Zjazdu JE. mufti dr. 
J. Szynkiewicz, prof. S. Bazarewski, 
gen. A. Romanowicz i liczni przedsta- 
wiciele społeczeństwa tatarskiego w 
Wilnie. : : 

Przewodniczył na Zjeździe prezes 
oddziału Związku w Warszawie A H. 
Churamowicz, który wygłosił przemó* 

  

wienłe poświęcone pamięci zinarłych 
w roku bieżącym: honorowego człon- 
ka Związku, znanego publicysty Cze- 
sława Jankowskiego i założyciela 
Związku A. Murza Murzicza, 

Po wysłuchaniu obszernego spra- 
wozdania złożonego przez sekretarza 
Rady Centralnej Związku p. Leona 
Kryczyńskiego i udzieleniu Radzie Cen- 
tralnej absolutorjum, Zjazd mlędzy in. 

„uchwalił zwródć się do JE. Muftiego 
z prośbą o zwołanie przed 1 kwietnia 
1930 roku Wszechpolskiego Kongresu 
Muzułmańskiego, celem obrania Naj- 
wyższego Kolegium Muzułmańskiego 
o charakterze tymczasowym do chwili 
ustalenia przez Sejm ustawy o stosun- 
ku Państwa do Kościoła Muzułmań- 
skiego, do czego dr. J. Szynkiewicz 
odniósł się przychylnie. 

Do Rady Centralnej na rok 1930 
zostali wybrani: O. Kryczyński (pre- 
zes), D. Janowicz-Czaiński (wice-pre. 
zes), Ch. Smajkiewicz (skarbnik), $. 
Murza:Murzicz (sekretarz) oraz A. Ja- 
kubowski, J. Bohdanowicz i A, Szczu- 
cki. 

  

Restauracja „BRISTO La, Mickiewicza 22 
urządza 

Uroczyste powitanie KOWEGO 1930 ROKU. 

  

Przepowiednie astrologa ma rok 1930. 
W dniu 23 grudnia przesłano z 

Londynu do paryskiego Matln'u, prze” 
powiednię na rok 1930. Horoskop 
ten, postawiony przez najznakomit- 
szego angielskiego astrologa pana 
Cheiro, szeroko znanego jako chiro- 
mantę i jasnowidza w wysokich sfe- 
rach londyńskich, nie przedstawia się 
zbyt zachęcająco. 

— Anglja podpisze wprawdzie 
traktat ze Stanami Zjednoczonemi, 
ale kosztem zerwania przyjażni z in- 
nem sprzymierzonem państwem, a z 
tego powodu finanse i przemysł an- 
gielski poniosą znaczne straty. Коп- 
stytucja angielska ulegnie zmian e, a 
nowe rozruchy w Irlandji są nieuni- 
knione. Według wszelkiego prawdo- 
podobieństwa przyjdą w prędkim cza- 
sie nowe wybory. które bez względu 
na to czy się odbędą w 1930 roku 
czy też później, przyniosą definitywną 
przewagę  laburzystom. 

— W trzecim kwartale przyszłego 
roku «ziemia ucierpi od silnych zabu- 
rzeń seismicznych, wybuchów wulka- 
nów i trzęsień ziemi. Rok 1930 bę: 
dzie rokiem pacyfizmu, z wyjątkiem 
Rosji, Japonji i Chin, które będą zmu- 
szone do walk. 

— Niemcy pomimo kilku rewolu- 
cyjnych rozruchów, szybko  stłumio- 
nych, w dalszym ciągu skutecznie 
pracować będą nad rozwcjem awja- 
tyki i marynarki handlowej. 

- Rok 1930:y będzie pomyślnym 
w rozwoju Włoch, gdyż naród ten 
jest przeznaczony do odegrania jed- 
nej z najważniejszych ról, pomiędzy 
wielkimi narodami Świata. A pomimo 
tego nie ulega wątpliwości, że polity- 
ka zagraniczna Mussoliniego dopro- 
wadzi do upadku faszyzmu. Dyktator 
włoski nie potrzebuje się jednak oba 
wiać zamachów na swoje życie, gdyż 
jego przeznaczeniem jest Śmierć na- 
turalna. ZK. 

Jerzy Vi Mac Donald 
Zapewne nie zwrócono dostatecz 

nej uwagi na lekcję taktu, jakiej udzie: 
lił król Jerzy V premierowi ministrów 
angielskich Mac Donaldowi. 

Wszyscy doskonale wiedzą, że 
Król Jerzy V jest niezmiernie podob- 
nym do swojego ciotecznego. brata, 
zamordowanego przez bolszewików 
cara Mikołaja II. Podobieństwo to 
było frapujące: jednaki wzrost, kolor Ml 
włosów, owal twarzy, zarost. Rzadko 
się zdarza ż by nawet bliźniacy byli 
do siebie tak bardzo podobni. Ser- 
deczna przyjaźń łączyła też obu kuzży-. 
nów, to też po tragedji Ekatierynbur- 
skiej, nikt z panujących nie odczuł 

ej tak bardzo i nie doznał tak. głę 
okiego bolesnego ciosu jak monar- 

cha wielkobrytyjski. 
„Oczywiście, że z tego powodu, nie 

można wymagać od Jerzego V by 
przyjmował  oficjajnie i Ściskał zrękę 
przedstawicielom rządu, który sankcjo- 
nował zamordowanie jednego z naj: 
bliższych jego krewnych. Jako kon- 
stytucyjny monarcha nie sprzeciwia 

się Jerzy V nawiązaniu dyplomatycz- 
nych stosunków, 2 bszwyznan'owen 
państwem bezprawia. Ale zrozumia: 
łem jsst, że jako ojciec rodziny, nie 
chce on i nie może, przyjąć we 
własnym domu, przedstawiciela ban- 
dyckiego „rządu, który w okrutny 
sposób wymordował pięciu członków 
jego rodziay, To też Król odmówił 
przyjęcia osobiście listów  uwierzytel- 
niających od ambasadora sowieckie- 
go. Książę Walji poświęcił się za 
ojca by dopełnić tej formainości... 

Wszyscy zrozumieli i domyślili się 
przyczyn tego dyplomatycznego po- 
sunięcia, z wyjątkiem Ramsaya Mac- 
Donalda, który starał się wywierać 
nacisk na króla aby dopełnił aktu te- 
go osobiście. Pan Mac-Donald jest 
idealistą i humanitarystą, lecz jego 
humanitaryzm, stosuje się tylko do 
stosunków pomiędzy narodami, nie 
licząc się zupełnie ze stosunkiem na- 
rodu do rządu. Fumanitaryzm ang el- 
skiego premjera nie jest w stanie od 
czuć cierpień mających za źródło tra- 
gedję Ekatierynburską. A przedewszy- 
skie angielski mąż stanu nie ma zu- 
pełnie poczucia taktu, 

Należy mieć nadzieję, że lekcja 
taktu udzielona tak delikatnie  pierw- 
szemu ministrowi przez angielskiego 
króla osiągnie pożądany skutek. 

  

Bowstanie „Ligi mody” w Ameryte 
(ZK) Kobiety amerykańskie wypo- 

wiedziały wojnę tyranji mody europej- 
skiej, nie chcą się one już dłużej podda 
wać niewolniczo kaprysom, pomysłom 
i kreacjom męskich twórców mody. 

Aby skutecznie módz zwalczać euro 
pejskie mody, elegantki amerykańskie 
ukonstytuowały w Stanach Zjednoczor 
nych Ligę Mody, mającej za zadanie, 
jak opiewa główny paragraf statutu, 
uchronić kobiety amerykańskie od na- 
rzucania im nieestetycznych i nietwarzo 
wych pomysłów. 

Liga będzie wydawać miesięcznik iłu 
strowany redagowany przez 20 człon- 
ków Ligi zarówno mężczyzn, jak kobiet 
który pouczać będzie Amerykanki, o 
tem, co jest naprawdę eleganckie. Skła 
dka członkowska Ligi wydaje się nam 
biednym europejsczykom nieco słona, 
gdyż wynosi dziesięć dolarów miesięcz 
nie, ale dla Amerykanów jest ona zupeł 
nie umiarkowaną. | 

RDW KOTA SEREK iii E] 
Dr. med. 

Benedykt DYLEWSKI 
St. asystent Kliniki Uszno-Gard- 

lanej U. S. B. 
powrócił. 

Choroby uszu, nosa i gardła 
wady mowy i głosu. Ordynuje 

„jod 5—6-0:sp. Św. Jańska 11 m.2., 
AST УОНЕ ТНО ОЕ СС пЕа 

Pierwsze 
źródło 

sprzedaży 
GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

GIESCHE S. A. Kafowice- 
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 

Jaglellońska 6, tel. 1497. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

plombowanych. a 
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najnowszych salono: % 
Ww wych wyucza bez B 

względu na zdolności nauczyciel m 
tańców IGNACY MAIS z Warszawy. 
Wielka 25 m. 1 Informacji od godz, 
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wczorajszego Wilna 
Gdy pamięć ludzka jest tak zawod- 

| ną, gdy w rwącym potoku życia szare- 
| go o pospolitych zdarzeniach, zatapia- 

ne są tak częstokroć nie notowane, jak- 
'by niespostrzegane objawy rozwojowe 
kultury naszej w kraju i działalność w 
tej dziedzinie mężów zasługi, jakże 
słusznem jest, że intelekt dzisiejszego 
badacza postępu w sprawach umysto- 
wości naszej, tak chętnie się czepia 

_ krótkich dat jubileuszowych. 

Gdy bowiem, niedawno jeszcze, 
| przypomniano li tylko jakieś wiekowe 

lub półwiekowe obchody, przypadające 
| w danym czasie u nas w kraju, już ta 
| związane z jakąś tradycją historyczną, 
| już to z biogratją któregoś z ludzi za- 

_ służonych społeczeństwu, w prasie dzi- 
_ siejszej nie rzadko notowane są odnoś- 

ne przypomnienia wstecz z ćwierćwie- 
cza piętnasto i dziesięciolecia. 

Upłyniony obecnie rok 1929 daje 
że w 

laty 
ziemia połska na swych kresach pół: 
nocnych litewsko-białoruskich, postra- 
dała znakomitego badacza jej prehi- 

| storji, etnografji, przyrody, ś. p. Wan- 
dalina Szukiewicza, który w tym że 

| również miesiącu, a przed 30-ma laty, 
stanąwszy na czele wileńskiego, konspi 

| racyjnie pracującego T-wa archeologicz 
nego, z rzetelnym pożytkiem dla spra- 

jego 

МАНЕ 
. Maski i kostjumy ale obcwiązują, 

Zarząd Olieerskiego Kasyna Garnizonowego M Wilna tradycyįnym zwyezajem urządza 

i KASKOWY BAL $YVLWESTROWY 
(w noc na 1-go stycznia 1930 r.) w gmachu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, ul Mickiewicza 13, 

Przygrywać będą 3 orkiestry, Wiele oryginalnych niespodzianek. Początek o godz. 23-ej. Wsięp za zaproszelami. Zaproszenia można otrzymać w gmachu Of.cerskiego Kasyna 
Garnizonowego (ul. Mickiewicza 13) od dnia 27. XII. bm. codziennia od godziny 17—19. W godz. w. w. przyjmują się zamówienia stolików. 
  

przez dłuższy szereg lat i w samem 
Wilnie pracował. | 

r. b. przypadnie 20-lecie od daty 
zgonu ś. p. Kazimierza Poderni, rów- 
nież zasłużonego Wilnw pracownika w 
przedmiocie dziejów kultury, filantropji 
i oświaty, niezrównanego przytem a 
długoletniego korespondenta petersbur- 
skiego kraju, od daty powstania tegoż 
wydawnictwa,  protegowanego, jak 
przedtem w Warszawie miesięcznika 
„Ateneum“, przez prof. Włodzimierza 
Spasowicza. 

