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BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 2 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
HOROÓDZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. S 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9. N. Tarasiejski. _ 
KLECK — sklep „Jedność. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

х ul. Suwalska 13, S. Mateski. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
CZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 
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| Francja, Polska ECHA STOLICY 774 KORDOKÓW 
r bezpieczeństwo Akf przysięgi nowego rządu 

Paryż, 28 grudnia. 

Wczoraj wieczorem ukończyła się 

debata nad budżetem ministerstwa 
rozpoczęta 23 

grudnia i prowadzona tylko z jedno- 

dniową przerwą (25-g0); zakończyła 
się dużem ale dwuznacznem zwycię- 

Zwycięstwo * tandemu 
Tardieu-Brland jest duże, bo zaufanie 

do ich polityki zagranicznej uchwali- 

ło 342 posłów przeciw 17, przyczem 

około 250 (cała lewica i kilkunastu 

posłów z prawicy) wstrzymało się od 

Ale zwycięstwo to jest 

tym sensie, że nie 

wszyscy ci posłowie, którzy za rzą- 

dem głosowali godzą się w duszy na 

spraw zagranicznych 

stwem rządu. 

głosowania. 

dwuznaczne w 

metody dyplomacji p. Brland'a; 

drugiej strony ogromna większość 

tych, co się wstrzymali, a mianowicie 

i socjaliści, są 

zdecydowanymi, to 

znaczy godzą się całkowicie na jego 

politykę nawet wówczas jeśli chcieliby 

i prowadzić ją— 

wszyscy radykałowie 

„briandystami“ 

zająč jego miejsce 

jak myślą— lepiej... 

В Francja, wielkie mocarstwo w całym 
rola w 

Europie jest dziś stosunkowo większa 

niż przed wojną, może sobie pozwolić 

na prowadzenie nie dwu polityk za- 
granicznych, ale na stosowanie dwu 

a w 
gruncie rzeczy, ;z punktu widzenia in- 

teresów Francji, znakomicie się uzu- 
pełniających. Z jednej strony stosuje 

- dyplomacja francuska metodę solidar- 
zainteresowanych w 

utrzymaniu obecnego statutu politycz 

nego Europy, a z drugiej metodę po- 

francusko-niemieckiego. Ta 
dwolstość metody wymaga oczy- 

strony dużej 
ale nie 

uważamy wcale aby była zasad- 
inte- 

resami. Poprostu musimy stoso- 

tego słowa znaczeniu, której 

metod pozornie sprzecznych, 

ności państw 

jednania 

wiście z naszej 
czujności i ruchliwości, 

niczo sprzeczna z naszemi 

na Zamku 

WARSZAWA, 21.XIIL. PAT. Dziś 
o godzinie 11 przed południem po- 
wrócił ze Spały do stolicy Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej. 

* * * 

O godzinie 13-teį Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej odebrał 

na Zamku przysięgę od człónków 

nowomianowanego rządu. Ucze- 

stniczyli w tym uroczystym akcie 

wszyscy ministrowie z prof. cr. 

Kazimierzem Sartlem na czele. 

Audieneja u p. Prezesa Rady 
Ministrów 

WARSZĄWA, 31.XII. PAT. Pre- 
zes Rady Ministrów prot. dr. Kazi- 
mierz Bartel przyjął dziś o godzinie 
12 min. 30 Nachuma Sokołowa, pre- 
zesa egzekutywy sjonistycznej. 

Min. Mafakiewicz. objął urzędo- 
wanie 

WARSZAWA, 31 XII. PAT. Dziś 
rano przybył do stolicy nowomiano- 
wany, minister robót publicznych prof. 
Matakiewicz. 

s + a 

Dziś o godzinie 11 przed połud- 
niem dokonał nowomianowany mini- 
stęr robót publicznych prof. Matakie- 
wicz przyjęcia urtędowania z rąk 
ustępującego ministra Moraczewskie- 
go. Następnie podsekretarz Górski 
pr edstawił p.. ministrowi wyższych 
urzędników Ministerstwa. Z kolei p. 
minister  Matakiewicz w  dłuższem 
przemówieniu uczcił zasługi swego 
poprzednika oraz przedstawił wytycz- 
ne, jakiemi zamierza się kierować w 
swej przyszłej działalności. 

Prysfor koli 

Wylawszy swą-rądość z ustąpienia 
„p p. Cara, Składkowskiego i Moraczew 
skiego ,„Robotnik* ubolewa temi sło- 
Wy: 

Ale odrazu budzi się wątpliwość, czy 
ten częściowy przynajmniej odwrót „pułkow- 
ników” będzie trwaiy, czy nie mamy tu do 
czynienia z manewrem, z przejściowem zła- 
godzeniem kursu. Bo oto pozostał w Rządzie, 

   

Inteligencja bełornwka w tka na ihdexie 
Z Mińska donoszą: Władze sowiec- 

kie od szeregu miesięcy prowadzą za- 
ciekłą wa kę z tak zw. juchem narodo- 
wo-demok atyczuym wśród przedstawi: 
cieli inteligencji bi łoruskiej wB.5.S.R. Po 
jesiennej czystce na kierowniczych sta- 
nowiskach w Mińsku, której ofiarami 
padli znani działacze białoruscy jak 
lnuatowicz, prezes Akademii, prof Pi- 
czetta, Żyłunowicz i Szereg insych, 
przyszła obecnie fala c ystki na lit:ra- 
tów i publicystów białoruskich. Na 
pierwszy ogień poszedł dorobek literacki 
znanego pisarza białoruskiego Józefa 
Puszczy. W jego utworach władze cen- 
traine dopatrują się mieszczańskości, 
narodowo demokratycznych odch; leń, 
co wszystko razem jest nzsane, jako tak 
zw. „Ukłon na prawo*. Przeciwko Pusz- 
czy prasa oficjalna prowadzi  zaciesłą 
kampanię, którą należy rozumieć jako 
zapowiedź repreSyj. 

Artykal w „Lietuvos Aidas“ 
w sprawie kolei libawo-romnen- 

skiej 
KOWNO. 30.X1ł. Pat. Dzisiejsza „Lie- 

tuvos Aidas" zamieszcza artykuł pod tyt. 
„Miraż”, poświęcony kwestji kolei libawo- 
romneńskiej. „Lietuvos Aidąs* wskazuje, 
że Litwini nie mają nic przeciwko dąże- 
niom do ożywienia Libawy. Jest tylko dla 
nich niezrozumiałe, dlaczego w  przeszko- 
dach co do uruchomiesia kolei libawo- 
romneńskiej Łotysze oskarżają Litwinów, 
a nie Polaków. Łotysze — pisze  dzien- 
nik doskonale zdają sobie sprawę, że to 
Polacy naruszyli umowę i zawładnęli zie- 
mią litewską. Czyż Łotysze zezwolili na 
funkcjonowanie kolei podczas bermontow= 
szczyzny, kiedy Bermont zajmowat Rygę? 

Różnica -mówi „Lietuvos Aidas"—pomię- 
azy Polakami a bermontowcami nie jest 
wielka. Dalej, gay ruch na kolei został 
wznowiory, Libawa nie wygrałaby na tem, 
ponieważ dla Polaków wygodniej jest ko : 
rzystać z portu gdąńskiego. Polacy poru- 
szają to zagadnienie tylko z powadów po- 
litycznych. Gazeta wyraża zdziwienie, że 
wszystkiego tego Łotwa nie rozumie..Przez 
warszawski miraż kończy gazetą Polacy 
osiągnęli to, że Łotysze nie zwracają uwa- 
gi na międzynarodowe normy ;prawne oraz 
na rozwój stosunków litewsko-totewskich 

Nominacja Sawickiga : 
КОММО, 30.ХИ. PAT: Jerzy Sa- 

wickis został mianowany posłem Litwy 
w Danji, Szwecji i Norwegii. 

Rityta akademickiego chór łotewskiego 
w Kownie 

KOWNO. 17 stycznia przybywa 
do Kowna chór akademicki uniwersy- 
tetu łotewskiego w składzie 80 osób. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy па srronie 2-ej i srej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
BTC TAS ESRT ii 

. Komunikaty oraz 
|  omaasjane nallimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W mumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
| Zagraniczne 58 prot. drożej, Ogloszenie cyfrowe i tabełaryczna o 50 proc, drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

sniejsca, Terminy druku mogą być prztre Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Podpisanie fraktafu koncyliacyjno -arhifrażowego 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a królestwem Bułgarji 

WARSZAWA, 31 XII. PAT. Dnia 31 bm. podpisany został w War- 

szawie traktat koncyljacyjno-arbitrażowy pomiędzy Rzeczpospoliią Polską 

a królestwem Bułgarii. W imieniu Polski traktat podpisał p. minister spraw 

zagranicznych Zaleski, w imieniu Bułgarii p. Robeff, poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny Bułgarji zw Warszawie. 

Przygotowania do Z-ej Konferencji Haskiej 
Skład delegacji polskiej 

WARSZAWA, 31.XI1 PAT. W sklad delegacji polskiej na kon- 
ferencję haską wchodzą: jako przewodniczący p. Mrozowski, 
prezes Sądu Najwyższego, jako 'członkowie naczelnicy wydzia- 
łów w Minister twie Spraw Zagranicznych Lipski i Giinther, rad- 
ca ministerstwa Adamkiewicz, radca ambasady w Londynie Po. 
tocki, sekretarz legacyjny Czerwiński, dyrektor departamentu w 
Ministerstwie Skarbu Barański oraz naczelnicy wydziałów w Mi- 
nisterstwie Skarbu Kirkor i Szwaykowski. 