Ś. p. K. Podernia z wykształcenia 
matematyk, ur. w majątku Osinówce 
pow. Lepelskiego 1842, 21-1X, (matka 
jego była z domu Chreptowiczówna). 
Przez czas dłuższy zmuszony byt š. p. 
Podernia pracówać na Uralu i w innych 
miejscowościach Rosji przy budowie 
dróg i mostów, zaś dopiero w r. 1869 
mógł na stałe osiąść w Wilnie. Z Wil- 
na przez czas pewien zasilał Podernia 
cennemi  korespondencjami „Gazetę 
Warszawską*. W, tymże czasie rozpo- 
częła swą działalność  księgarsko-wy- 
dawniczą Eliza Orzeszkowa, nb. pro- 
wadzoną w duchu ówczesnego postępu 
z pewnym odcieniem  pozytywistycz- 
nym. A że Ś. p. K. P. z przekonań na- 
leżał do obozu konserwatywnego, zaj- 
mowała go przedewszystkiem  działal- 
ność zasłużonej firmy księgarskiej Jó- 
zefa Zawadzkiego. 

Kreślący te słowa pamięta doskona- 
le jak w gabinecie czcigodnego ś. p. 
Feliksa Zawadzkiego, ojca, tak samo 
jak w mieszkaniu cichego pracownika 
wileńskiego ś. p. Bolesława Rusieckie- 
go, art. mal., głębokiego znawcy daw- 

nej sztuki wileńskiej, skupiało się w 
owym czas'e grono myślących za jedno 
pracowników wileńskich, do jakich na- 
leżeli ś. p. uczony ostat ks. Augustyn 
Lipnicki, autor „Życia św. Kazimierza 
historyk oświaty, imponujący swą pra- 
cowitością, ś. p. Józef Bieliński, a także 
często tam goszczący artyści malarze 
ś. p. Alfred Romer, członek komisji hi- 
storji sztuki Akademji Umiejętności ś.p. 
Edward Pawłowicz, kustosz Muzeum 
im książąt Ossolińskich we Lwowie, 
wreszcie p. Czesław Jankowski, u któ- 
rego, nawiasem dodajmy, niekiedy we 
dworze jego w Polanach pod Oszmia- 
ną, gromadziła się wyżej pomieniona 
garstka współziomków, pracujących 
dla dobra ukochanego Wilna. 

U pomienionych osób oglądałem nie 
raz jprzechowywaną drogą pamiątkę z 
pobytu w Polanach ich fotografję zbio- 
rową. 

Najbliższym bodaj z przyjaciół ś. p. 
Feliksa Zawadzkiego był nieodžatowa- 
nej pamięci Kazimierz Podernia. On to 
dopomógł, pomnę, raz szanownemu 
księgarzowi w ułożeniu kalendarza Wi- 
leńskiego, zasilonego  kryptonimowo 
przez niektórych z wyżej pomienionych 
druhów. Wielkie naówczas były  trud- 
ności wydawnicze, z powodu ciężkiej 
presji cenzuralnej. 

Ś. p. Podernia w r. 1893 opracował 
szkic do historji obrazu Ostrobramskie- 
go na czas kongresu archeologicznego 
w Wilnie (o zjeździe odnośnym histo- 
ryków polskich, rosyjskich i zagranicz- 
nych, oraz o ówczesnej wystawie sta- 
rożytności, obszerne sprawozdanie u- 
mieszczali, ś.p. Podernia w „Kraju“, i 

niżej podpisany w „Gazecie Warszaw- uczonymi polskimi, zjeżdżającymi nie- 
f ` z A 

Owóż wyjaśnić tu musimy, že pro- 
skiej). Powyższy artykuł Poderni, acz kiedy do nas. Bywał też wielokrotnie jekt zrzeszenia owych miłośników ar- 
niechętnie umieszczono: w wileń. przed- 
wstępnych ,„Trudach* rzeczonego zjaz- 
du pod nazwiskiem ks. prał. Wiktora 
Frąckiewicza, proboszcza  Ostrobram- 
skiego. Zrobiono to gwoli zakusów rzą- 
du carskiego, usiłującego wpłynąć na 
bałamutny kierunek quasi 
rosyjskich. 

O tej pracy ś. p. K. Poderni, wy- 
świetlającej sprawę pochodzenia obra- 
zu, jako dzieła bynajmniej nie bizantyj- 
skiego, jak tego chciała tendencja ro- 
syjskich autorów, bibljografowie  rze- 
czy dotyczących cudownego Obrazu, 
jak dotąd nic nie wiedzą. Tak się sta- 
rał przyczynić zacny badacz nasz do 
obrony wileńskiego katolickiego — зап- 
ctuarjum. 

Ś. p. K. P. badał również przy po- 
mocy (krakowskiego profesora, Włady- 
sława Łuszczkiewicza, przepiękne za- 
bytki skarbców katedry wileńskiej, ko- 
ścioła po-Be nardyńskiego i fary Troc- 
kiej. Były o tem 2 jego prace w wydaw 
nictwach zbiorowych. W „Księdze Pa- 
miątkowej“, mickiewiczowskiej w r. 
1899 podał on cenny życiorys, Piotra 
Sławińskiego, obserwatora—astronoma 
wileńskiego. Oprócz dość licznych jego 
prac literackich, znaną jest jego pióra 
monografja historyczna o dziejach wir 
leńskiego T-wa Dobroczynności ilustro- 
wana portretami, zaś wydana przez dy- 
rekcję T-w Dobr. exre obchodu 100-ej 
rocznicy założenia tej filantropijnej in- 
stytucji. 

wał sumiennym łącznikiem Wilna z 

ciceronem pc mieście naszem dla gości 
zagranicznych. : 

Ś. p. P. najbardziej był powołanym 
do skreślenia pamiętnika, który byłby 
niewątpliwie poważniej traktowany niż 
nawet Wspomnienia Wileńskie dr. Ju- 

historyków |ljana Titiusa. Coprawda pamiętnik dr. 
T. znany tylko z fragmentów drukowa- 
nych w „Przeglądzie Wil.“ L. Abramo- 
wicza. 

Nie wiemy czy się znajdzie w Wil 
nie pisarz, któryby dał w pamiętniku 
swym gruntówną charakterystykę tych 
okresów z dziejów Golgoty piśmienni- 
ctwa polskiego na kresach, oraz o tem, 
jak życie umysłowe stopniowo zduszo- 
ne przez satrapję rosyjską budziło się 
samorzutnie 7 martwoty. 
W paru latach ubiegłych słyszeliśmy 

na zebraniach już to Wileńsk. T-wa 
Przyjaciół Nauk, już to Związku Lite- 
ratów podawane całkiem _ nieścisłe 
szczegóły o pracownikach społecznych 
wileńskich, którzy rzekomo zorganizo- 
wali Wil. prywatne Tow. Miłośników 
starożytnictwa i ludoznawstwa, znane 
u nas w Wilnie w latach 1899 — 1906 
więcej pod nazwą kółka archeologicz- 
nego. Podawanó nawet wręcz błędną 
datę zawiązania się tego towarzystwa: 
rok 1901. Nawet w jednej z gazet wi- 
leńskich, w odcinku, ukazał się artykuł, 
skądinąd bardzo dobry, o rzeczonem 
kółku, w którym szanowny autor pomi- 
nął kilka wybitniejszych nazwisk nawet 
z pośród faktycznych założycieli onego 

T-wa. 

cheologji sztuki i krajoznawstwa pow- 
stał jeszcze w r. 1898, zaś inicjatorami 
idei tej byli: kreślący te słowa; 
mec. Stanisław Bułharowski i inż. górn. 
Bronisław Morawski. Ostatecznie do- 
piero po kilku miesiącach, bo w maju 
1899 zawiązał się zarząd kółka złożony 
z prezesa K. Poderni, bibijotekarza dr. 
L. Czarkowskiego, konsgrwatora pa- 
miątek dr. Władysława Zahorskiego, 
sekretarza i skarbnika L. Uziębły, dalej 
art. mal. Stanisława Jarockiego, mec. 
St. Bułharowskiego, inż. B, Mórawskie- 
go i urzędnika Banku Zierfskiego Alek- 
sandra Wasilewskiego. 

T-wo zbierało się najdłużej w miesz- 
kaniu Mórawskiego, następnie u Wan- 
dalina Szukiewicza, ktėrdnu przewod- 
nictwo w T-wie naszem w grudniu r. 
1899 ustąpił K. Podernia, tłalej w miesz 

kaniach panów: Fr. Jurjewicza art. mal. 

i wreszcie czcigodnego farmaceuty wi- 
Jeńskiego, Kazimierza Stefanowskiego. 
Po pewnym czasie sekretarjat T-wa 
objął St. Jarocki, zaś skarbnikostwo Е. 
Jurjewicz, bibljotekę zaś jęli prowa- 
dzić: L. Uziębło, potem "mec. Adam 
Karpowicz i wkońcu doskonały i jako 
bibljofil W. Szukiewicz. 

|. Księgozbior ów doborowy, 'acz nie- 
zbyt duży przeszedł na własność wil. 
T-wa Przyjaciół Nauk, którego pierw- 
szem ogniwem było właśnie owo T-wo 
Miłośników starożytnictwa i ludoznaw- 
stwa. 

Działalnośći wyżej pomienionego 
Ś. p. K. Podernia dosyć często by- bardzo ruchliwego, zakonspirowanego T-wa poświęcimy z czasem osobny ar- | 

tykuł. Sulimczyk. 
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КОЛЛЕ GOSPODARCZY EN WAG 
Zjazd przemysłówców 
Dnia 25 bm. t.j. w środę odbyło się 

w lokalu Kupców i Przemysłowców O- 

gólne Zebranie członków Źwiązku Prze- 

mysłu Drzewnego Województwa Wileń 

skęego oraz zaproszonych gości z woje 
Hetwa Nowogródzkiego. 
Po krótkiem, i treściwem sprawozda 

niu, wygłoszonem 'w imieniu ustępujące 

go zarządu przez p. prezesa B. Parnesa, 

rozpoczęło się odczytywanie referatów. 

P. prezes B. Parnes w swoim refe 

racie „Obecny stan przemysłu tartaczne 

go Wileńszczyzny". wskazał na czynni- 

ki obecnego katastrofalnego położenia 

tego przemysłu z jednej strony, Z dru 

giej zaś strony na ta wszystko, co po” 

winno być zrobione, aby usunąć przy 

czyny tego stanu. W.dobitnych słowach 

wskazał referent na anormalnie wygóro 

wane ceny na drewno w Dyrekcji La- 

sów Państwowych, ceny daleko odbie- 

gające od parytetu cen, płaconych na 

rynku międzynarodowym za surowiec. 

Główną. przyczyną tego opłakanego sta 

nu widzi referent w tem, że lasy pań 

stwowe, które dostarczają na rynek oko 

ło 50 proc. drewna okrągłego, prowa” 

dzą nieodpowiednią politykę sprzedaż- 

ną, że Dyrekcja Lasów Państwowych 

prowadzi politykę etatystyczną, że wre” 

szcie Wileńszczyzna została odcięta od 

surowca rosyjskiego. 3 

Za środki, prowadzące do uzdrowie 

mia stosunków w przemyśle tartacznym, 

uważa referent: 1) zniżenie cen na dre 

wno w. Dyrekcji Lasów Państwowych 

do parytetu cen międzynarodowych, 2) 

zmianę tej części taryty kolejowej, któ 

ra odnosi się do przewozu tarcicy, a 

mianowicie: wydatne jej zmniejszenie 1 

3) bezcłowy wwóz  uszlachetniający 

drewna rosyjskiego dla przetarcia go 

na tartakach Wileńszczyzny i dalszego 

wywozu zagranicę. 

W Sas payk referacie p. B. Kope- 

łowicz, traktując o zniżce cen na dre- 

wno w Dyrekcji Lasów Państwowych, 

za ,pomocą danych statystycznych zilu 

strował tezy, wystawione przez swego 

poprzednika. у : 

Zebrani uchwalili rozszerzyć dzia 

łalność Związku na terytorjum 4-ch wo 
jewództw wschodnich. 

Na wniosek „p. inž. G. Guchmana 

zebranie uchwaliło rezolucję treści na- 

stępującej: "EP jącej Rezolucja. 