Skład delegacji rumuńskiej 

BUKARESZT, 30.XI1. PAT. Minister spraw zagranicznych Mironescu 
i podsekretarz stanu*w prezydjum rady ministrów Lugotzeanu odjechali 
wczoraj w południe do Paryża w towarzystwie szeia gabinetu ministra 
spraw zagranicznych Pawelesku i rzeczoznawcy technicznego Tutuka.- Po 
wa się w Paryżu z min. Titulescu delegacja rumuńska odjedzie do 

agi. › 

Skład delegacji włoskiej 

RZYM, 31 XII. PAT. Delegacja ltalji na konferencję haską składać 
się będzie z kierownika ministra finansów Mosconiego oraz delegatów: mi- 
nistra pełnomocnego Pirelliego i deputowanego Suvicha. 

Eksperci u premjera Tardieu 
PARYŻ, 31 XII. PAT. Premjer Tardieu przyjął wczoraj ekspertów 

francuskich na konferencję haską. W dniu dzisiejszym o godzinie 16 min. 
30 premier odbędzie naradę z delegacją francuską+w pełnym składzie. W 
skład delegacji wchodzą między innemi: Briand, Cheron, Loucheur, Berthe- 
lot, Leger-Parmentier i Quesnay. Delegacja francuska odjeżdża do Hagi w 
czwartek o godzinie 11. 

Rozmowy polityczne Brianda 

PARYŻ, 31 XIL PAT. Briand przyjął wczoraj Jaspara, ambasadorów 
Hiszpanji i Włoch oraz Titulescu. Jak przypuszczają, rozmowa z Jasparem 
dotyczyła ostatnich przygotowań do konferencji haskiej, rozmowa zaś z am 
basadorami miała za temat 
Wrsszcie rozmowa z Titulescu — kwestję odszkodowań wschodnie. 

Leoń Dańdet zosfał ułaskawiony 
PARYŻ, 30 XII. PAT. W dniu dzisiejszym przedstawione zostały 

do podpisu prezydentowi republiki dekrety amnestyjne, obejmujące między 
innemi znanego pisarza i działacza politycznego Leona Daudet'a. 

* 

PARYŽ, 31 XII. PAT. Prezydent Doumergue podpisał akt ułaskawie- 
nia Daudeta oraz szeregu kierowników i roznosicieli dzienników i odezw 

przygotowania do konferencji londyńskiej. . 

chosłowacki podpisał p. Poinčkrė); 
rzeczywistość również pcha go do 

porozumienia z Niemcami. Ale marze- 
niem p. Briaad'a jest marzenie pp. 
Edwarda  Herriota i Paul - Bon- 

cour'a, a mianowicie zbiorowe bezpie- 

czeństwo zapewnione jeśli nie całe- 

mu Światu, to przynajmniej Europie 

drogą jednej umowy międzynarodo- 

wej. Raz już to marzenie zostało wy- 

raźnie sformułowane przez Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów w postaci sław- 

nego protokułu genewskiego „z roku 

1924, protokułu, który każdą wojnę 

zaczepną określał jako zbrodnię: mię: 

dzynarodową, który wszelkie spory 
oddawał pod przymusowy arbitraż 

międzynarodowy i który obiecywał 

napadniętemu zbiorową pomoc woj- 

skową, ekonomiczną i finansową. 

Wskutek oporu . konserwatywnego 

rządu angielskiego, protokuł został 

zaniechany, ale bynajmniej nie po- 

grzebany. 

Zarówno wysiłki Francji, jak Pol- - 
ski i całego szeregu państw do Ligi 

Narodów Fnależących ku odbudowie 

protokułu wyraźnie zmierzają, Nasz 

wniosek przyjęty jednomyślnie przez 

Zgromadzenie z roku ;1927 go, pakt 

Briand-Kellog z roku 1928 i inicjaty- 
wa europejskiego „węzła federacyjne- 

go" wysunięta przez p. Briand'a na 

ostatniem Zgromadzeniu zenewskiem 

—to są wszystko etapy na drodze do 

odbudowy protokułu, Odbudowa ta 

leży niewątpliwie w interesie Polski i 

ten fakt określa jedną z metod naszej 

dyplomacji; drugą jest czuwanie nad“ 

solidarnością iateresów z  naszemi 

identycznych, co nie powinno wyklu- 

czać jaknajwiększej dobrej woli w 

stosunku do naszego, zachodniego są: 
siada. 

Kazimierz Suogorzewski. 

* 

Przypisek redakcji. Czytelnicy nasi 
przypominają może sobie ową „polemikę 
ną własnych szpaltach”, którąśmy toczyli z | 
p. Smogorzewskim. „Słowo* od trzech lat 
przestrzegą, że porozumienie frznko-nie- 
mieckie postępuje naprzód wyłącznie na- 
szym kosztem, a nawet iranko-polski so- 
lusz, zabezpieczający Francję i równowa- D odob- o ai . ; ci i 5 : е wać metody równoległe, podo į cw oczekiwaniom, p. Fryston, najbardziej Chór wystąpi z koncertem organi: komunistycznych. żący Siły Fraacji z siłami Niemiec, przy 

ne, ale do naszego położenia ODC i PW, człowiek zowanym przez T-wo jedności litew- Śpiesza raczej, a nie powstrzymuje owe z * ory się tylko Z azem, a nie ma m i s p 2 a Ž 

naszych środków dostojne. najmniej o zrozumienia dla skutków, wy- sko-łotewskiej. Zakeńczenie sesji nadzwyczajnej parlamenfu postępowanie aaprzód szkodliwych dla nas 
P. Briand nie jest idealnym mini- 

ale kto 

go krytykuje? jakie metody mu się 

przeciwstawia? P. Millerand w  Sena- 

cie, pp. Ludwik Marin i Franklin-Bo- 

uillon w lzbie zalecają politykę nastę- 

pującą: pozostać w Nadrenji, kontro- 

otaczać 

Niemcy sojuszami. Naturalnie, ci wszy- 

scy krytycy p. Briand'a pamiętają o 

Polsce, serdecznie się do nas odno- 

szą i mocno interesów naszych bro- 

nią, a taki p. Franklin-Bouillon broni 

nas nawet zbyt gorliwie, drażni p. 

Briand'a swem ciągłem powoływa- 

niem się na istotne czy urojone pol- 

skie obawy. Kto wie czy nie byłoby 

w  parla- 

mencie francuskim byli dyskretniejsi, 
aby wszyscy raz wreszcie zrozumieli, 

że interesy polityczne francusko-pol- 

polemika- 

mi... Myślimy tu także o socjalistach 

francuskich, którzy do naszych spraw 

o co ich 

zresztą nasza P.P.S. wyraźnie i z ma- 
łem poczuciem godności narodowej 

strem spraw zagranicznych, 

lować zbrojenia niemieckie, 

. 

lepiej aby nasi przyjaciele 

skie są ponad partyjnemi 

wewnętrznych się mieszają, 

prosiła. 

Ale wróćmy do francuskiej polity- 

ki zagranicznej Otóż żadnej nie mo- 

że metody 
dyplomatyczne zalecane przez 
pp. Miilerand'a i Marin'a nie ma- 
ja poparcia większości ani w 
parlamencie, ani w opinii kraju. 

jest za niebez- 
pieczną, za prowadzącą ;napewno do 
niedalekiej nowej wojny. Natomiast 
metoda p. Briand'a jest oceniana jako 
możliwie najzręczniejsza w obecnych 

warunkach, jako najskuteczniej odda- 

lająca możliwość zbrojnego koniliktu 
europejskiego i zapewniająca pokój 
stosunkowo bardzo małym kosztem. 

Metoda p. Briand'a jest kompromisem 
pomiędzy marzeniem a rzeczywistością. 

Rzeczywistość nakazaia mu pódpi- 

sać traktat przymierzą z Polską, z 

Rumunją, z Jugosławją (traktat cze- 

że ulegać wątpliwości, 

Ich polityka uważana 

(dakey ciąg na szpałcie 6-6j) у 

    
     nikających ze spełnienia rozkazów. P. P 

stor jest najcenniejszym zastawem „„puł 
ników'' w rządzie p. Bartla, dla którego znów 
może być największą zaporą na drodze do 
pacyfikacji stosunków, chociażby na odcinku 
współpracy Rządu z Sejmem, albowiem wy- 
daje się rzeczą więcej niż prawdopodobną, 
że p. Prystor ma być użyty jako taran do 
rozbicia solidarności opozycyjnych klubów 
sejmowych. 

Zapowiedź Konferencji prasowej 
u min. Zaleskiego 

WARSZAWA, 30.XII. PAT. Jak 
się dowiadujemv, minister spraw za- 
granicznych Zaleski w związku ze 
swym wyjazdem do Genewy udzieli 
w sobotę dnia 4 stycznia przedstawi- 
cielóm prasy warszawskiej wyczerpu- 
jących wyjaśnień co do polityki za- 
granicznej Polski. 

Po zgonie Erazma Pilfza 
Depesza kondolencyjna Brlanda 

WARSZAWA. 30.XI1. Pat. Na skutek 
śmierci min. Erazma  Piltzą minister 
spraw zagracicznych Briand przesłał 
za pośrednictwem ambasadorą .francu- 
skiego w Warszawie kondolencje wdo- 
wie po $, p. Erazmie Piltzu oraz min. 
Zaleskiemu. W swej depeszy kondolen- 
cyjnej Briand zaznacza, iż ś, p, Piltz 
wypróbowany przyjaciel Francji, dzięki 
patrjotyzmowi i swej mądrości politycz- 
nej wybitnie się przyczynił do odzy- 
Skania przez Polskę niepodległości, W 
pogrzebie Ś. p. Erazma Piltza reprezen- 

tował. ambasadora Laroche pierwszy 
sekretarz ambasady Barbier. 

  

į 
Zgon znanego dziennikarza 

TORUŃ. 30.XII. Pat. Dziś o godzinie 
$-tej po poł. zmarł po operacji w szpitalu 
w wieku Lt 47 $. p. Władysław Błoński, 
kierownik toruńskiego oddziału P.A.T.: p. 
Władysław Błoński, który pochodził z Ma- 
łopolski, pracował przez dłuższy czas jąko 
urzędnik w Dyrekcji Dróg Wodnych w To- 
runiu, skąd odszedł jako emeryt. Pozatein 
$. p. Błoński był korespondentem szeregu 
pism, między innemi Od szeregu lat był 
korespondentem — „llustrowanego 'Kurjera 
Codziennego i grudziądzkiego „Gońca Nad- 
wiślańskiego*, W świecie dziennikarskim 
był bardzo popularny Przed paru laty 
objął stanowisko kierownika toruńskiego 
oddziału. PAT. 
matkę i /3 dzieci uczęszczających do szkół 
średnich. Pogrzeb odbędzie się,w da. 2-go 
stycznia v godzinie 14 z kaplicy wojsko- 
wego szpitaia okręgowego w Toruniu. Ża- 
łobne nabożeństwo odbędzie się o godzi- 
nie 8 rano w a” Panny Macji. 

Sprawa założenia litewskiej floty handlowej 
Z Kowna donoszą: W najbliższych 

driach z inicjatywy litewskiegogzwiąz- 
ku marynarzy ma się odbyć w loka- 
lu klubu oficerskiego „Ramowe na- 
rada w sprawie założenia litewskiej 
floty handlowej. 

Inicjatorzy opracowali szczegółowy 
memorjał w tej sprawie. Memorjał 
wskazuje, iż przez port Klajnedzki 
przechodzi rocznie przeszło 600 tys. 
tonn towarów (200 tys. tonn przypa- 
da na wywóz i 400 tys. na wwoz). 
Corocznie wypada płacić 15 milj. lit. 
w obcej walucie za przewóz towarów 
To zjawisko mogłoby być usunięte, 
gdyby się miało własną flotę hand- 
lową. 

Związek marynarzy zamierza na- 
razie nabyć 2 okręty o pojemności 
1500 tonn brutto (900 tonn netto). 
Takie 2 okręty mogłyby odbywać 
rocznie 20 podróży i przysparzać do 
1 milj. 700 tys. lit. dochodu rocznie 
Wydatki mają wynosić do 1 miljona 
200 tys. Iit., czyli w ten sposób czy- 
sty dochód roczny osiągnie 500 tys. 
lit, co stanowi 25 proc. czystego 
zysku. 

Niezbędną sumę mają złożyć rząd 
—51 proc., towarzystwo „Lietukis“— 
10 proc. Centrala mleczarska - 10 
proc, rzežnia' „Maistas“ — 10 proc, 
Związek marynarzy litewskich—9 pro. 
Związek otrzymał już propozycję po: 
życzki w wysokości 2 milj, lit. 

Ki będzie następtą Bałodiga? 
RYGA, 30.XII. PAT. Z kół ;poin- 

formowanych komunikują, że roko- 
wania frakcji Skujenieka z rządem 
weszły w tego rodzaju stadjum, iż 
wstąpienie tej frakcji do koalicji rzą- 
dowej jest już tylko kwestją dni. Z 
chwilą wejścia tej frakcji ydo koalicji 
nastąpi zm ana na stanowisku  mini- 
stra spraw zagranicznych, bowiem te: 
ka ta oddana zostanie do dyspozycji 
frakcji noworolników. Ustąpięnie więc 
Baloyisa z zajniowanego w ciągu 
kilku lat stanowiska „ministra spraw 
zagranicznych jest już kwestją niemal 
zdecydowaną. | 

Zmarły pozostawił żonę, - 
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franeuskiego 
PARYŻ, 31 XII. PAT. Seśja nadzwyczajna parlamentu zakończyła 

się wczoraj o godzinie 3 min. 30 po przyjęciu ustaw o obniżeniu podat- 
ków. Parlament zbierze się ponownie w dniu 14 stycznia 1930 roku. 

Zadanie komisji gospodarczej Ligi Narodów | 
GENEWA, 31 XII. PAT. Zbierająca się w dniu 9 stycznia w Gene- 

wie komisja gospodarcza Ligi Narodów zajmować się będzie głównie re- 
zultatami ostatniej konferencji rzeczoznawców węglowych. \ 

Kwesija niepodległości Indyj 
Ghandi odrzuca statut kolonjalny 

LONDYN, 30.XII1. PAT. W kołach politycznych panuje wielkie zanie- 
pokojenie w związku z obradami indyjskiego kongresu narodowego i rolą 
Ghandiego, odrzucającego statut dominjalny i domagającego się zupełnej 
niepodległości Indyj, W ciągu najbliższego roku oczekiwane są w Indjach 
brzemienne w skutki wypadki. 

Pogłoska o aresztowaniu głównych przywódców ruchu 
hinduskiego 

AMSTERDAM, 31 Xil. PAT. Według doniesień z Batawji, wszyscy 
główni przywódcy hinduskiego ruchu nacjonalistycznego zostali areszto- 
wani. 

Choroba kardynała Gasparriego 
CITA DEL VATICANO, 31 XII. PAT. Ogólny stan kardynała Gas- 

parriego, który w dniu wczorajszym zachorował na iniluenzę, uważany jest 
przez lekarzy za całkowicie zadawalniający. 2 

46 ® 

Okręt polski Pomorze w niebezpieczeństwie 
Burzliwy stan morza utrudnia akcję ratowniczą 

PARYŻ, 31 Xil. PAT. Korespondent agencji Havasa Quimper donosi 

że zagrożony rozbiciem w okolicach Penmarok trójmasztowiec wywiesi 

flagę polską. Przypuszczalnie jest to statek „Pomorze*. Statki ratownicze 

przybyły już przed 24 godzinami, jednakże wobec burzliwego stanu morza 

nie mogą się zbliżyć do zagrożonego okrętu. Okręt ten jest zakotwiczony, 

powoli jednak fale unoszą go ku Skałom. Ostatniej nocy załoga statku 

zapaliła pochodnie, wzywając w ten sposób pomocy. 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE SKŁADA WSZYSTKIM CZY 

LNIKOM, PRENUMERATOROM, I PRZY JACIOŁOM „SLOWA“. 

14593 RERAKCJA. 
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konsekwencyj franko-niemieckiego zbliże- 
nia. W miarę , bowiem zwiększania się 
przyjacielskich stosunków Niemiec z Fran- 
cją, Niemcy coraz intensywniej myślą o 
zwróceniu jednostronnego rewanżu w na- 
szą wyłącznie stronę. 

Nie we wszystkiem zgadzamy się za- 
tem z p. Smogorzewskim. Powyższy jęd- 
nak artykuł drukujemy z całym zapałem. 
Świetny znawca wewnętrznych stosunków 
francuskich p. Smogorzewski przestrzega 
prasę polską przed powtarzaniem tez pp. 
Marina, Milleranda i tak dalej. Tę polity= 
kę unas stosuje p. Stroński, a właściwie 
cała prasa narodowa, tylko p. Stroński 
jest jej najwybitniejszym i najbardziej uta- 
lentowanym przedstawicielem. Niedaleko 
zresztą od p. Strońskiego odbiegają także 
publicyści prasy, którą nazywam koficjalnie 
—optymistyczną. Polityka zagraniczna pp. 
Marina, Milleranda, to jest polityka z cza- 
sów „okupacji Rubry* przegrała w społe- 
czeństwie francuskiem bezpowrotnie, Są - 
inne siły, z któremi Francja walczyć bę- 
dzie, bo taki jest mus historyczny i dlate- 
go polityka Locarna Francuzom dogadzą. 
Celem naszej polityki nie powinno być 
zakłócenie dobrych stosunków potnię- 
dzy Francją, a Niemcami, a tylko celem 
naszej polityki powinno być, aby  sto- 
sunki Polski z Niemcami były równie 
dobre, jak Niemiec z Francją, czyli in-- 
nemi słowy nie możemy dopuścić do 
tego, aby Francja wdzięczność Niemiec 
zdobywała sobie naszym kosztem, 