Taza przemysłowców drzewnych 

województw Wileńskiego i Nowogródz 

kiego, odbyty w Wilnie w grudniu 1929 

/ roku, rozpatrując kwestję wwozu i tran 
zytu rosyjskiego drewna surowego I 

zwažyWšžy: | j 2 
1) że krajowy przemysł przeróbki 

drewna, zwłaszcza zaś przemysł tarta- 

czny jest rozbudowany Z obliczeniem 

na przeróbkę oraz eksport znacznie wię 

kszych ilości drewna, niż wynosi pro- 

dukcja leśna Polski; 
2) że przemysł ten i dotąd wykorzy 

stywał tylko nieznaczną część „swej 
” zdolności produkcyjnej wskutek niedo" 
statecznej podaży drewna, połączonej z 
forsowaniem wywozu takowego zagra 
nicę w stanie okrągłym; 

3) że zasoby leśne Polski,w okresie 
wojny, okupacji oraz w pierwszem dzie 
sięcioleciu istnienia niepodległego Pań- 
stwa Polskiego dla przyczyn, ogólnie 
znanych i nie wymagających bliższego 
oświetlenia, zostały poważnie uszczu- 
plone; 

4) że w myśl deklaracyj, pochodzą- 
"cych ze sfer miarodajnych, a znajdują” 
cych już potwierdzenie w praktyce, go 
spodarka Administracji Lasów Państwo 
wych oraz polityka władz, sprawują- 
cych nadzór nad gospodarką prywatnej 
własności leśnej, na długi szereg lat na* 
stawione będą na restaurację nadwerę 

ego kapitału leśnego, co pociągnie 
a sobą poważne zinniejszenie się pro- 

dukcji drewna w kraju; 
5) że względy na powiększenie za- 

trudnienia w krajowym przemyśle drze 
wnym oraz na utrzymanie przez drzewo 
jego dotychczasowego znaczenia w bi- 
lansie handlowym wymagają utrudnie- 
nia wywozu drzewa surowego pocho- 
dzenia krajowego w celu podniesienia 
jakości eksportu drzewnego oraz dowo- 
u surawca drzewnego zzewnątrz w ce- 

lu powiększenia ilościowego tegoż eks 
portu — 
uchwalił najkategoryczniej zaprotesto- 
wać przeciwko usiłowaniom tych ele- 
mentów, które obecną ciężką sytuację 
w przemyśle i handlu drzewnym pragną 
wykorzystać dla swoich egoistycznych 
celów, usiłując podsunąć sterom miaro 
dajnym, jako rzekomo zbawienne środ- 
ki, — oddzielenie się od drewna sowiec 
kiego murem celnym oraz zniesienie ceł 
"wywozowych na drewno krajowe. 

Ze względów powyższych Zjazd wy 
jwiada się również kategorycznie prze 
ko utrudnieniom taryiowo - kolejo- 

dla dowozu drewna sowieckiego 
artaków krajowych, uznając takowe 
dopuszczalne jedynie w wypadkach 

adresowania wspomnianego drewna do 
tartaków, zbyt odległych od granicy pol 
sko - sowieckiej (np. dalej, niż 200 kilo 

, metrów), co miałoby uzasadnienie, jako 
"šrodek, zmierzający do skoncentrowa- 
nia przeróbki surowca tartacznego wpo 
Aliżu granicy w celu uniknięcia nieracjo 
Mialnych, przewozów surowca drzewne- 
| Ę0 na dalekie odległości. 
| W celu nadania tranzytowi drzewa 
Sowieckiego przez (Polskę charakteru 

| tranzytu uszlachetniającego, Zjazd  u- 
Ważą za konieczne utrudnienie tranzytu 
przez Polskę surowca „drzewnego, któ- 
Ty nadto pochłania dużo taboru ze szko- 
dą dla przemysłu krajowego, wobec cze 

cd 

  

  

Dil 
zu drewna z Polski w Stanie surowym, 
usiłują wykorzystać tę zmianę ' porto- 
wych taryf dla drewna w celu wstawie 

  

drzewnych w Wilnie 
go należy w odpowiedniej taryfie na 
przewóz drzewa od stacyj granicznych 
z Rosją'do portów polskich (PD2) skre 
Ślić pozycję, obejmującą drzewo suro- 
we. Zjazd uważa przytem za swój o- 
bowiązek zwrócić uwagę na to, iż czyn 
niki którym chodzi o ułatwienie wywo- 

nia tegoż surowca drzewnego do tary- 
fy dla wywozu przez porty drewna po- 
chodzenia, krajowego (PD1), co jest 
niewątpliwie sprzeczne z dobrze zrozu- 
mianym interesem gospodarki narodo- 
wej. 

Poszukiwany fałszerz sam się zgłósił do policji 
W pierwszych dniach bieżącego mie 

siąca z Kasy Skarbowej za sfaiszowa- 
mym 'czekiem monopolu tytoniowego 
podjęto 5 tysięcy złotych. 

Jak wówczas donosilišmy sprawcą 
falszerstwa okazał się funkcjonarjusz 
tutejszych magazynów tytoniowych Wa- 
cław Grudziński, zamieszkały razem z Z Wilna wyjechał оп do Warszawy 
źoną przy ulicy Legjonowej 17. a następnie do Poz..ania. Stamtąd trafił 

Grudziński wraz pieniędzmi zdołał do Gdańska, gdzie przebywał kilka 
zbiedz i mimo usilaych poszukiwań był dni 
nie do odszukania. 

„ Dopiero w ubiegłą sobotę rano do 
Komendy Policji w Wilnie zgłosił się 
młody człowiek o zaniedbanym wyglą- 
dzie, który wyznał odrazu, że jest po- 
Szukiwanym Grudzińskim i że zgłosił 

Trzej uzbrojeni bandyci napadli na odludne osiedle 
Nocy wczorajszej w gminie Wołko- 

tackiej, powiatu Postawskiego, miał miejsce 
napad rabunkowy. 

Nieaaleko wsi tej samej nazwy za- 
mieszkuje zamożny chłop gJanowicz, do 
którego wdarło się trzech uzbrojonych w 
karabiny i zamaskowanych bandytów, któ- 
rzy steroryzowawszy domowników zažą- 
dali wydania pieniędzy. 

Janowicz tej nocy był nieobecny w 
domu więc napastnicy poczęli maltretować 
jego żonę, sądząc, že w ten sposób 
zmuszą ją do wskązania miejsca, gdzie 

Lifwini wydają zbiegłego leśniczego 
W dniu wczor:jszym litwini powiadomili nasze  włądze graniczne, że w 

pobliżu Kowna został ujęty zbiegły z Polski leśniczy Ryszard Jaroszyński, 
Wobec stwierdzenia, że powodem ucieczki było prz:stępstwo nat.ry kry- 

minalnej, jakiego Jaroszyński dopuścił się z tytułu pełnienia swych funkcyj, 
Litwini uznali za wskazane wydąnie go w ęce władz polskich. Wydanie zbiega 
nastąpi dziśw południe na odcinku granicznym w rejonie Trok, 

Okazuje się, że Jaroszyński, jak powyżej zaznaczyliśmy będąc leśniczym 
w Baranowiczach zdołał zdefraudować większą sumę pieniędzy, bo około 30 
tys. złotych i zdołał ulotnić się. 

Obawiając się ucieczki do Rosji sowieckiej Jaroszyński zdecydował się 
E się do Litwy licząc zapewne, że tam będzie zupełnie bez- 
pieczny. (c 

KRONIK 

się do policji dobrowolnie ponieważ 
chce odcierpieć karę za popełnione prze- 
stępstwo. 

Wyjaśnił on, że myśl ucieczki pow- 
ziął dopiero gdy z 'alazł się w posia- 
daniu tak „poważnej”, jak mu się narazie 
zdawało, sumy. 

Do Wilna wrócił, bowiem  zauwa- 
Żył. że z posiądanych 5 tysięcy złotych 
pozostało mu "tylko na bilet i z pocią 
gu odrazu przyszedł do policji. 

Grudzińskiego policja zatrzymała i 
skierowała do władz sądowych. (c) 

schowane są pieniądze. 
Nie mogąc wydobyć od kobiety žad- 

nych zeznań bandyci  splątrowali cały 
dom przeszukali wszystkie schowki i za- 
brawszy znalezione zapasy różnych towarów 
zbiegli.t 

Na wieść o tym A zuchwałym napadzie 
miejscowa policja wszczęła energiczny 
po * 

Wilna na miejsce wypadku wysłano 
psa policyjaego „Gaiewa* wraz z przewod- 
nikiem. 0) ё ‹ 

  

WTOREK Kościół św. Ignacego godz. 9 
31 DZIŚ Wschód sł. g.7 m. 46 Mszą Św. dla wojska z  kazaniem, Steaua hód sł. g. 4 m. 55 godz. 11 suma. godz. 17 nieszpory, deda Zachód sł e. 4m. 3 = Kościół sw; Rafała gódz. © pry. 
Nowy Rok marja, godz. 9 Msza Św. godz. 11 — 

suma, godz. 17 nieszpory. 
Kościół Wszystkich Świętych 

godz. 6 prymarja, godz. 9 wotywa, 
godz. 11 —suma, godz. 16 nieszpory. 

Kościół św. Stefana godz. 6 
prymarja, godz. 10 suma, godz. 16 
nieszpory. 

Koś:iół św. 10 
Msza Św, czytana. 

Kościół Bonifratrów godz. 630 
prymarja, godz. 8 Msza św. cicha, 
godz. 10 suma, godz. 17 nieszpory. 

Kościół św. Piotra na Antoko 
lu godz. 6 prymarja, godz. 11 suma, 
godz. 17 nieszpory. ; 

Kościół Niepokalanego Poczę- 
cia N. M. P. godz. 1 prymarja, godz, 
10,30 suma, godz. 164а nieszpory. 

Kościół św. Jakóba godz. 6 
Drymarja, godz. 10-ta wotywa, godz. 
11 suma, godz. 16-ta nieszpory. 

URZĘDOWA 
— (y) Życzenia noworoczne dla Pana 

Prezydenta Rzplitej. Wzorem lat ubiegłych, 
w dniu 1 stycznia 1930 roku, o godz. 13 wo- 
jewoda wileński p. Władysław Raczkiewicz 
przyjmować będzie w górnych salonach Pa- 
iacu życzenia noworoczne dla Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Rządu jod przedsta- 
wicieli władz cywilnych i wojskowych, ducho 
wieństwa, uniwersytetu) samorządu, stowa- 
rzyszeń i organizacyj społecznych oraz spo- 
łeczeństwa. 

: MIE ISKA 
‚ — (9) Posiedzenie Rady miejskiej. Jak 

się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Rady 
miejskiej odbędzie się dopiero w drugiej po- 
łowie stycznia 1930 r. 

— (0) Liczne zgłoszenia zabaw sylwe- 
strowych. (Mimo odczuwanego powszechnie 
kryzysu „tegoroczny Sylwestr zapowiada się 
niegorzej, niż za lat ubiegłych. Sekcja wido- 
wiskowa wydziału finansowego Magistratu 
otrzymała już kilkanaście zgłoszeń na zabawy 
sylwestrowe. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe: 
go. Dnia 4 stycznia iodbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko-troc- 
kiego. Na porządku idziennym dalsze. rozpa- 
RAPERA budżetowego na rok 1930 

Spostrzeżenia meteorológiczne Zakładu 
Meteoroiogji U. S, B. 

z dnia 30 — XII 1929 r. 

\ Cišnienie 
šrednie w m. Ig 

Temperatura | Į 
średiia IEC 

Opad za do- | 
bę w mm 1 

Anny godz. 

Wiatr 

przewaźający 

Uwagi: półpochmurao, 
Minimum za dóbę — 20C - 

Max mum za dobę — 30C 
Tendencja baromeiryczna zwrost ciśn enia. 

) Poludniowy 

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Bazylika, We wtorek 31 grudnia 
o godz. 16 będą odprawione solenne nieszpo- 
ry z kazaniem które wygłosi arcybiskup me- 
itropolita wileński Rom. Jabirzykowski. Na 
spotkanie Nowego Roku odprawiona będzie 
o godz. 24 Msza św. Po nieszporach uroczy- 
sta adoracja Przenajświę tszego Sakramentu. 

— (k) Kościół Ostrobramski. We wtorek 
31 grudnia będą odprawione uroczyste nie- 
szpory o godz. 16.30 zaś na spotkanie Nowe- 
go Roku z dnia 31 grudnia na 1 styczeń o 
godz. 24 będzie odprawiona Msza Św. 

— (K) Rozkład nabożeństw na 
uroczystość Nowego Roku. 

Bazylika ; godz. 6 — prymarja, 
godz. 8.30 Msza Św. z suplikacjami, 
g. 9,30 wotywa, godz. 10 m. 15 suma 
celebruje ks. kanonik Żebrowski, ka- 
zanie wygłosi ks. preiekt Kisiel, godz. 
16 nieszpory, przed nieszporami wy- 
kład liturgiczny ks. kanonika Cichoń- 
skiego. 