Wydaje się nam, że się zgadzamy w 
tym punkcie z p. Smogorzewskim i dlatego 

podkreśliliśmy dwa zdania w jego artykule. 
Nie zgadzamy się natomiast z jego dość 
optymistyczną wiarą, że polityka p. Brian= 
da nie jest, dla nad zbyt niebezpieczna. My 

przeciwnie w jeden konsekwentny łańcuch 
wiążemy trzy fakty: 1) Odpowiedź p. Brian 
da z dnia 23 listopada b.r. na pytanie, co 

Francja zrobi w razie agresji Niemiec na 

Polskę. P. Briand dał wtedy odpowiedź 
niewystarczającą i sprzeczną z naszemi in- 

teresami, 2) Bezprzykładne, powiedzmy nie- 

przyzwoite wystąpienie p. Loquina przeciw 
naszemu rządowi, 3)) Obecny chaotyczny 

incydent < aazwaniem x. Radziwiłła szowi- 
nistą.— Wszystkie te fakty są naszem zda- 
niem badaniem p. Brianda, jak dalece 

idzie ustępliwość polska, jak dalece idzie 
wytrzymałość polska, jak daleko idzie to co 
Polska dla świętego pokoju zniesie, | dla- 
tego uważamy za błąd, że żadna z tych 

prób, z tych badań ministra Brianda nie 

spotkała z naszej strony żadnej najmniej- 

szej reakcji. Cat.
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ECHA KRAJOWE 
Przez małą szybkę 

Święta tegoroczne spędzilismy pod 
znakiem rebusa politycznego, który 
пат gwiazdka w postaci zapowiedzia- 
nego gabinetu prof. Bartla przyniosła; 
Rebus ten, będąc tematem rozmów 
świątecznych miejscowych polityków z 
pod niskich strzech, dał mi materjał do 
podzielenia się nim z czytelnikami „Sło- 

wa“. 
uszę wspomnieć, że już w tego- 

rocznej majowej mojej „szybce“, cha- 
rakteryzując wrażenie wsi po ustąpie- 
niu premjera Bartla pisałem tak: „Ostat 
nie zmiany, które zaszły w rządzie po 
ustąpieniu premjera Bartla, noszą cha- 
rakter dla wsi niezrozumiały i niepasu- 
jący do logiki rolnika. Rolnik, hodowa” 

' ny przez naturę, z jej niedającemi się 
przewidzieć niespodziankami i kaprysa- 
mi, ceni ponad wszystko wytrzymałość 
i pracę. — Odchodzi premjer Bartel — 
prawa ręka Marszałka wyczerpany i 
zmęczony, z „wyładowanym akomula- 

' torem* jak sam swój stan określił. W 
gospodarskim mózgu chłopa tutejszego 
nie mieści się pojęcie wyczerpania, któ- 
re chyba razem ze Śmiercią nastąpić 
może. Tak myśli zdrowy umysł ludu rol 
niczego, którego akomułatoru nie wy- 
czerpało ani życie wśród okopów nie- 
przyjacielskich, 'ani późniejsza odbudo- 
wa, ani pięć lat nieurodzaju, ani tego- 
roczne zaspy Śnieżne, ani powodzie... 
to wszystko, co dia teoretyków miasto- 
wych stanowi zapory nie do przezwy- 
ciężenia. „„Druhaja paroda** — jak mó- 
wi chłop”. * 

W ten deseń charakteryzowałem 
- stan umysłów wsi po ustąpieniu prem- 

jera Bartla. Przeszło jednak kilka mie- 
sięcy letnich i zagadkowe ustąpienie 

_ wyczerpanego premjera wyjaśnione zo- 
stało. 

Spadek cen na zboże i produkty rol- 
ne — spadek dotąd niebywały i niesły- 
chany, jak oliwę na wierzch wyciągnął 

premjera 
Bartla, błędy wypływające ze stałych 
skłonności p. prof. do kokietowania le- 
wicy. 

Wydaje mi się, że miasto jeszcze 
niedostatecznie orjentuje się w klęsce, 
która w postaci niskich cen dotknęła 
rolnika. Jeszcze dotychczas zdaje się 
miastu, że niskie ceny stanowią klęskę 
wielkich rolników, a nie tyczą się mniej 
szych warsztatów. Spostrzeżenia moje 
życiowe czerpię z zespołu tak zwanych 
średniaków 25—30 hektarowych, z któ- 
rymi w stałym kontakcie jestem przez 
'zięciów — osadników. Wszak jest to 
zespół, na którym opieramy przyszłość 

--państwa,'i z którym rządy rachują się i 
rachować się będą. 

Właśnie niskie ceny  najdotkliwiej 
uderzyły w kieszenie tego państwowe- 
go zespołu rolniczego, który nie ma, 
ani lasu, ani ziemi na sprzedaż, a żyje 
jedynie z produkcji swego warsztatu, 
 str”eszczającej się przy dzisiejszej kon- 
junkturze cen w formule: wóz żyta rów 
na się parze butów. Jeżeli duży war- 
sztat radz sobie sprzedażą ziemi lub 

jako 
oswojony z chodzeniem boso — zrezy- 
gnowaniem z kupna butów, to ze śred- 

_ niakiem, działaczem z kółka rolniczego 
 — rzecz ma się o wiele gorzej i roz- 
paczliwiej. Nie jest on w stanie zredu- 

- kować własnych wymagań cywilizacyj- 
nych, na których opiera swą wyższość 
nad chłopem nieoświeconym. 

Nie może zdecydować się na posła- 
nie dziecka do szkoły boso lub w dziu- 

_ rawych trzewikach. — Nie dotykam in- 
_ nych dolegliwości, które uderzają w sto 
sunki gospodarcze wskutek rozpiętości 
pomiędzy ceną żyta a przetworami. 
Świadomie wysuwam tylko dolegliwo- 

_ ści natury cywilizacyjnej bez możności 
° zaspokojenia których średniak — cy“ 

° ( uk może być apynių? 
(W obronie Chestertona). 
Pesymizm i optymizm to dwa bie- 

guny, pomiędzy któremi szamoce się 
dusza ludzka. Z jednej strony nie- 
wiara w człowieka i Świat, ucieczka 
od niego, chęć przełamania i prze- 

wyciężenia natury ludzkiej i Świata, 
bo są one morzem zła, z drugiej 

/ zaŚ zachłyśnięcie się upojaaą wiarą 
w dobroć człowieka, ufirmacja radości 

1 pełni istnienia ludzkiego. ldą jedna 
za drugą próby aby określić stano- 

4 none wobec tych оУ! je os    

    

 „Metafizyk pospolitości”, powołał zna: 
nego pisarza katolickiego Chestertona 
przed sąd opinji katolickiej. Za to, 
że ten propaguje radość i słoneczną 
pełnię życia, za to, że ten umiłował 
życie ludzkie w jego doli i niedoli, 

° za to, że stał się piewcą: niesamowi- 
tej groteskowości a zarazem cudowno* 
Ści życia ludzkiego, za to wszystko 
oskarża go p. Skiwski © niekatolic- 
kość, bo według oskarżyciela opty- 
mizm może być z katolicyemem po- 

  

wilizator staje się w tym kraju niepo- 
trzebnym balastem. 

Otóż gabinet p. Świtalskiego przez 
zespół średniaków uważany był za ten, 
który raczył naprawiać błędy p. Bartla. 
Premja wywozowa na zboże — jako ra- 
dykalny zwrot w polityce zezowania w 
stronę socjalistów przyjęta była z ulgą 
i wiełkiem zrozumieniem przez ogół rol- 
niczy. 

A tu raptem grom z jasnego nieba 
— powrót dc dawnej firmy już wypró- 
bowanej i znanej ze swych szkodliwych 
dla rolnictwa systemów. 

Mały i średni rolnik przez ostatnie 
lata zdołał pogięvić niezbitą prawdę — 
że najstraszniejszym wrogiem jego są 
pośrednicy. Z jednym z tych pośredni- 
ków styka się na targu tygodniowym w 
miasteczku. 'W ostatni poniedziałek, po- 
przedzający święta tegoroczne, zgrani 
pośrednicy, którzy jak sępy na pobojo- 
wisko zlecieli z Wilna na targ — za 
masło, które w mieście sprzedają po 7 
zł., płacili rolnikowi na targu 4 zł. 50 
gr. za klg. Za jaja, które sprzedają w 
Wilnie po 27 gr. — dawali 15 gr., z 
sześciopudowego wieprza zrzucali na 
manco 3 pudy!! 

Te i inne sztuczki, które gnębią w 
bieżącym niepopłacającym roku, w ca* 
łej nagości odsłoniły oblicze pośrednika 
— kupca, żyjącego z pracy rolnika. 

Ten sam gospodarczy miernik w 
swych sądach, stosowany względem 
pośrednika — kupca zastosowują też 
względem peśredników politycznych. 
Poseł na sejm — jak również cały ze* 
spół poselski w chwilach niedających 
się ująć prostym umysłem gospodar: 
czym w czambuł, zaliczają do kategorji 
żyjących z krwi i pracy rolnika. 

Jedyną pociechę po przewrocie ma” 
jawym czerpali z wiary w Marszałka 
Piłsudskiego, którego uważali za tego 
gospodarza, który zdolen: zakusy chci- 
wych pośredników ukrócić. Dotychczas 

zrozumiałem. 
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Rezuliaiy sesįi „Baorwonego parlamentu“ 
Ostatnia w roku bieżącym sesja Rosji nietylko dopędzić, lecz i prze- 

„Czerwonego parlamentu”, jak nazywa scignąć w czasie jaknajkrótszym pań- 
się w Rosji powszechnie plenum Cen- stwa kapitalistyczne, i w czasie jaknaj- 
tralnego komitetu wykonawczego ZSSR krótszym pozwolą wybudować w Rosji 
zakończyła w tych dniach swe prace. socjalizm. : 
Na sesji tej rozpatrzono cały szereg 
problemów, związanych z wykonaniem 
t.zw. planu pięcioletniego. W szczegól- 
ności rozpatrzył i zatwierdził „czerwo- 
ny parlament" cyfry kontrolne, dotyczą 
ce gospodarki narodowej ZSSR na rok 
bieżący. Poszczególni referenci stwier- 
dzili w swych przemówieniach, iż ob- 
szar siewny w latach ostatnich stale 
wzrasta, co rzekomo jest  rezuitatem 
przechodzęnia gospodarstwa wiejskie- W rozmowie z przedstawicielami 
go na zasady kolektywizmu. naczelnik Szyrwind oświadczył, iż w 

Ponadto „parlament czerwony” za- najbliższym czasie rząd sowiecki prze- 
twierdził budżet ZSSR na bieżący rok prowadzi powszechną reformę więzien 
gospodarczy. Nastąpiło to, jak zwykle nictwa. Więzienia sowieckie w przysz- 
ze znacznem opóźnieniem, gdyż, jak łości staną się zakładami samowystar 
wiadomo, nowy rok gospodarczy rozpo- czalnemi, to znaczy, że więzniowie bę- 
czął się w Rosji już 1 października. dą pracować w rozmaitych warsztatach 

Moskiewska „Raboczaja Gazieta“, o- więziennych, a ich wyroby będą sprze- 
mawiając wyniki ostatniej tegorocznej dawane. Od pracy w warsztatach wy- 
sesji „parlamentu czerwonego“ zauwa kluczone będą jednak wszystkie osoby 
ża, że „produkcyjny entuzjazm klasy pochodzenia burżuazyjnego, które od- 
robotniczej i pracującega  włościańst: siadywać muszą swą karę w separacji. 
wa, wprowadzenie w życie nowych za- Według słów Szyrwindta, przyznawa- 
sąd pracy komunistycznej i przejście do nie osobom tym jakichbądź ulg, lub 
intensywnej pracy we wszystkich dzie- przywilejów jest niedopuszczalne i z gó 
dzinach „życia publicznego* pozwolą ry całkowicie wykluczone. 

W związku z tem naczelnik więzien 
nictwa leningradzkiego Szyrwind  po- 
stanowił przeprowadzić w więzieniach 
leningradzkich powszechną lustrację. O- 
bowiązujące w więzieniach przepisy 
poddane zostaną przy tej okazji grunta 
wnej rewizji przyczem ostry rygor w sto 
sunkų do jprzestępców klasowych ma 
być jeszcze bardziej zaostrzony. 
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Szanownym 

w Wilnie, 

Swym 
przesyła 

Biuro Reklamowe 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

Garberska 1, tel. 82. 

Klijeatelom 

  

  

Życzenia Noworoczne 
Składa Szanownym Klijentom i posiadaczom znakomitych 

` akumulatorów 

fabryki „РЕТБА“ w Białej, przedstawicielstwa w Wilnie 
firma Michał Girda, Szopena 8, tel. 16 - 12. 
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2 16 stycznia b.r. Dorocznų Bal Rolnikūu š 
łączony li tylko sztucznie drogą pa: 
radoksu i dialektyki. 

W jednem się trochę pomylił p. 
Skiwski. Oto jest optymizm i opty- 
mizm. Jest optymizm, który w swych 
konsekwencjach prowadzi do skraj- 
nego pesymizmu a jest nim opty” 
mizm pogański. 

XIX wiek przyniósł ze sobą wia: 
rę w genjusz człowieka I jego wszech- 
władzę. Mało tego. Zapatrzeni w sie- 
bie, szukający w sobie jedności filo- 
zofowie zapomnieli o realności Świata 
istniejącego poza nim, Zdawało się 
im, że wszystko co istnieje, istnieje 
tylko z łaski ich wyobraźni. To też 
ogłosili człowieka stwórcą Świata. 
Świat stał się dla nich wyobrażeniem 
lub wolą narkotyzującej się duszy 
ludzkiej. Bóg—mitem, wytworzonym 
przez Stany emocjonalne człowieka, 
Człowiek stał się ośrodkiem i źród- 
łem wszelkiej rzeczywistości i wartości. 

Jakże to niedawne jeszcze czasy, gdy 
garstka krakowskich lteratów na czele 
ze swym chorążym duchowym Przy- 
byszewskim ,padała na twarz przed 
butelką wiśniówki, na której naklejo- 
ne było kuszące... „eritis scientes sicut 
Deus bonum et malim“. 4 

Ale optymistyczna legenda o wszech- 
mocnym boskim człowieku zemściła 
się srodze, Człowiek wypełnił swoją 
jażnią wszystko po stropy nieba, na- 
wet do nieba się żwdarł i zburzył je. 
Zdawałoby się, że nie zostało poza 
nim już nic ale i to stało się przy- 
czyną rozpaczy. Ostał się człowiek 
sam zawieszony w przestworzach, 
gdzie się nie poruszył, wszędzie znaj: 
dował samego siebie, bo-wytwory swo- 

jej wyobraźni stał, się cieniem swego 
cienia a gdy się chciał uśmiechnąć, 
to Świat, który stał się jego drugiem . 
obliczem odpowiadał strasznym gry- 
masem, bo pokazywał mu jego wła- 
sną twarz. Zostało mu się jedno: 
jego własne namiętności, możność 
grzebania się we własnych bebechach. 
I tak człowiek opiymista, który uwie- 
rzył w swą boskość, gorzko zakpił z 
siebie bo musiał dojść do ; najczar- 
niejszego pesymizmu nicości i „na- 
glej duszy”. Takie były dzieje myśli 
ludziej od Hegła do Schopenhauera i 
naszego Przybyszewskiego. | 

Czyżby jednak ten nieuda'y ekspe 
ryment wykluczał możliwość istnienia 
zdrowego optymizmu, zdrowej wiary 
w Świat i człowieka? Czyż mamy tem 
samem za p. Skiwskim iwierdzić, iż 
„będziemy wierzyli tym  głosicielom 
chrześcijaństwa, którzy o życiu i wie- 
czności mówić będą jako o rzeczach 
tak sobie obcych, tak dalekich jak 
ciemność i Światło... Bo zwycięstwo 
idei chrześcijańskiej to zwycięstwo 
wieczności nad życiem"... 

Otóż stanowczo nie. Jeśli ktoś 
wyciąga podobne /wnioski z nauki 
katolickiej jest na błędnej drodze. 

Wieczność bowiem to nie zwy: 
cięstwo nad życiem o to spotęgowane 
do nieskończoności życie doczesrie, 
to kwiat cudowny, który wykwita na 
glebie przyrodzoności. 

Przyrodzoność i  nadprzyrtodzo- 
ność nie są czemś obcem sobie kwro- 
giem, Chodzi © przeriknięcie docna 
przyrodzonego przez nadprzyrodzone 
przez Duch Boży. 

Nie niszczyć, nie usuwać, ale prze- 

bóstwiać życie przyrodzone — oto cel 
pracy chrześcjanina. 

Ideałem katolicyzmu nie jest ane- 
miczny, wyprany ze wszystkiego, co 
ziemskie, typ katolika, który całemi 
dniami tłucze się po kościołach i trze- 
pie różaniec a szarą rzeczywistość 
doczesną z jej urokiem i radością 
uważa za marę kuszącą do grzechu; 
nie jest też ideałem, zadowolony z 
siebie filister katolik, co na Świat pa- 
trzy, siedząc na poduszkach przy ko- 
minku. 

„Bojowaniem jest żywot człowie- 
czy” a bojowaniem tym to apostoło: 
wanie prawdy i potęgowanie dobra, to 
budowanie na ziemi, i właśnie na zie- 
mi królestwa Bożego. Katolik ma być 
człowiekiem w pełni, nic co ludzkie, 
nie powinno mu być obce, ma on iść 
na czele życia we wszystkich dziedzi- 
nach by to życie kształtować na modłę 
Bożą. j 

U podstaw światopoglądu gkatolic- 
kiego tkwi prawda znana zresztą pro- 
staczkowi, iż poza naszem „ja“ istnie- 
je wielki mieniący się rÓżnolitością 
form i zmiennością kształtów Świat 
tego, co jest. A przeto równie realnie 
jak piekło i niebo istnieje ziemia, ist: 
nieje żywiół, w którym my żyjemy. a 
który płynie obok nas w bujnym i 
szumnym jprądzie bytowania. Sam 
fakt, że ziemła jest a nie przestrzeń 
międzyplanetarna jest terenem tej 
dziwnej a bogatej w różne możliwo» 
ści „przygody”, jaką jest życie do- 
czesne, mówi już za siebie. Nie sztu: 
ka, oczekując radości wiecznego życia 
patrzeć w gwiazdy a dla ziemi mieć 
pogardę. Doskonałością jest dopiero, 

Mr. Hinlmur Schacht 
NIEMIECKI „GELDMARSCHAL* 

Bohaterem ostatnich tygodni w Niem- 
czech jest niewątpliwie dr. Horace Hjalmar 
Schacht, prezydent Banku Rzeszy, popularnie 
zwany „pieniężnym* marszałkiem. Nazwisko 
dr. Schachta często wypływa na widownię 
międzynarodową. I my w Polsce dobrze pa- 
miętamy głośne balony próbne  puszczone 
przez dr. Schachta podczas konferencji ek- 
spertów w kwietniu 1929 roku w sprawie 
korytarza gdańskiego. „Aczkolwiek plan Youn 
ga opracowany był przy bezpośrednim udzia- 
le dr. Schachta, to nie poszkodziło mu ogłosić 
przed paru tygodniami głośnego memorjału 
w którym występuje przeciwko...  planowi 
Younga. 