Kościół św. Jana. Godz. 6 pry- 
marja, godz. 9 Msza Św., godz. 10 
Msza Św. w kaplicy N. M. P. Pocie- 
szenia, godz. 11 suma, -godz. 16,30 
wykłai liturgiczny z Pisma  śŚw., 
godz. 17 nieszpory. 

Kościół Ostrobramski godz. 6 

  

W niedzielę 29 grudnia r. b. po długich i cięckich cierpieniach zmarł nasz ukochany MĄŻ, OJCIEC i DZIADEK 

B. P. 

Izrael Bunimowicz 
b. Radny m Wilna 

O czem zawiadamia pozostała w nieutulonym żalu 

RODZINA 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy W. Pohulanka 5, odbędzie się DZIŚ, 

31 grudnia r. b. PUNKTUALNIE O GODZ. ii rano. 

  

B. P. Izrasl Bunimowiez 
Dnia 29 b. m. zmarł w podesz- 

łym wieku b. p. Izrael Bunimowicz, 
ojciec właściciela Domu Bankowego 
p. Tobjasza Bunimowicza. 

Zmarły znany był w Wilnie sze- 
roko ze swej działalności 
skiej na polu społecznem i filantro- 
pijnem. 

- Wraz ze Śmiercią b. p. Izraela 

Bunimowicza traci Wilno jednego ze 
swych najzasłużeńszych obywateli, nic 
też dziwnego, że pozostawia on po 

sobie jaknajlepszą pamięć i smutek 
wśród całego społeczeństwa miejsco- 
wego. 

  

Ź SĄDÓW 

FAŁSZERZE BILETÓW KOLEJOWYCH. 

  

Wiadomość o ujawnieniu wielkiej afery 

kryminalnej polegającej na tem, że grupa 

funkcjonarjuszy kolejowych  „dorabiała” | do 

pensji wypuszczając w Świat fałszywe bilety 
kolejowe, wywołała wielkie poruszenie. 

Aferę wykryto w. tęn sposób, że ktoś ZU- 

pełnie przypadkowo znalazł na peronie dwa 

bilety do „Warszawy. Uczciwy znalazca od. 
dał je do Ykasy i tu okazało się, że są to 

dublikaty. 15 
Dochodzeniem ustalono, žė puszczanie 

fałszywych biletów było dziełem szeroko zor- 

ganizowanej bandy, w skład której wchodzili: 
Kier. wydz. kontroli E. Szmidt, kasjerzy: 

obywatel: - 

Nagroda liferacka m. Wilna im. Adama Mickiewicza 
Jak już w swoim czasie donosi: 

liśmy, z dniem 1 stycznia 1930 roku 
upływa ostateczny termin zgłaszania 
kandydatur do nagrody literackiej m. 
Wilna im. Adama Mickiewicza. 

Dotychczas do miejskiej komisji 
kulturalno-oświatowej wpłynęły zgło- 
szenia: mec. Antoniego Millera, Bro= 
nisława Kretowicza z Grajewa (ur. w 
ziemi Kowieńskiej, pow. Poniewieski) 

i Jana Etgensa, 
nowa. 

Z reflektujących p. Kretowicz na: 
desłał do sądu konkursowego dzieło 
„O czem szumi Dewajtis". Opowiada- 
nie litewskie (wyd. Roju 1929 r.) zaś 
p. Etgens dwie powieści wierszowane 
w rękopisie: „Córka zbója" i „Złota 
Rybka”. (o) 

nauczyciela z Mły- 

literackich" w murach po Bazyljańskich o 
godz. 8. 

Na treść jego złożą się krótkie nowele z 
życia dziecka, Šano autorki proszone są 
o wybieranie ze swoich utworów perełek, naj 
bardziej żywych i w miarę możności — za- 
barwionych humorem. Rozmiar noweli nie 
powinien przekraczać 7 — 10 minut w czy- 
taniu. 

— Sekretarjat Związku Sybiraków 
w nowym lokalu. Sekretarjat Okręgu 
Wileńskiego Zw. Sybiraków przeniósł 
się do nowego lokalu — ul. Montwił- 
łowska 10 (Łukiszki) mieszkanie Skar 
bnika zarządu p. A. Skrzyńskiej - Olsze 
wskiej. 

Godziny urzędowania 4 — 5 po poł. 
z wyjątkiem świąt i soboty. 

RAZNT 
— Spotkanie Nowego Roku przy staropol- 

skim miodzie uroczyście odbędzie się w Ko- 
le Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki przy ul. 
Turgielskiej 12 Wieczór będzie urozmaicony 

A. Wasiukiewicz, J. Nowis, W. Romaszewicz, atrakcjami w ślicznie udekorowanej sali. Ро- 
rachmistrz (P. Kamiński, zast. kier. drukarni czątek o godz. 9 wiecz. Wstęp dla członków 

P. Osica i urzędnik dyrekcji W. Czebotare- ; zaproszonych gości 2 zł. Zaproszenie można 

wicz. : otrzymać również i przy wejšciu na wieczór. 
Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego, któ 

ry rozpoznawał ją od 3—7 czerwca r. b. Sy- — Dziś ostatni termin  wykupywania 

tuacja wyjaśniła się zupełnie dzięki temu, ŻE swiądectw przemysłowych. Dzisiejszy dzień 

wszyscy prawie oskarżeni przyznali się dO jest ostatnim, w którym można wykupywać 
Ka : REP w kasach skarbowych świadectwa przemy- 

Sąd skazał wszystkich wymierzając ka- stowe na rok 1930. 

ry; Szmidtowi — 5 lat, Osicy — 4, a pozo- W dniu 2 stycznia władze skarbowe wy- 
stałym po 3 lata więzienia. Pozatem zasądzo- głą na miasto kontrolerów celem sprawdzenia 

od nich 211 tys. 94 zł. oraz koszty. __ czy wszystkie przedsiębiorstwa wykupiły 
Wszyscy zasądzeni apelowali i dopiero $wiądectwa. i czy właściwej kategorji. 

przed wpłymięciem sprawy na wokandę Sądu 

Apelacyjnego część cofnęła skargę apelacyj- bjorstwo nie wykupiło patentu, sporządzony 
ną. Sprawa rozpoznawana była wczoraj i na zostanie protokuł i prócz ceny Świadectwa, 
ławie oskarżonych zasiedli: Szmidt, Osica i policzona zostanie również wysoka kara. 
Czebotarewicz. 

Na wniosek obrony mecenasów: Szysz- — ZK. Choinka dla dzieci stacyjnych w 

kowskiego, Jasińskiego i Łuczywka, sąd, któ- „Kropli mleka". W dniu 29 grudnia 1929 roku 
remu przewodniczył sędzia Jundziłł powołał odbyła się w lokalu „Kropli mleka" Wielka 46 
do sprawy w charakterze biegłego . nacz. pomiędzy godz. 5 a 7 po południu doroczna 

wydz. handi. taryfowego p. Gołubiewa. _._ zabawa i choinka dla dzieci Stacji Opieki nad 
Sprawa przeciągnęła się cały dzień. Bie- matką i dzieckiem Nr. 1. 

gły znalazł się w trudnej sytuacji zmuszony || jak zwykle tak i w roku bieżącym po- 
zorjentować się w ogromnym materjale spra- czekalnia stacyjna zaczęła się zapełniać mat- 
NY : ь kami i dziečm:, znacznie wczešniej przed 

, Obroną kwestjonowała wysokość p0- oznaczoną godziną. IPrzemėwienie powitalne 
wództwa cywilnego (211.694 zł.) twierdząc, wypowiedziała w zastępstwie dr. Żabko-Po- 

że suma ta wynosi wartość wszystkich wy- tapowicza nieobecnego z powodu niedyspo- 
drukowanych biletów, natomiast oskarżeni zycji, kierowniczka stacji p. A. Naruszewi- 

mogą odpowiadać tylko 4a bilety puszczone czówną, składając serdeczne życzenia mat- 

no 

W: wypadku stwierdzenia, że przedsię , 

w obieg. 
Na tem tle powstają repliki stron. Sta- 

nowisko Sądu Okręgowego popiera przedsta- 
wiciel generalnej prokuratorji. i 

Po zamknięciu przewodu sądowego za- 
biera głos prokurator Kowerski domagając się 
zatwierdzenia wyroku pierwszej instancji. 

Obrońcy oskarżonych wnosili o złagodze 
nie kary, gdyż z powodu przyznania się do 
winy nie mogło być mowy o całkowitem unie 
winnieniu. 

Sąd po naradzie postanowił uniewinnić 
całkowicie Osicę pozostawiając wyrok w sto ce serdecznej o swoich małych pupilów, zaini duktorem na uruchomionej 
sunku do pozostałych bez zmiany. 

Dotyczy to też powództwa cywilnego. (y) 

ra ks. prof. dr. Czesława Falkowskiego w sa- 
lonach Kasyna Garnizonowego odbędzie się 
Pierwszy Doroczny Bal Prawników. 

ŻAŁOBNA. 

— (a) Rocznica zgonu W. Ks. Mikołaja 
Mikołajewicza. W dniu 5 stycznia jako w 
rocznicę zgonu b. głównodowodzącego wojsk 
rosyjskich w. ks. Mikołaja Mikołajewicza, tu- 
tejsza kolonia rosyjska zakupiła nabożeństwo 
żałobne. 

— Gry świetl oloroweį nie będzie. 
Władze starościńskie nie prolongowały konce- 
sji na grę świetlno-kolorową w klubie przy 
uł. Ostrobramskiej. 

Temsamem klub zostanie zamknięty z 
dniem 1 stycznia. 

. jest wyłączną zasługą naczelnego lekarza, 

kom i dzieciom. Poczem odśpiewano chóral- 
nie kolendy, przy pięknie udekorowanem i 
rzęsiście oświetlonem drzewku. Rozbawiona 
i uszczęśliwiona dziatwa bawiła się wesoło i 
tańczyła przy dźwiękach gramofonu aż do 
godz. 7, o której obdarowana mydłem 
itorebką łakoci z serdecznym żalem opuszcza- 
ła lokal, gdzie im zgotowano tak miłą rozryw 
kę. 

Nadmienić należy, że tegoroczna AA: 
ie 

rowniczki i higienistki stacyjnej, które w tros- 

cjowali i zorganizowali choinkę i rozdawnict 
wo podarkówi gwiazdkowych wyłącznie włas- 
nemi siłami, bez żadnej pomocy z zewnątrz. 

— (y) Nowy w przychodni lekar_ 
iskiej funkc. państwowych. Od dnia 2 AE 
nia 1930 roku w przychodni jpomocy lekar- 
skiej dla funkcjonarjuszy państwowych w 
Wilnie rozpoczyna przyjęcie chorych „dr. Ja- 
dwiga Anforowicz, specjalistka chorób skór- 
no - wenerycznych. Przyjęcia chorych będą 
się odbywały codziennie oprócz dni świąte 
cznych w godz. 17.30 do 18.30 w lokalu przy 
chodni, ul. Wielka 51. 

— Zabawki dla |dzieci. Kończą się święta 
choinka odegrała już w nich swoją cudną ro- 
ję. Część zabawek chowa się na rok następ- 
ny ale część zostaje zwykle odrzucona jako 
niepotrzebne, o te zbyteczne prosi Komitet 
kolonij letnich przy (Towarzystwie Przeciwgru 
czem w celu urządzenia choinki dla naj 
biedniejszych chorych dzieci. Każda zaba- 
weczka nużące nasze milusińskie wywoła u- 

„śmiech radości biednych maleństw. Jaknaj- 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. więcej więc uśmiechów. 

— (0) Skasowanie zasiłków doraźnych _ Zabawki oraz wszelkie drobiazgi choinko 
dia bezrobotnych pracowników umysłowych. we prosimy przesyłać do dn.(3 stycznia włą- 
Z dniem 1 stycznia 1930 r. na mocy zarzą- cznie uł. św. Anny 2 — 2. 
dzenia Min. Pracy i Opieki Społecznej, zo- 3 
stają 5kasowane zasiłki dla bezrobotnych pra ‚ — — Ruch autobusowy. Podajemy rozktad 
cowników umysłowych, korzystających z t. jazdy autobusów „Brockway”, które rozpocz- 
zw. akcji doraźnej. ną kursować w dn. 2 stycznia 1930 r. na 

Odkrycie przedhistorycznej ko: 
lejki. 

W jednem z pism wileńskich pod 
tytułem „Zamiecie Śnieżne" czytamy 
tak niewinnie brzmiącą wzmiankę: 

Jak się ;dowiadujemy unieruchomiona 
została również kolejka wąsko-torowa Wo- 
ropajewo Druja. JPo uwolnieniu toru z 
zasp śnieżnych komunikacja na szlaku tym 
ponownie została podjęta * 

lie tu prawdziwych sensacyj mieści 
się w tej niewinności. 

Dowiadujemy się, że istnłeje ko- 
lejka wąskotorowa .Woropajewo Dru: 
ja. Odkrycie to zwłaszcza cieszy nas, 
którzy tak długo domagaliśmy się wy- 
budowania kolei na tym szlaku. 

A mówi się, że wiek XX jest tak 
bezpłodny w odkrycia podróżnicze! 
Odkryto już i bieguny i źródła Nilu 
ł wszystkie zakątki czarnego lądu. 
N.c nie pozostaje! Tymczasem oto re- 
dakcja owego organu wileńskiego je- 
dzie i odkrywa całą kolejkę. Całą 
prawdziwą kolejkę —z szynami, zwrot- 
nicami, budynkami stacyjnemi i do 
tego įunieruchomioną. „Komunikacja 
została ponownie podjęta”. 

Mała rzecz: „Komunikacja podję- 
ta“, 

Jaka szkoda, że nie pointormowa* 
no nas po ilu latach podjęto tę ko 
munikację. Próbujmy to zaaalizować i 
dojść do wniosków z jakich czasów 
datuje się Świeżo - odkryta kolejka. 
Jak nam wiadome w wieku >XX-tym 
o kolei Woropajewo—Druja nic nie 
wiedziano ani słyszano, w wieku 
XIX-tym również. A więc odkrycie ko-. 
lejki nie jest tylko ° dziełem godnym 
Stanley'a, o wiele więcej—jestto rów: 
nież sensacja naukowo historyczna 
klasy pierwszej. Kiedyś przed Steven- 
sonem, przed Wattem, za czasów, O 
których Stryjkowski nawet nie pisał 
pomiędzy Woropajewem a Drują bie- 
gała sobie kolejka nikomu nieznana, 

; przedhistoryczna! 
A teraz ją odkrytol 
I uruchomiono! 
Boże, Bożel w, 
Może dziennikarz, który dał tę wia- 

domość, zechce nawet zostać nadkon- 
kolejce 

Woropajewo—Druja. 

regjonalnego wystawia po raz ostatni barwne 
widowisko z tańcami i śpiewami „Sandomier 
skie wesele". Ceny miejsc zniżone od 30 gr. 
do 1 zł. 80 gr. 

— „Królewicz Rak*, Polska baśń ludo- 
wa pióra Wandy Stanisławskiej ukaże się z 
końcem bieżącego tygodnia na scenie w fe 
atrze Lutnia. Muzykę opracowała autorka na 
oryginalnych motywach ludowych pieśni zie- 
mi Kieleckiej i Piotrkowskiej, 

„  — Rewia Sylwestrowa. Dziś, o godz. 11 
min. 45 wiecz. odbędzie się w Teatrze Miej- 
skim na Pohulance artystyczna rewja sylwe- 
strowa. Z numerów poszczególnych wymienić 

! należy: Buty, znakomita przeróbka sceniczna 
utworu Kiplinga, Chaplin i Coogan groteska 
filmowa, Cyrk zajechał na K — scen- 
ka cyrkowa, Tancerka z Kochinchiny, orygi- 
nalny utwór specjalnie napisany do tej rewji 
oraz cały szereg tańców współczesnych i wie 
le innych rozmaitości. Reżyserja R. Wasilew- 
skiego i K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

— Staraniem Sodalicji św. Piotra Klawe. 
ra. będą odegrane Jasełka w dniu 31 grudnia 
o godz. 4 p. p. i 1 stycznia o godz. 6 p.p. w 
sali przy kościele św. Jana. 

prymarja, godz, 8 Msza Św. w kapli- 
cy, godz. 9 wotywa w kościele, godz. 
11- suma, godz. 16 wykład Pisma 
św. godz. 16,30 nieszpory, godz. 17 
litanja Loretańska w kaplicy. 

Kościół św. jerzego godz. 7-ma 
prymarja. godz. 10 Msza Św. godz. 
11 Msza Św. z kazaniem. 

Kościół św. Ducha godz. 7 pry- 
marja, godz. 8,30 wotywa, ;godz. 11 
suma, godz. 16 nieszpory. 

Kościół św. Kazimierza godz, 7 
prymarja, godz. 8 Msza Św. cicha, 
godz. 0—Msza św. cicha, godz. 10 
Msza Św. z kazaniem, godz. 11 su- 
ma, godz. 17 nieszpory. 

Kościół św. Trójcy godz. 6-ta 
prymarja, © godz. między 11,30 a 12 
rozpoczyna się suma, godz. 18 niesz- 
pory. 

Kościół po Bernardyński godz. 
6 prymarja, godz. 8 Msza św. cicha, 
godz. 11 suma, godz. 16,30 wykład z 
Pisma św. godz. 17 nieszpory. 

— (0) Popieranie turystyki. Min. robót 
publicznych i Min. spraw wewnętrznych wy- 
dały zarządzenie do władz samorządowych 
w sprawie finansowego popierania turystyki. 
Okólnik wskazuje na ogromne znaczenie go- 
spodarcze turystyki dla rozwoju pewnych ga- 
łezi przemysłu (hotelarstwa, kolejnictwa, kon- 
sumpcji i t. p.). 

; WOJSKOWA. 
— (a) Nowy zastępca dowódcy O. K. Iil 

Na skutek zarządzenia Ministerstwa spraw 
wojskowych zastępcą dowódcy, okręgu kor- 
pusu Nr. III (Grodno) został mianowany do- 
tychczasowy dowódca piechoty dywizyjnej 
10 dywizji generał brygady Oswald Frank. 

— (a) Oficerowie w stanie spoczynku 
fiogą nosić białe gwiazdki. W celu podnie- 
sienia prestiżu stanu oficerskieqo wszystkim 
oficerom przeniesiotym w stan spoczynku 
zezwołono na noszenie białych gwiazdek. 

Dotychczas jak wiadomo, emeryci woj- 
skowi nosili wyłącznie gwiazdki koloru zło- 
tego. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Prawników. Wyszedł kolejny 
nr. 8 miesięcznika Prawo. Do nabycia w księ 
garni |ózefa Zawadzkiego. 

— Bal Prawników. 26 stycznia 1930 r. 
pod protektoratem Jego Magnificencji 

    

  

— (0) Wzrost bezrobocia. Według da- linji Wilno — Grodno — Białystok. 
nych Państwowego Urzędu pośrednictwa pra- 
cy, obecnie ogólna liczba bezrobotnych 
terenie m. Wilna wynosi 3485 osób, w tem 
2627 mężczyzn i 818 kobiet. W porównaniu godz. 6.50, 11.00, 17.00 i 20.30. 

z ubiegłym tygodniem liczba bezrobotnych 
wzrosła 0 88 osób. ! к 

— (a) Strajk żydowski trwa. Próby zlik 
widowania powszechnego strajku pracowni- Wilna: o godz. 0.30, 5.50, 11.45, i 14.45. 
ków żydowskich nie odniosły żadnego skutku 

Strajkujący nie zgadzają się na propono- © godz. 2.10, 7.10, 13.25, i 16.25. 
waną przez kupców komisję arbitrażową, 
któraby likwidowała wszelkie wynikłe spory. 

Chcąc zmusić pracodawców do ustępstw 
komitet strajkowy zaostrzył akcję i przystąpił godzin, cena biletu 15 zł. Wilno — Grodno 
do jaknajenergiczniejszego wciągania pracow- Około 4 i pół godzin, cena biletu 10 zł. Grod- 

; no — Bialystok okoł. 2 i pół godz., cena bil. 
Wczoraj lzdjęto z pracy personel pracują. 5 zł. 

ników do akcji strajkowej. ъ 

cy w śródmieściu (w sklepach). 
Poparcie strajkującym przyrzekły związki Zniżka. 

warszawskie. 
Taksamo okręgowa komisja 

zawodowych w Wilnie wypowiedziała się za 
podtrzymaniem pracowników. 

KOMUNIKATY. 
iDziecko w twórczości literackiej ko 

biet 

pod wyżej wymienionym tytułem odbędzie 
Rekto- się dnia 9 stycznia 1930 roku w sali „Śród Nowego Ro 

na Stoku: o gdz. 5.30, 6.30, 11.30, 15.00 i 18.00. 

godz. 8.00, 12.35, 18.35 i 22,10. 

4.00, 9.00, 12.30, 15.15 i 18.15. 

związków da pewna, bezpieczna i regułarna. 

cydzieło Szekspira „Sen nocy letniej". 

wileńskich, ' Niniejszem powiadamiamy nowość repertuaru pełna humoru i werwy ko do 29 b. m. 
wszystkie losoby zainteresowane, że wieczór medja Fodora „Mysz kościelna*. 

Odchodzą z Wilna do Grodna i Białego- Co GRAJĄ W KINACH? 

Wanda — Djablica z Trypolisu. 
Słońce — Tajemnica nki wej 
Światowid — U lubienica mea ! 
Lux — Pat i Patachon jako stražnicy 

Odchodzą z Bialegostoku do Grodna. O ejkie kj ei" 

Picadilly — Ludzie bez oblicza. 
Hollywood — Grzechy ojców. 
Heljos — Kobieta i pajac. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

, — (c) Ujęcie złodzieja. Sprawcą  kra- 
dzieży walizki na dworcu kolejowym na szko 
kę warszawianina Izraela Rządzyńskiego, oka 
zał się Edward Żylonis (Bukowa 32), któ- 
rego ujęto i walizkę wraz z rzeczami i doku- 
mentami odebrano. 

— (c) Nagły zgon w gabinecie lekarza. 
ki OE e Eine dr. Jedwab- 
nika przy ul. Wileńskiej zasłabł nagle cze- 

2 TEATR I MUZYKA. kający na poradę 48 letni Izrael Bokatman 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś ar. (Subocz 15) cierpiący oddawna na płuca w 

drodze do szpitala Bokatman zmarł. 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 28 

do godziny 9 rano zanotowano 
: w Wilnie 73 wypadki. W tem bylo kradzie: 

—„Sandomierskie Wesele". Jutro w dzień 8, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 3: 
0 god (nn ganė 2 

Odchodzą z Grodna do Białegostoku: o 

Odchodzą z Sokółki do Białegostoku: o 

Odchodzą z Sokółki do Grodna i Wilna: 

Odchodzą z Grodna do Wilna: o godz. 

Podróż trwa: Wilno—Białystok 'około 8 

„. Urzędnikom, wojskowym i uczniom — 

Autobusy są ogrzewane, wygodne —jaz- 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ostatnia



— (c) Porachunki złodziejskie. Na ulicy 
Wielkiej, róg Łotoczka znaleziono porżnięte- 
go nożem znanego złodzieja Michała Zygno- 
wa wel Miszki Greka, który najprawdopodob 
niej padł ofiarą sądu złodziejskiego. Zygnol 
mimo nalegań policji nie chce wyjawić z ja- 
kich powodów został poraniony, ani też kto 
jest sprawcą. 

— (c) Pożar. W majątku Karolino, pow. z 
baranowickiego własność p. Stanisława Buk- W 
ray powstał pożar, który wyrządził nieznacz 
ne straty. 

Na srebrnym zkranie 

„GRZECHY QOJCÓW* W „HOLLYWOOD*. 

  

Można przypuszczać, że za „,Grzechy oj- 
ców*, za realizację tego filmu amerykański 
Paramount musiał otrzymać poważne prem- 
jum pieniężne od rządu U. 5. А. jest bowiem 
świeżo pokazywany, w „Hollywood'* naszem, 
obraz, iilmem co się zowie „prohibicyjnym” 
iilmem pierwszorzędną propagandę „sucho 
šci“ Ameryki stanowiącym. 