To wystąpienie zmobilizowało przeciwko 
Schachtowi nietylko socjalistów niemieckich, 
broniących rządu kanclerza Mullera, ale tak- 
że całą demokrację niemiecką, stojącą na 
gruncie polityki pojednawczej zmarłego mi- 
nistra Stresemanna. 

Jeden z dawnych protektorów dr. Schach- 
ta zgorszony jego wystąpieniem, publikuje 
niezmiernie interesujące szczegóły z karjery 
tego człowogeo „finansisty* _ niemieckiego, 
wtrącającego swoje trzy grosze do polityki 
międzynarodowej. ы 

„Kilkadziesiąt lat nikt nie zwracał na nie- 
go uwagi. Zajmował skromne stanowisko 
archiwisty, a następnie zastępcy dyrektora w 
Banku Drezdeńskim. Później przyszła wojna 
i Schacht wypłynął na stanowisko gubernato- 
ra niemieckiej okupacyjnej instytucji emisyj- 
nej w Belgji. Dzięki temu stanowisku Schacht 
radał sobie pozory powagi, której nie posia- 
dał. Na pozory te złowił się National - Bank, 
który zafundował sobie Schachta na swego 
nączelnego dyrektora, spodziewając się przy 
jego pomocy poprawić swoje interesy. Ry- 
cho przekonano się o omyłce i szybko usu- 
nięto w cień fałszywą gwiazdę. Odtąd nikt 
się o niego nie troszczył. Siedział sobie na 
drugorzędnem stanowisku w Natonal Banku, 
słuzjowanym później z bankiem darmsztadz- 
kim i ani marzył o czemś lepszem. 

Dopiero w roku 1923 spadło nań nieocze- 
kiwane szczęście. Chodziło o człowieka, któ- 
rego możnaby przeciwstawiać Helfferichowi, 
kandydującemu na stanowisko prezydenta 
Banku Rzeszy i stabilizatora waluty niemiec- 
kiej. Helfferich, skrajny nacjonalista, był po- 
strachem rządów Marksa i Stresemanna, dą- 
żących de pacyfikacji i oczyszczenia Ruhry. 
Należało uczynić wszystko, aby nie dopuścić 
do jego nominacji. A znowu nie można było 
marzyć 0 przeforsowaniw kandydata demo- 
kratycznego, gdyż nie zgodziłyby się nań 
sfery przemysłowe i finansowe. mające przy 
tej nominacji wiele do powiedzenia. Był to 
bowiem czas silnej reakcji nacjonalistycznej. 
Chodziło o wyszukanie człowieka, zbhżonego 
do sfer kapitalistycznych, ale nie będącego 
postrachem demokracji. A takiego nie było. 

Dzisiejszy minister skarbu Rzeszy, Hilffer 
ding, redaktor „Berliner Tageblattu*, Pinner, 
redaktor „Vossische Zeitung*, Bernhardt i 
publicysta Schhwarzschild spotkali przypad- 
kiem Schachta i jakby olśnieni wykrzyknęli 
razem: oto człowiek jakiego nam potrzeba! 

Podczas kilku śniadań u Bernchardta — 
pizse Schwarzschiłd — wbiliśmy mu w got 
kilka zasad teorji waluty, Pinner napisał arty 
kuł i ogłosił go z podpisem Schachta w „Ber 
liner Tageblatt“ i w ten sposób zaczęło się 
wysuwanie tego skromnego czł.owieka na sta 
nowisko prezydenta Banku Rzeszy. Rzecz się 
udała, gdyż innego kandydata nie było. Za- 
rząd aBnku Rzeszy sprzeciwił się tej kandyda 
turze, jako „zupełnie niepoważnej*, to samo 
powiedział komitet dyrekcyjny, ale nalegania 
rządu zrobiły swoje i Schacht został prezy- 
dentem. 

Przeprowadzenie stabilizacji było dla nie- 
go łatwem, gdyż cały ciężar tego dzieła spadł 
na rząd i ministra skarbu. Schacht miał tyl- 
ko zatrzymać dalszy druk banknotów. Po- 
wiodło mu się również w Londynie, gdyż 
zdołał się tam spodobać i uzyskać zezwolenie 
na dalsze prowadzenie Reichsbanku, co pier 
wotnie przewidzianem nie było, ponieważ 
zmierzano stworzyć nową instytucję emisyj- 

ą. ` 
Należało jeszcze wkupić się w łaski ka- 

pitału. Te sfery odniosły się do nowego pre- 
zydenta z lekceważeniem i nieufnością. 
Schacht wiedział, że przy pierwszej sposob- 
ności wyleci. Aby temu zapobiec, przepro- 
wadził przeliczenie kapitału Reichsbanku w 
ten sposób, że podarował sferom wielkokapi- 
talistycznym, posiadającym akcje Banku, 80 
miljonów. We wrześniu 1923 roku można by- 
ło kupować akcje Banku Rzeszy po 12 ma- 
rek złotych za sztukę. W kilka miesięcy póź 
niej, gdy akcje znalazły się już we właści. 
wych rękach, prezydjum Banku ogłosiło, że 
za jedną tysiącmarkową akcję starą wydaje 
jedną nową wartości nominalnej 500 marek, 
której kurs zaraz po emisji skoczył na 750 
marek. To zjednało Schachtowi względy finan 
sjery niemieckiej. Nałeżało jeszcze rehabilito- 
wać się politycznie i dowieść, że można być 
wprawdzie mianowanym przez rząd republi- 
kański, ale nie trzeba koniecznie być republi- 
kaninem. Oto co obecnie stara się uczynić 
Schacht. 

patrząc na łąki bujne zielenią i kolo- 
rami, na drzewa umajone kwiatem, 
na szare skiby ornego pola, na słoń: 
ce odbijające się w kałuzy przydroź- 
nej lub w kropli rosy widzieć w nich 
ład i piękno Bożą ręką zrządzone, wi- . 
dzieć w nich zapowiedź większej 
szczęśliwości a tymczasem chłonąć 
całą mocą duszy urok żywotności i 
różnorodności istnienia Świata i czło: 
wieka, żyć pełnią życia ziemskiego. 

Mądrość Boża jest rozlana w „ca: 
łem stworzeniu od ogromów plane- 
tarnych do małej niezapominajki. Każ- 
de pospolite stworzenie na tym Świe: 
cie jest Świadectwem. że Świat ten nie 
jest ponurym wypadkiem lecz dziełem 
Boga, tworem, w którym się uze- 
wnętrznia Jego myśl 

Trzeba tylko szeroko rozwartemi 
zdumionemi oczyma modlitewnie na- 
strojonej duszy spojrzeć na Świat, a 
ujrzymy na każdym kroku cud, cud, 
który nam będzie głośno mówił o 
wszechpotędze Tego, który był, jest i 
będzie. I może sobie zło bałwanami 
spienionych fal przelewać się przez 
świat i ludzkość. Nic z tego! Katolik, 
mając słońce wiary w piersiach, bę- 
dzie się radował kosmiczną :radością 
ducha, że Świat taki jest a nie inny, 
będzie się zachwycał cudnością i gro- 
teskowością istnienia, bo w tym dziw- 

nym splocie wydarzeń doczesności, 
widzi on rękę wiecznego Boga. 

A teraz czy może katolik wierzyć 
w wysoką wartość człowieka? Dziś 
coraz więcej się mówi o skażeniu na- 
tury ludzkiej przez grzech pierworod- 
ny, o Okrucieństwie i dzikich strasz- 
nych instynktach, tkwiących w tajem- 
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Dr. Witold Legiejko 
Choroby wewnętrzne 

przeprowadził się na ul. Kasztanowa. 
5 m. 2, przyjmuje 10- 12 I 6 i pół.-3 
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Gpólnika przyjmę z kapitałem 10— 
25 tys, zł, do interesu bandlo- 

. wego, prosperującego od 1928 roku, 
prowadzonego na zdrowych zasądach 
handlowych, o prawidłowej księczo- 
wości. Potrzebny kapitał cla obrotu, 
pożądana jest współpraca. Reflektuję 
na spólaika bezwzględnie uczciwego. 
Pożądanem jest kupiec w starszym 
wieku, doświadczony, energiczny i 
zamiłowany w handlu, ewentualnie 
przyjmę spólniczkę. Łaskawe zgło- 
szenia do Ajencji „Polkres*, Wilno, 

| ul. Królewska 3, tel. 17-80. —0 
    

RURCE SEAGATE OESTE GROA STEBIH 
m Dr. med. 