Wilhelm Spengler w swej karjerze kel- 
nerskiej dochodzi do posiadania własnej dru- 
go czy też trzeciorzędnej restauracyjki. Jest 
szczęśliwy z losu, rad ze szczęścia rodzin 
rego, dumny ze swego 10-letniego jedynaka. 

I wśród tych wszystkich pomyślności 
przychodzi śmierć żony Spenglera, śmierć któ 
tej on jest bezpośrednim sprawcą. 

Spenglerowi potrzebna jest gospodyni, 
zaślubia tedy panienkę podejrzanej konduity, 
która wraz ze swym stałym „przyjacie- 
iem* obejmuje rządy w domu. 

Rezultatem tej zmiany jest to, że córka 
Spenglera z (pierwszego małżeństwa — Mar- 
ry, opuszcza dom ojca. 

I znów, mimo zaszłych wydarzeń, inte- 
res naszego bohatera prosperuje świetnie, aż 
nagle, jak grom spada nań ustawa prohibi- 
cyjna amerykańska. 

Spengler jest w rozterce, nie wie co po- 
cząć ze sobą. Wtedy jego druga żona podsu- 
wa mu myśl zajęcia się szmuglem alkoholo- 
wym. 

I znów mija kilka lat. Spengler jest już 
bogaczem, jest fabrykantem  „prohibicyjnej“ 
wódki, którą zresztą zatruwa systematycznie 
konsumentów. 

Syn jego — Tom, studjuje w wyższej 
uczelni. 

Zjeżdża on do ojca na wakacje i wtedy 
stary Spengler z przerażeniem stwierdza,, że 
jego ukochany jedynak używa alkoholu. 

Tymczasem władze nie śpią. wpadają na 
trop tajnej gorzelni Spenglera i właśnie w 
momencie gdy wiadomość o tem dochodzi do 
niego, wpada w nietrzeźwym stanie Tom, w 
którego ręku ojciec widzi butelkę swej włas- 
nej produkcji „whisky. 

Gdy przerażony Spengler podbiega do 
syna, aby mu z rąk wyrwać truciznę, Tom 
osuwa się ze skargą, że stracił wzrok. 

Nie pomagają wezwani natychmiast le- 
garze. Udaje im się uratować życie ichłopca, 
jednak wzroku nie odzyskuje on już MES: 

Spengler zostaje aresztowany i przybity 
orzejściami rodzinnemi (n. b. żona, okradłszy 
«o, ucieka z kochankiem), przyznaje się do 
winy. Zostaje zasądzony na karę więzienia. 

Niewidomym zaopiekowuje się tymcza- 
sem jego siostra, która po ciężkich kolejach 
losu, żyje we względnym dostatku. 

Aż wreszcie kara Spenglera kończy się. 
Dostaje on od swego zięcia ofertę wpłacenia 
pewnej sumy, za cenę wyrzeczenia się przez 
niego rodziny. 

Spengler ofertę tę odrzuca i znowu widzi- 
my go, jak niedołężnie usługuje jako kelner, 
gościom podrzędnej kawiarni. 

Nie jest to jednak zakończenie obrazu. 
„Grzechy ojców są filmem produkcji amery- 
kanskiej, a przyjętem jest, że filmy te kończą 
się „dobrze. 

Otóż i w danym wypadku historja Spen- 
glera kończy się dobrze. Jak? Kto ciekaw, 
niech się dowie w „Hollywood“. 

Rolę główną w „Grzechach ojców* kreu- 
je Emil Jannigs. Każdy obraz z udziałem tego 
artysty jest rewelacją. 

Jamnigs jest dziś niewątpliwie czołowym 
jeśli ży nie największym tragikiem ekra- 
nów. Każda rola, która mu w udziale przy- 
pada, jest arcydziełem, jest czemś skończo- 
nem. 

Pojęcie o kreacji Jannigsa jako Spengle- 
ra wyrobi sobie każdy dobitnie, jeśli nadmie- 
nię, że jest ona chyba najlepszą z tych, jakie 
kiedykolwiek oglądano. 

Obok Janningsa biorą w filmie udział: 
Ruth Chatterton (druga żona), Barry Nor- 
ton (syn) ]еапаг иг (córka) — wszyscy 
doskonali i podciągający się do poziomu gry 
ałównego bohatera obrazu, 

„Grzechy ojców” są jednym z najlep- 
szych filmów bieżącego sezonu kinowego. 

Nad program polskiej produkcji pływac- 
ki film propagandowył — również dobry. 

Omega. 
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DFIARY. 
Zamiast wizyt: i życzeń świątecznych i 

noworocznych Witold Kwinto dla najbiedniej- 
szych zł. 10. 

Włodzimierz-Marjan Chylewski do dyspo 
Redakcji zł. 5; Jan Brzozowski zł. 10, 

d Podolecki zł. 10, Jan Krzyżanowski 
zł. 5, Bronisław Kalinowski zł. 5 razem 35 na 
Wileńskie 'T-wo Dobroczynności; 

   

Dr. E. Klemczyński zł. 5, dr. W. Wysoc- 
ki zł. 5 razem zł. 10 na Żłobek Im. Maryi; 

Marja Maniewiczowa na Żłobek Im. Ma- 
ryi zł. 5, dla najbiedniejszych zł. 10; 

Klimontowicz Wandalin dla najbiedniej. 

Muraszko na 

  

Polską Macierz 

   

    

Szkolną zł. 
Michałostwo _ Józefowiczowie na ochro- 

nę im. Marszałka Piłsudskiego zł. 5. 
Józef Karczewski na ochronkę im. Mar- 

szałka Piłsudskiego zł. 5; 
Jan Rubel na Polską Macierz 

zł. 5; 
Szkolną 

  

an Mołochowiec na ochronkę im. Marsz. 
Piłsudskiego zł. 10. 

Leopold Szaniewicz na budowę Domu 
Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego — zł. 5. 

Władysławostwo Szmidtowie na T-wo 
Dobroczynności zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób š. p. Henryka 
Burhardta Władysław Hołownia na Polską 
Macierz Szkolną zł. 10. 

N. N. na zakład Sióst Magdalenek zł. 3. 

Lista ofiar, złożonych na fundusz bibljo- 
teczny Polskiej Macierzy Szkolnej zamiast 
życzeń noworocznych: 

P. Józef Korolec, dyr. Tow . 
nošė“ zł. 100. 

P. Zygmunt Dudyński zł. 10. 
P Stanisław Łuczyński zł. 5. 
P Władysław Chełmicki zł. 3. 

3 ЯАапіп'а Korolcowa zł. 5. 
„Marja Korsakowa zł. 2. 
„ Nadzieja Mienajłowa zł. 1. 
. Józef Borkowski zł. 5. 
. Bolesław Gołębiowski 
. Michał Sciepuro zł. 1. 
. Bohdan Mintowt-Czyż zł. 3. 
. Andrzej Kondratowicz zł. 5: 
. dr. Witold Węsławski zł. 5. 
jn Piłsudski zł. 10. 
udwik Szwykowski zł. 20. 

„Przezor- 

zł: 3. 
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Na Koło Opieki nad dziećmi przy stacji 
przeciwgrużliczej od urzędników Wydz. Ro- 
bót Publicznych w Wilnie, zamiast wizyt i 
powinszowań noworocznych: 

1) inż. W. Narkiewicz zł. 5; 
2) inž. S. Olszewski zł. 5. 
3) inż. 5. Przysiecki zł. 2. 
4) B. Zagrodzki zł. 2. 
5) inż. H. Mieczkowski zł. 2. 
6) — A. Mikołajun zł. 1. 
1) H. Giecewicz zł. 2. ® 
8) inż. S. Girin zł. 5. 
9) inż. F. Wojciechowski zł. 2. 
10) inż. S. Sobolewski zł. 3. 

{ 11) — A. Szumiński zł. 2. 
12) — N. Halicki zł. 2. 
13) inž. J. Paprocki zł. 2. 
14) — W. Rozwadowski zł. 2. 
15) — H. Lewuiis zł. 1. 
16) inž. S. Kielczewski zł. 3. 
17) inż. W. Laskowski zł. 3. 
18) — R. Żeifert zł. 2. 
19) — P. Czerwiakowski 50 gr. 
20) inż. W. Krukowski 3 zł. 
21 — M. Świecimska 3 zł., razem 52.50. 

Zamiast życzeń noworocznych na ręce 
p. generałowej KrokiPaszkowskiej złożyli na 
Koło opieki nad dzieckiem przy stacji prze- 
ciwgrużliczej w Wilnie p. p. Dow. 19 dyw. 
p. gen T. Kasprzycki i szef sztabu mjr. dypl. 
Zawisza zł. 30. 

c, O. W. gen. Krok-Paszkowski 
zł. 10. 

Szef sztabu mjr. Obertyński zł. 10. 

mana 
i Gęgiel. iz] 

Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą- 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samcchodowym 

| od 500 kig... B 
D. H.-P. „MERKANT“ 

Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i G. Nobużyńscy. 
Wilno, Zawalna Nr 20, 

Tel. 697. Tel. 697, 
Duis ADATA 

s LI W 

RADJO 
Wtorek, 31 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy SY- 
gnał czasu. 12.05 — 13,10: Poranek oopu- 

larny w wykonaniu orkiestry Polskiego Ra- 

dja. W programie: 1) Heincke — walc ro- 
mantyczny, 2) Delibes—Sylvia, (3) Rachma- 
minow—Elegja, 4) Różycki - Piosenka Ca- 
ton z opery. „Casanowa*, 5) Dworzak —ta- 
niec słowiański Nr. 1, 6) Dema—,„Gdybys 
mnie koch'ła*, 7) Muzyka 'taneczna. 13,10 
— 13,20: Transm. z Warszawy, „Komunikat 
meteorologiczny 16,10 - 16.15: Program 
dzienny, 16,15 — 17,00: Muzyka z .płyt 
gram: fonowych, 17,00 - 17,15: Chwilka -. li- 
tewska. 17,15. 17,25: Komunikat organi- 
zącyj © społecznych.17,25 — 17,45: Audycja 
dla dzieci, „Mój ogródek zimowy” — poga- 
anka przyrodnicza, wygłosi Irena HŁubia- 
kowska. 17,45—18,45: Transmisia z War- 
szawy — Koncert, 18,45— 19.10: Kącik dla 
panów. Prowadzi Karol Wyrwicz-Wichrow- 

ski, , 19,10 19,25: 16-ta lekcja 'język» nie- 
mieckiego prow. dr. Wł. Jaccbi. 19,25— 

19,50: "Tomasz Mann—laureat Nobla" od- 
czyt wygłosi Jerzy Wyszomirski. 19,50— 
20,00: Program na środę, sygnał czzsu i 
rozmaitości. 20,00- 22,45: Transmisja z 
Warszawy. Koncert, komunikaty i fel.eton. 
22,45- 23,30: Audycja zbiorowa pięciu sta- 
cyj polskich: 22,45—23,15—Poznań, 23,15 
23,45 Kraków, 23,45 — 0,30:—Warszawa, 
0,30 - 1,00—Wilno - audycja naodwrót p. t. 
„Noc Wilna* (Transmisja na całą Polskę), 
1,00—1,30 -- Katowice. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 grudnia 1929 r. 

  

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,87, 8,89, 2.85, 
Belgja 12458, 124,89, 124,27 
Kopenhaga 238,60, _ 239,20, 238,38 

Budapeszt 156,00 156,— 155,64 

Holandja; 359,08 359,98 _ 358,18 
Londyn 2 43,41, 43,52 43,30» 

Nowy-York 8,87, 8,89, 8,85, 

Oslo 238,65 239,25 238,05 

Paryż 35,04 5 35,13, „3496 

Praga 26,41. 26,47, 26,34,5 

Szwajczrjaj 172,75, 173,18, 172,32 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,75, 24035  239,15 
Wiedeń 125,30 125,61 124,99 
Węsry 155,57 155,74 155,7 

Wło: by 46,58 46,70 46,46 
Mark» niemiecka 242,57, 
Gdańsk 173,64. 

Papiczy procentowe 
Pożyczka inwestycyjna 118.—. Prem- 

jowadolarowa 67.00 5 proc. konwersyjna 
49,75 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
Jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00. 8 prec. 

‚ Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., «>li- 
B. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
„ 4 i pėl proc. 1. Z. ziemskie 48— 

8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw” 
skie 52— 8 proc. Łodzi 61,25. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. akiigasją P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.50 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. 47,25 Kalisz 51 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 57.62 

4 Akcje. 

Bank Polski 176,50—  . Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyci 
78.50. Puis 8.50. Elektrownia w *Dąbrowi: 
60, Cukier 2700 Cegielski 49 —. Mc- 
drzejów 18,— Norblin 72.JOstrowiec 4 61.00 
Starachowice 21:75 —, — Zieleniewski 67,0 
80. POREORGJĄ, Węgiel 71,25 Parc 
wozy 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 105. 
Lilpop 36.50 B. Zachodni 81. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
95-- Firley 39, Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 105. Bank Hand- 
lowy—129. Wysoka 145 Majewski 60 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 30 grudnia 1929 r. 

Listy zastawne w walucie zagranicznej. 

8ipół.proc. L. Z. Wil. Banku Ziemsk. — 
100 Dol. — 91 

4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. PER 

Czeki i wpłaty. 

   

Paryż 34,90 
zastawne. 

Wil. Bank Ziemski—2ł. 150 w złotych za Spożywczeg: 
tjedną akcę —167 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 1-VIII 29 r. 
10104 A. I. „limer Izrael* w Głębokiem, pow. dziśnień- 

skiego. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel 
Ilmer Izrael, zam. tamże, 2219 — VI 

10657. A. I. „Cepelewicz Morduch* w Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Cepelewicz Morduch, zam. tamże. 2245 — VI 

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

10318. A. I. „Duszyc i Łam spółka”. Sklep dodatków 
szewckich. Siedziba w Wilnie przy ul. I Szklanej 13—18. Firma 
istnieje od 1926 roku. Wspólniczki zamieszk. w Wilnie: Gniesza 
Duszyc przy ul. Uniwersyteckiej 1—10, i Chaja-Sora Łam —przy 
ul. Wielkiej 19—6. Spółka firmowa. Na mocy wyroku Sądu 
Polubownego z dn. 3 listopada 1925 r. zatwierdzonego decyzją 
Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego w dn. 4 
marca 1926 r. czas trwanią spółki został określony do końca 
1926 roku, zarząd należy do obu wspólniczek, weksle, i zobo- 
wiązania w imieniu spóki podpisują obie wspólniczki łącznie. 
1 w dniu 3 IX 29 r. 

2221 — VI 

10406. A. I. „Atlaspol — Lew Minskier* w Wilnie, ul. 
Sadowa Ill: Wytwórnia cukierków. Firma istnieje od „1929 r. 
Właściciel Minskier Lew zam. tamże. 2222 — VI 

w dniu 14! IX 1929 r. 
289. A. I. „Spółlęa firmowa M. Porudomiński, M. Gelfeld 

i M. Byteński*. Firma obecnie brzmi: „Spółka firmowa — M. 
Porudomiński i M. Gelfeld*. Wspólnicy: Mojżesz Gelfeld „Ne- 
chama Porudomińska i Majrym Porudom i. Wspólnik Majrym 
Porudomiński zmarł. Prokurentem firmy jest Szewel Porudomiń- 
ski, zam. w Wilnie, przy ul. Wielkiej 39 z prawem zastępowa- 
nia: spółki i podpisywania wszelkich w jej imieniu zobowiązań i 
innych dokumentów, wymagających dwóch podpisów, łącznie 
ze wspólnikiem Mojżeszem Gelfeldem, i z prawem samodzielne- 
go podpisywania innych dokumentów. [Do czasu zatwierdzenia 
sukcesarów po zmarłym w sprawach spadkowych zastępuje 
zmarłego wspólnika Majryma Porudomińskiego w spółce w cha- 
rakterze pełnomocniczki ze wszystkiemi jego prawami Nechama 
Porudomińska, zam. w Wilnie, ul. Wielka 39. Wspólnik Mendel 
Byteński zbył swój udział na rzecz Mojżesza Gelfelda, Nechamy 
i Szewela Porudomińskich i wystąpił ze spółki:u Szewel Poru- 
domiński następnie udział swój zbył na rzecz Nechamy Porudo- 
mińskiej i również wystąpił ze spółki. Do reprezentowania spółki 

  
Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydytło 

nazewnątrz oraz podpisywania w imieniu spółki weksli, zobo- 
wiązań, plenipotencji, umów, oraz wszystkich wogóle aktów i 
dokumentów uprawniony jest Mojżesz Celfeld łącznie z Nechamą 
Porudomińską, pod stemplem firmowym. Do podpisywania w 
imieniu spółki korespondencji nie zawierającej zobowiązań oraz 
do wysyłania i odbioru wszelkiego rodzaju pocztowej, telegra- 

„ficznej, pieniężnej i wszelkiej innej korespondencji i wszelkiego 
rodzaju przesyłek wystarcza pod stemplem firmowym podpis 
Mojżesza Gelfelda lub Nechamy Porudomińskiej. 2223 — VI 

w dniu 14 IX 1929 r, 
„704. A. III. „Gienkin Wulf”. Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 2224 — VI 

w dniu 9 IX 1929r. 
1400. A. II. „Madejskier Abram*. Przedsiębiorstwo została 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. + 2226 — VI 

w dniu 2, 1X 1929 r. * 
86. B. XIV. „Wileński Dom Towarowo-Pržėmyslowy Bra 

cia Jabłkowscy; spółka akcyjna. Pełnomocnictwo udzielone Edwar 
cia Jabłkowscy spółka akcyjna. Pełnomocnictwo udzielone Edwar 
dowi Deszowi wygasło. Udzielońe Stanisławowi Bortkiewiczowi, 
zam. w Wilnie zał ul. Mickiewicza 22 łącznej prokury z prawem 
podpisywania za firmę łącznie z jednym członkiem zarządu lub 
% jednym z prokurentów. 2227 — VI 

a „WIA Gy Ц, оя оу 282. B. IV. „Wileūs! 'wy spółka z iczo- 
ną odpowiedzialnością”. Zgłoszono likwidację spółkii. Na likwi- 
datora powołano Samuela Deweltowa, zam. w Wilnie, przy ul. 
Straszuna 15—16. 2228 — VI 

w dniu 2-1X 1929 r. 
430. B. I. „Pierwsza Chrześcijańska Składnica udziałowa 

w Nowo.Święcianach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Sklep win, wódek i innych napojów wyskokowych. Siedziba w 
Nowo-Święcianach, pow. Święciańskiego. Firma istnieje od 22 
września 1921: roku. Kapitał zakładowy 3240 zł, podzielony na 
81 udziałów po 40 zł. każdy, całkowicie w gotowiznie wpłaco- 
ny Zarząd spółki stanowią zam. w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskiego: Norbert Michałowski, Juljan Gudelis Justyn 
Staniłkow i Napoleon Matiukas. Wszelkie zobowiązania, umowy, 
weksle, plenipotencje i inne dokumenty winny być podpisywa- 
ne przez wszystkich członków zarządu pod stemplem firmowym. 
Korespondencję pocztową, telegraficzną, zwykłą, pieniężną i war. 
tościową oraz towary ze stacyj kolejowych może odbierać i kwi. 
tować każdy z zarządców. Spółka z ograniczoną odpowiedzial 
nością zawarta na mocy umowy aktu, zeznanego przed Wacła- 

+ wem Hryniewickim, notarjuszem w Święcianach w dn. 28 sierp- 
nia 1929 r. za Nr. 2882 na cźasokres dziesięcioletni licząc od dn. 
l stycznia 1929 r. z automatycznem przedłużaniem na dalsze 
dziesięć lat i tak dalej z dziesięciolecia na dziesięciolecie, o ile 

    

na sześć mesęcy przed upływem powyższego terminu żaden Z ni 
udziałowców nie zażąda notorjalnie likwidacji spółki. 2229 — Vi 

    

© 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

  

'Оа «на 1 д0 Ó stycznia 1930 r. włącznie będzie wyświetlany monumentalny (iim z życia Indyj | 

„derceMaharadży* 
Dramat serc w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskiego w 
Anglji. Aktów 10. W rolach słównych: JANKUCHARSKI, KENETH RIVE, GILLAN DEAN i MARJA 
FRESCU. Kasa czynna od g. 3 m. 30, Początek seansów od g. 4-ej 

  

Dziśsl SUPERFILM EROTYCZNY! 
Kino-Teatr | Hszparta CONCHITA 

„HELIOS" 
Wileńska 38. 

Słynna gwiazda ekranu, 
MONTENEGRO w arcyfilmie według rozgłośnej 

KOBIETA :. PAJĄ 
Mistrzowska reżyseri:! Sensacyjno erotyczna treść! Porywające moment:! Seansv o 202 4 6.8 | 0,15 w 

najmodniejsza obecnie w 
powieści 

Varyžu urocza 

Pierre'a  Louvs'a 

  

KINO TEATR 
„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Grzechy ojców 
|Wzruszający dramat życiowy w 10 aktacn, ilustrujący tragedję człowieka, pokutującego za śmierć żony. 
IW_roli_głównej największy tragik świa:a EMIL _JANNINGS. Początek seansów o 4, 6, 81 10.25. 

  

Dzis! Wielka sztuka lilmowa wedlug giosneį powiešci Stefana Zweiga p. t. 

„324 GODZINY Z ŻYCIA KOBIETY: 
(SPOWIEDŹ). Życie pań współczesnych. Temat drażliwy zadziwiająco subtelnie ujęty przez znakomitego 
piszrzą Zweiga. W rolach głównych: HARRY LIEDTKE, ERNA MORENA, JEAN BRADIN, ERNE3T VEREBES 

Kino - Teatr 
1266 „ŚWlatowić 

ul. Mickiewicza 9. 
i wielu innych znakomitych artystów. 

  

  
Jutro i dni następnych. Największy przebój kinematogrefji polskiej w bieżącym sezonie. 

TAJEŃNICA $KRZYNKI POCZTOWEJ 
Wedlug scenarjusza J. Relidzyńskiego. W rolach głównych: Marja Boyda, Iza Bellina, Stanisława 

  

ino - Teatr 1 
p Karlińska, kotów we, Jerzy Marr, józef Węgrzyn, Bolesław Mierzejewski, Aleksander Zelwero- 

> wicz i inni. Fascynująca treść—genjalna gra. Akcja rozgrywa Się na tle przepięknych krajobra- 
„S'ońee 5 zów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryżu. 

eż od ei 1 do godz. 4 wiecz. specjalne seansy dla młodzieży i dzieci po ce- 
ul. Dąbrowskiego5 | nach zniżonych. Prawdziwa uczta dla < z (Mały Robinson 

bywalców kina. Wielkie arcydzieło filmowe Jackie u Iedożerców Cruzoe) 
10 aktów nadzwyczajnych przygód małego rozbitka. W roli głównej genjalny i nieporównany 

*Jackie Coogan. 

ei ра ašis KA op ё * PUBA BORUTOBANRGGO0DAA Е ЧЕУБ МА ВО УЙ 
„EA, el Jai “, Przedsiębiorstwo zostało NE Ina И понвено p PIANINA | FORTEPIANY į 

w dniu 17-IX 29 r. 
10659 A. 1. „Druc Fejgiel** st. kol. Królewszczyzna, gm, 

Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1929 roku. Właściciel IDruc 'Fejgie!, ała, 

10660 A. I. „Druc Abram“ st. kol. Królewszczyzna, gm. 
Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, piwiarnia, Właściciel Druc 
Abram, zam. tamże. 2248 — VI 

w dniu 18-1X 29 r. 
16061. A. I. „Długin Liba* w Dziśnie, ul. Handlowa 19, 

sklep spożywczy i innych towarów. Firma istnieje od 1914 roku. 
Właściciel Długin Liba, zam. tamże. 2249 — VI 

16062. A. I. „Dworkind Małka* w Dokszycach, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Dworkind Małka, zam. tamże. 2250 — VI 

Dział A w dniu 9-X 29 r. 
2145, A. I. „Michał Piech i syn" Spółka firmowa zawarta 

na mocy umowy z dnia 24 lutego 1923 roku. Zarząd należy do 
(Michała Piecha, który podpisuje w imieniu spółki wszelkie z0- 
PWSZ ikontrakty, umowy, czeki, weksle, m ce 
i tp. 