Benedykt DYLEWSKI 
St. asystent Kliniki Uszno-Gard- 

lanej U. S. B. 
powrócił. 

Choroby uszu, ncsa i gardła 
wady mowy i głosu. Ordynuje 
od 5—6 p.p. Św. Jańska 11 m.2. 
LL LSL 4] 

    

  

  

  

O apowiedni nożyk 

ułatwia znacznie 

golenie... 

Nożyki Gillerte 

są wykonane z najlepsze! stali. 

„Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette, 

  

(Gillette 

  

  

Nasz generalny organizator p. in- 
spektor KAROL RIDLER_ odwiedzi, 
nystępujące miasta województwa 
Wilelskiego: Dnia 26i 27.XII. Wilno 
i zamieszka w Hotelu St. Georges. 
Dnia 28.X11.— Lidę i zamieszka w 
Grand Hotelu. Ludzie zdolni i powa 

źżni znajdą intratne zajęcie. 
pierwsza i najstarsza w Polsce In- 
stytucja sprzedaży ratałnej obligacyj 

państwowych 

Powszechny Taklad Rródytowy 
p z ogr. por. 

we Lwowie pl. Marjacki 6 — 7 -o 

[PATENTY | 
į na 1930 rok į 

wykupuje 

ba*, Wiinń, W. Pohulanka 1. tel. 367 

  

szybko i punktualnie Biuro „Rachu- 

в Pierwsze 
źródło 

ч 

WĘGLA | 
sprzedaży 

GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

GIESCHE S$. A. Kafowce. 
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 

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

plombowanych. 

  

niczej psyche ludzkiej a zapomina się 
o tem, iż mimo bestji drzemiącej w. 
duszy, może jednak każdy człowiek . 
wyzwolić się od niej i stać godnym 
wiecznej szczęśliwości. 

Za cały rodzaj ludzki i każdego 
człowieka z osobna lała się na Gol- 
gocie najświętsza krew Chrystuša i 
leje się wciąż w nieustającej ofierze 
Eucharystji. Każda dusza ludzka jest 
polem, gdzie się zmaga dobro ze 
złem, gdzie się toczy walka o triumi, 
Chrystusa, a każda dusza jest iskrą 
z której zawsze może buchnąć pło- 
mień miłości ku Bogu. Najgorszy więc 
nawet człowiek jest błądzącym synem 

4 

Bożym. jest, chce lub nie chce, po- . 
kornym sługą Pana nad Pany, „pro-- 
chem i niczem* a przez to jest wielki 
i godny miłości bliźniego. 

Wydobywać choćby z najnędzniej- 
szego parjasa wszystko, co jest w 
nim boskie, potęgować to, wierzyć 
w ludzki, bawić się mozaiką ich cha- 
rakterów i indywidualności, cieszyć się 
nimi i razem z nimi. — Oto dozwolony 
optymizm każdego katolika. 

A wreszcie Szara codzienna praca 
przy warsz acie zawodowym, to nie- 

tylko mozół uciążliwego obowiązku 

walki o byt. Praca produkcyjna jest 

dla: katolika przetwarzaniem  materji 
ku chwale i służbie Bożej, to jest ra- 

dosnem uczestnictwem człowieka w 
akcie twórczym Boga. 

To też z całą stanowczością moż- 
na powiedzieć, że nie ma šwiatopo- 
glądu, któryby był bardziej radosny, 
bardziej optymistyczny—niż katolicki. 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej) 
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" '$przyjająco, chociażby dla tego, że prze 

° @ ekspansję Iiferackiego 

„, Mazwisk przeminęło się prze 
m 

"1 T TB SŁ 

КОМЛЕК КОЗРОВАНСТИ ZIN WSCHODNICH 
„ Doza nami = przed nami 

Przystępując do napisania artykułu, 

którego (celem miało być podsumowanie 

naszego dorobku i naszych strat w w- 

biegłym 1929 - ym roku, bezwiednie u- 

żyłem tytułu: „Poza nami — przed na' 
mi“, tytułu, który nie tylko zawiera za- 

powiedź streszczenia tego co było i 

tych zadań jakie w przyszłości nas о- 

czekują, ale służy jednocześnie wyra- 

zem jakby ulgi, że coś minęło, odeszło 

w dal, została nareszcie poza nami, a z 

drugiej strony — wyrazem otuchy, że 

celom naszym w jprzyszłości sprostamy, 

że Nowy Rok zwiastunem będzie lep- 

szych dni i weselszej doli. 

A może i nie bezwiednie. Wszak o- 

bok niezaprzeczalnych zdobyczy w dzie 

dzinie rozwoju życia gospodarczego, 

obok doskonalenia, które cechowało 

kształtowanie się form organizacyjnych 

tego życia, — tak wyraźnie zarysowały 

się w roku ubiegłym niepomyślne kon- 

junktury ogólne i miejscowe, tak wielki 
wpływ wywarły one na układ stosun- 

ków: w, produkcji, że tylko z uczuciem 

rzeczywiście największej ulgi można że” 

gnać odchodzący w niepamięć rok. Oby 

w niepamięć — gorsza rzecz, że długo 

jeszcze pozostanie on czynny w skut- 

kach. 

Nienotowany odawna niedobór zie- 

miopłodów w Wileńszczyźnie przy reali 

zacji zbiorów w roku 1928 — negowa- 

ny przez urzędową statystyką lecz cał- 

kowicie uświadamiany przez centralne 
i zwłaszcza miejscowe władze które nie 

omieszkały pośpieszyć z wydatnią po- 

mocą — pożostawił w dziedzictwie ro- 

ku 1929-mu głód, głód... wśród produ 
centów rolnych. W czasie okupacji nie- 

mieckiej i bolszewickiej mieszkaniec 

fniasta szedł na wieś by za pierscionek 

lub inną wartościową rzecz! otrzymać 

kawałek chleba. W roku 1929-tym rol- 
nik wyciągał dłoń żebraczą lub zwięk 

Szał zastępy bezrobotnych. : 
Niedostępnym (towarzyszem głodu 

Są epidemje. Władze zmuszone były u- 

ruchomić kolumny epidemiczne. 

Zbiory w roku 1929-tym wypadły 
mniej więcej normalnie, z wyjątkiem 

północnej strefy powiatów Brasławskie 

go i Dziśnieńskiego. Wbrew przypusz- 
czeniom jednak klęska powtórzyła się— 

w odwrotnej postaci: klęska urodzaju. 

Ceny bowiem spadły o 50 i więcej proc. 
€o oznaczało w konsekwencji tenże nie- 

_ dobór, jaki miał miejsce w r. 1928. 
Jednocześnie zbliżały się z nieubła- 

ganą punktualnością terminy płatności 

pożyczek siewnych i inych zaciągnię- 

tych w związku z poprzednim nieuro- 

dzajem i koniecznością przetrwania klę 

skowego okresu, dalej podatków i świa 

dczeń państwowych, Is ep A 

wych, sejmikowych, gminnych i innych 

— odterminowanych i normalnie z wy- 

miaru na rok bieżący przypadających. 
o. Dla rolnictwa 1929 rok minął pod 
znakiem zmagania się rozpaczy z wiarą 

w lepszą przyszłość, pod znakiem walki 

0 możność przetrwania. 

Dla przemysłu, którego możliwości 

rozwojowe na tym terenie są ograniczo- 

ne, a który przeważnie rozliczony jest 
na zbyt na wsi, oraz dla handlu — kon- 

jinktury kształtowały się również nie- 

mysł i handel, z wyjątkiem branży drze 

wnej, jest tu jprzedewszystkiem zależny 

od miejscowego papytu. 

Reasumucję stosunków i układów ich 

w rozważanej dziedzinie zawiera mój 

artykuł z przed kilku miesięcy, w któ- 

rym podnosiłem sprawę, że Wiino go- 

spodarczo umiera — nie chcę przeto 

powtarzać się. Jakkolwiek artykuł ten 

spotkał się ze sprzeciwem ze strony 

„krajawego* pisma miejscowego („Kur 

jera Wileńskiego'*) — tem niemniej, po 

dłuższym zastanowieniu się, nie widzę 

żadnych powodów wprowadzać jaką- 

kolwiek poprawkę do tezy zasadniczej: 

nie tylko przeszłość a przedewszyst- 

kiem! grutowanie mocarstwowej jprzysz- 

łości wymaga, by czynniki miarodajne 

nasiąknęły zrozumieniem konieczności, 

że Wileńszczyznę pod względem jej in 

teresów gospodarczych należy  trakto- 

wać nie równorzędnie z inemi odcinka- 

mi.Rzeczypospolitej, lecz wyjątkowo 

przychylnie, tak jak Niemcy to czynią 

w stosunku do Prus Wschodnich. Rok 

1929, rok równorzędnego traktowania 

był dla nas rokiem upośledzenia, żyje 

my bowiem w takich warunkach, które 

wymagają ze strony ministrów nie tyl- 

ko kurtuazji w czasie bytności w Wil- 

nie ale i zrozumieniu naszych po- 
trzeb poza Wilnem... I jeżeli w tytu- 

le piszę: „przed nami*, to przedewszy- 

stkiem mam na myśli zmianę pod tym 

względem stosunku: do nas. 