Dział B 2-X 1929 roku. 
54. B. VII. a OWA dla Handlu Aptecznemi i Per« 

fumeryjnemi Towarami ]. B. Segall w Wilnie, spółka akcyjna”. 
'Nadzorcami sądowymi wyznaczeni zostali adwokaci: Józef Ru- 
binów*Rubinowicz i Wincenty Łuczyński, zam. w Wilnie: 1) przy 
ul. W. Pohulanka 32 i 2) przy ul. Mickiewicza 21. Do wykony- 
wania czynności handlowych, |(wymienionych w plenipotencji 
oblatowanej przed Janem Buyko Ńotarjuszem w Wilnie w dn. 
28-VIII 1929 r. za Nr. 3335 upoważniony został Nachman Jakobi 
zam. w Wilnie, ul. Tartaki 26. Na mocy decyzji Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 22 sierpnia 1929 r. 
udzielono firmie odroczenia wypłat na przeciąg trzech mesięcy 
licząc od dnia 22-VIII 1929 r. i ustanowiono a AI: 

w dniu 4-X 1929 r. 
363. B. III „Spółka dla eksploai browaru w Czerwo- 

|--« Zgłoszono 
tacji 

nym Dworze Z O; iedzialnošcią' 

30 likwidację spėlki. Na likwidatorów powołano Mojżesza Aniłowi- 

cza, zam. w Wilnie, przy ul. Mostowej 27. 2295 — VI 

433. B. |. „Towarzystwo Handlu i Przemysła Mącznego i 
o KEMACH — spółka z а ą odpowiedzial- 

nošcią.““ Przemiai i sprzedaż mąki, krup i otrębów oraz innych 

towarów, stanowiących produkcję młynową. Siedziba w Lidzie, 

ul. Suwalska 112. Spółka istnieje od 8 czerwca 1929 roku. Ka- 
pitał zakładowy 19.000 złotych, podzielony „na 190 udziałów po 

100 złotych każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd 

spółki stanowią zam. w Lidzie: Hirsz Pupko, Ela Kiwelowicz, 

Szmuel Polaczek, Abram Gordon, Abram Łando, Szewel Krasno- 

sielski i Dawid Polaczek. Zarząd kieruje NZ sprawami 
spółki i reprezentuje takową na zewnątrz. Wszelkiego rodzaju 

zobowiązania pieniężne, obligi, weksle, czeki, żyro wekslowe, 

iplenipotencje, akty rejentalne i hipoteczne, umowy wszelkiego 

rodzaju zobowiązania! towarowe i inne, listy zawierające w sobie 

jakiekolwiek zobowiązania podpisują w imienu spółk trzej z liczby 
siedmiu członków: zarządu iącznie pod stemplem firmowym. Na- 
tomiast korespondencję zwykłą, poleconą i pieniężną, telegramy, 
towary ze stacyj kolejowych i komór celnych, kantorów prze 
wozowych i banków może otrzymywać i podpisywać jeden z 
zarządców pod stemplem firmy. Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Henrykiem 
Piekarskim, Notarjuszem w' Lidzie w dn. 9 czerwca 1929 r. za 
nr. 2514 na czasokres do dn. 1 sierpnia 1933 roku. 2297 — VI. 

w dniu 9. 10. 1929 roku. \ 
434. B. I. „ELMOLINO — spėlka z ograniczoną odpowie- 

dzialnošicą“; Handel komisowy mąaką i innemi artykulami spožy 
wczemi i produktami rolnemi. Siedziba w Wilnie, ul. Bazyljańska 

6. Spółka istnieje od 17 lipca 1929 roku. Kapitał zakładowy 6.000 
złotych, podzielony na 300 udziałów, po 20 złotych każdy, całko 
wicie w gotowiźnie wpłacony. Zarządca spółki na czas do 1 
sierpnia 1930 roku jest INochim Olejnik, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Bazyljańskiej 6. Wszelkie zobowiązania w imieniu spół 
ki, weksle, żyra, czeki, umowy, pełnomocnictwa i wogóle wszel 
kie dokumenty i dowody podpisuje zarządca łącznie z: udziało- 
wcem Fajwelem, |Tunkielem pod stemplem firmowym. Korespon- 
dencję zwykłą, nie zawierającą zobowiązań, jako też odbiór ko- 
respondencji zwykłej, poleconej i warkościowej, przesyłek po- 
cztowych, kolejowych i t.p. podpisuje zarządca. Spółka z ogra- 
niczońą odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
przed Władysławem Hołownią, Notarjuszem w Wilnie, w dn. 17 
lipca 1929! r. za nr. 1538 na czas nieograniczony. 2298—VI. 

dodatkowy w dniu 4. 10. 1929 r. 2 
431. B. II. „Towarzystwo TRANSWIL — spėlka z ograni- 

<zoną odpowiedzialnošcią““, Przedmiot uruchomienie i prowadze- 
nie przedsiębiorstw ekspedycyjno - transportowych, składów to 
warowych oraz innego rodzaju handlowo - przemysłowych przed 
siębiorstw, w szczególności: bocznicy kolejowej i działu sprze- 
daży węgli. + 2299 — VI. 

w dniu 23. 8. 1929 roku 
54, VI. B. „Towarzystwo dla Handlu Aptecznemi i Periu- 

meryjinemi Towarami ].B. Segal w Wilnie Ska Akc.* 
Należący do spółki sklep w Wilnie przy ul. Mickiewicza 5, 

wykreśla się z rejestru na skutek zbycia go Awrumowi Grunber 
gowi, zam. w Warszawie. 2300 — VI. 
K Aaa es Ža i 5 BY ia a 

w dniu 3. 10. 1929 r. 
10910. A. I. „Zysman Małka* w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
S kiep spożywczy, bławatny i innych artykułów. Firma ist- 

od 1900 roku. Właściciel Żysman Małka zam. tamże. 

     

Światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (sie mai 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger). 
PLEYEL, BECHSTEJN, BLUTHNER, DRYGAŚ, 

SOMMFRFELD etc. 

K. Dąbrowska „.. 
Wilno, 

Niemiecka 3, m. 6 
l SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
аоа ВО шы х 9 9Н ОНБ Е Ь НОа В ОСА ОН р СОН 

  

    
Tańce karnawałowe 

dnia 2-go stycznia o godz. 8 wiecz. 
rozpoczyna sią nowy komplet tańców 
nowoczesnych pod kierownictwem P. 
BOROWSKIEGO ul. Trocka Nr. 2 
(towarzystwo Chrześcijańskie inte- 

lig.) Opłata za kurs 10 zł, 

Zapisy przyjmuję: A 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IV z siedzibą w Wilnie, przy zaułku św. 
Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie z art. 1030 
U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. o godz. 10-ej 

— rano w-Wilnie, przy ul. Grochowej-Nr. 3 _od- 
będzie się sprzedaż z. licytacji należącego do 
Franciszka Drożdża majątku ruchomego skła- 
dającego się z żywego inwentarza i umeblo- 
wania mieszkania oszacowanego na sumę 
2.757 zł. 

Komornik (—) A. Sitarz. 
2970—0 

  

OGŁOSZENIE. 
W majątku Kul.Skarbowy, w gminie 

Iwienieckiej, pow. Wołożyńskiego znajduje 
się budynek murowany jednopiętrowy, który 
po drobnym remoncie: mógłby być wydziert- 
żawiony pod młyn wodny, tartak lub inny 
zakład przemysłowy. Tuż koło wspomniane- 
go budynku przechodzi woda bieżąca ze sta- 
wu o wysokim spadzie., przy którym bardzo 
łatwe urządzenie turbiny. Warunki dzierżawy 
urządzenie własnym kosztem młynu, lub in- 
nego zakładu HO na warunkach 
bezpłatnego korzystania z budynków i placu 
przez lat 15-cie po upływie tego czasu urzą- 
dzenia młynu lub zakładu wraz z zabudowa- 
niami p rzechodzą na rzecz Skarbu Państwa, 

O szczegółach i warunkach dzierżawy 
można dowiedzieć się w Kancełarji Nadleśnie 
ctwa Stołpeckiego, poczta Derewno w godzi- 
nach urzędowych. 
6767 — 1 : 

Nadlešnictwo  Stolpeckie. 

POTRZEBNY SPOLNIK 
z kapitałem. 3.000 złotych, który 
jmógłby objąć posadę kasjera. ólew 

      

     
do Ajencji „Polkres*, Wilno, Królew 
ka 3 dla J. T. R. K. —0 

ŁAGRZE JĄ tama В 
DOKTOR = 

D.ZBLNOWIEZ| Gabinet 
chor. weneryczne, | Racjonalnej Kosme- 

sylilis, narządów | Wkł Lechas, 
moczowych, od 9 Wilno, 
—l1, od 5—8 wiecz., | Mickiewicza 31 ma. 4. 
Elektroterapja Irodę Ros т += 

zato ri sal odświeża, usuwa 
jej ska i 

Koza Srtucznecopalenie ca: 

ki. Lalłowiczowa ry. Wypadanie wło= 
KOBIECE, WENE- | sów i łupież.  Naj- 

RYGZNĘE, NARZĄ. | nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od Z 

LĄ P. 43 ini im 
|. KOBIECĄ 

Doktor Medycyny UTOdiocserri 
doskonali, odświeża. 

Emil Sawicki usuwa braki i skazy, 
starszy asystent Klini- Regulacje i trwałe 
ki. Dermatologicznej przyciemnianie brwi. 
Uniwersytetu S. B. Gabinet Kosmetyki 
Choroby skórne i Leczniczej „CEDiB* 
weneryczne, przyjm.* e Hryniewiczowej, 
od 5-7, ul. Portowa Wielka 18 m. 9. Przyj. 
14 m. 3. —zod g: 10—7. = 

inmowiez tn © са sma 

boroby weneryczne, 
skórne, | syfilis. Przy” 

lecie: 64821 18-71 pe zjem 
Ino, czny usuwa zmar- 

ni. Wielka ZI оо орр че 
(Teisi, 921), — rzajki, wypadanie wło- 

==" sów. Mickiewicza 46 

DOW MOCZOW. 
ai 12-21 04 4-4, 
ul. Mickiewicza 24, 

$ tai. 277. 
———— 

  

ZvAATAM 
KOPRO 1 SPRZEGAŹ 
MAWACZE 
Samochód 

Fiat w doskonałym 
stanie sprzedaję za 
siedem tysięcy złotych 
Garbarska 5 u do- 
zorcy. 

ZAŁRĘ _ wpo- 
bliżu Wilna o 

obszarze około 35 
ha, dobre ogrody; 
jezoro, miejsce na- 
dające się na ustą- 
wienie młynu wod- 
nego, sprzedamy 
za 2500 dolarów 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, © — 

| DU majątek | 
ziemski © do- 

skonałej glebie, 
staroświecka sied= 
ziba, kompletne 
zabudowania, 3 
kim. od miasta po- 
wiatowego sprze- 

dsmy dogodnie 
Dom H.-K. „Za- 
chęta*  Mickiewi- 

MAWAWAM 

RÓŻNE 
BAW ZŁE 

Pokój 
umeblowańy do odna- 
jęcia. Śniadeckich 3 
m. 18' + 

TYSIĄC 
chorych na katąr żo- 
łądka, wzdęcia, kur- 
cze, bóle, niestraw- 
ność, brak apetytu, 
ogólne osłabienie 
et cetera, odzyskało 
zdrowie, używając 
zioła sławnego na 
cały świat Dr Dietla, 

tetu Jagiellońskiego. tetu jellońs 0. 
2циі={е bezpłatnej 
ZE pouczającej. 

Adres; Liszki—Apteka' 
5539—4 > 

- 

    

ulokujemy na |-szą 
solidną hipotekę 
miejską [ub 

ziemską 
D.H.-K* „Zachęta, 

Mickiewicza Ъ 
tel. 9:05. —0 

PRACOWNIA 
damskich strojów 
Suknie balowe, wie- 
czorowe, Oraz piasz-. 
cze po cenach przy 
stępnych. Wykonani 
eleganckie. Pzyjmuj 
też uczenice do nau 
kroju i szycia. Wy* 
uczenie sią zapewnio= 
ne. Skopówka 7 me 8. 

WŁADYSŁAWA. 

ma 

TGUBY 
ESDZODYKNA © ZZRCZSKÓSA 8 POWA 

gubiono paszport 
na konia, wyd. 
przez „Urząd 

Gminy Świrskiej, pow. 
Święciański,  właść. 
Jana Łukaszańca, zam. 
we wsi Jacunach, pow. 
Święciańskiego. —1 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 
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