Nie słusznem jednak byłoby dopa- 

trywać się w Roku Starym tylko cech 

ułomności lub cech złego. Z najwięk- 

szym zadośćuczynieniem należy stwier- 

dzić, że właśnie w roku 1929 nastąpiło 

zjednoczenie dwuch organizacyj rolni- 

czych, reprezentujących zdawałoby się 

przeciwstawne interesy większej a 

mniejszej własności, zjednoczenie, któ 

re poza innemi dodatniemi stronami za- 

wiera zapowiedź stworzenia w bliskiej 

przyszłości wspólnego, jednolitego fron- 

tu rolniczego, zdolnego bronić intere- 

sów rolnictwa a nie poszczególnych 

stanów posiadania. Dalej w roku 1929 

współpraca organizacyji rolniczych z 

samorządem terytorjalnym, weszła na 

tory świadomego celu —. świadectwem 
czego są wspólnie opracowane plany 

działalności na najbliższe  trzechlecie 

nad podniesieniem stanu rolnictwa. Za- 

inicjowana w r. 1929 akcja przysposo- 

bienia rolniczego dała zupełnie zadawa 

lające wyniki. Można przytoczyć dużo 

jeszcze przykładów tej treści. 

Jakie karty złoży w ręce nasze Rok 

Nowy w rozgrywce z losem i przyszło- 

mość, że najgorsze dnie przetrwać do- 

tąd potrafiliśmy napawa otuchą, że ja- 

koś tam będzie. 

Z Nowym Rokiem Czytelniku. 

Z. Harski. 

Inana wróżka (biromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy 54> 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 

Młynowa Nr 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 

mammutinua NunnnanjpanasakKannuua Kaune 
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každy przywori ze sobą sw6j wžasny, 
tajemniczy, odrębny Świat, 

Jest jednak najwyższy czas pomy- 
śleć i o potrzebie wzajemności. Twór- 
czość wileńska, Śmiem twierdzić, bar- 
dzo bogata, a bardzo mała znana, 
ulega również prawu wymiany egzo- 
tyzmem i napewno budzi daleko wię: 
ksze zaciekawieaie poza Wilnem, niż 
u siebie w domu. Przysłowie o Oj- 
czyźnie i proroku bywa nader często 
i przysłowiem literatury. Przymiotnik 
„wileriski“ działa w Krakowie, Poznia- 
niu i Lwowie zupełnie tak samo. jak 
unas „lwowski” i „krakowski.* Dziia- 
łalność regjonalizmu ustaje bowiem 
tam, gdzie zaczyna się córa pier/wo- 
rodna Ewy — ciekawość, ) 

To co jest cudze, jest zawsze cie- 
kawsze niż „arie, wi tę 

| Szczęśliwym i dobrze uskutecz- 
Pionym pomysłem jest stałe zapra- 

е па sara „Šrody Literackie“ 
z poza Wilna. W ten sposób 

tylko lite raci  wileńscy, ale i 
y ogół złożony z miłośników 

tury i saobizmu, jaki zbiera się 
d sklepienia Bazyljanów, ma mož- 

ć nawiązania kontaktu z elitą pol- 
skiej umysłowości. Ileż leż sławnych 

nasze 
„Šrody“, Ileż zawdzięczamy wzruszeń 
1 wrażeń p. Nałkowskiej, Kaden-Ban- 
drowskiemu, Morstinowi, Dąbrowskiej, 
Ileż specjałów artystycznych przyniosły 
nam występy p. Dubiskiej, Modrakow- 
diej naszych drogich gości z Łotwy i 

   

  

  

cechę można zawsze wyeksploatowač 
na korzyść wymiany regjonafizmów 

drodna. Zderzają się krzemienie in: międzydzielnicowych. Z wyjątkiem 
telektów, krzeszą się iskry Boże od Warszawy, która z tytułui swojej 
dich zapoznań ludzi z różnych kra- stołeczności, raczej nada niż od- 
jów, miast i Środowisk, z których biera wpływy literackie, wszystkie in- 

1 

| | 

    
ścią — nie wiemy. Ta jednak świado” s 

   

INFORMACJE 

CENY W. WILNIE. 

Z dnia 27 grudnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38 40, żyto 24 
—25, jęczmień 23—24 owies 23—24  gry- 
ka 28—30, otręby pszenne 20—21; żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10 12, słoma 
8-9, makuchy lniane 45—46. Tendencja 
w dalszym ciągu słaba, Dowóz dostatecz” 
ny, zapotrzebowanie małe. 

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

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — 
10%, gryczana 80-90, owsiana 80—110 
perłowa 60 - 80, pęczak 55 — 
1 kg. manna 100—130. 

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

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

Jaja: 220-230 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160: 

kartotle 9 — 10, kapustą świeża 9 — 
10, kwaszona 25— marchew 15-20 
(za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10 12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

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

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

by: liny żywe 650--600, śnięte 500— 
520, za żywe 580- 600 śnięte 450 -- 
500, leszcze żywe 600—620, śnięte 500 - 550, 
karpie żywe - 700, śnięte 5:0 550, ka- 
rasie żywe ,(brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 560—580, śnięte 450—480, wąsa- 
cze żywe 550 -580, Śnięte 400—450, siela- 
wa 400-420, sumy 450-180, węgorze 700—800 
miętusy żywe 400—450, śnięte 350—380, 
stynka 280--300, sandacze mrożone 500— 
600, płocie 220—250, drobne 80—150. 

Len: Len surowiec 1 gat. 230 — 2,40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 dol. za pud, Šiemię 
Injane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

nz ————— 

Uroczysiošė gwiazdkowa 
w Więzieniu Steiańskiem 

istniejący od lat dwu Patronat Więzienny 
w Wilnie zorganizował w niedzielę 22 bm. 
przy czynnym i życzłiwym udziale naczel- 
nika więzienia, p. Urbanowicza Gwizadkę dla 
więzniów w murach więzienia Stefańskiego. 

W ładnie przybranej sali szkolnej tego 
więzienia zebrał się zarząd więzienia na cze- 
le z p. U rbanowiczem, księdzem kapelanem 
i lekarzem więziennym i kiika pań z Patro- 
natu Więziennego. Po odśpiewaniu przez 
chór szeregu kolend przemówił w serdecz- 
nych sł owach do zebranych więźniów p. 
Urbanowicz i ks. kapelan, następnie w imie- 
niu Patronatu pani apl. adw. H. Sztukowska, 
a jeden z więzniów w imieniu swych towa- 
rzyszy dziękował za pamięć o nich. Po wy- 
konaniu przez więźniów kilku numerów pro- 
gramu muzykalno - wokalnego i odśpiewaniu: 
przez chór mazurka Dąbrowskiego ks. kape- 
lan i panie z Patronatu podchodzili do każde- 
go z więzniów, dziełąc się opłatkiem i wrę- 
czając drobny upominek, składający się A 
pierosów i słodyczy. Następnie członkinie Ра- 
tronatu z przedstawicielami władz więzien- 
nych odwiedziły wszystkich więźniów pozc- 

ących w celach, składając im życzenia jaś 
ej przyszłości i dzieląc się opl atkiem. 

Wielu z pośród tych skazańców, których nę- 
dza, lekkomyślność lub głęboka czasem trage 
dja wtrąciła w te mury, miało serdeczne łzy 
wzruszenia w oczach i dziękowało, że o nich 
nie zapomniano. 

  

Należy stwierdzić, jż w więzieniu Stefań- 
skiem panuje nadzwyczajny porządek, wprost 
idealna czystość i bardzo ludzki stosunek 
władz do więźniów. To też p. Urbanowicz, 
chociaż jest surowym rygorystą, zyskał so- 
bie sympatję, albowiem traktuje ich jako 

zczęśliwych, wykolejonych — ale ludzi. 
en ludzki serdeczny wiew wyczuwa się w 

atmosferze tych ponurych murów. Jest tam 
wielu bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy są 
głęboko wdzięczni za okazaną im życzliwość 
i współczucie. 

. Podobna uroczystość odbyła się w wię- 
zieniu na Łukiszkach i w Schronisku dla dzie 
ci więźniów im. św. Stanisława Kostki. 

      

ne miastą będą zapewne twórczością 
wileńiską szczerze zaciekawione. 

Zbilansujmy teraz to, co mamy. 
Zaczynam od pań. P. Helena Romer- 
Ochenkowska jest znawczynią bez 
konkurencji tutejszości artystycznej; 
może mniej barwnej, ale niemniej 
odrębnej i indywidualnej, niż Podha- 
lańszczyzna. P.P, Dobaczewska i Za- 
wadzka byłyby zapewne reprezentant 
kami Wilna w pieśni. Prof. Cywiński 
mógłby „schlastać* nasze szanowne 
osoby w np. „współczesna twórczość 
wileńska* P.P. Witold Hulewicz był 
autorem znanym w Polsce Żachod- 
niej, jeszcze przed przybyciem do 
Wilna, tem milej więc zostanie powi: 
tany obecnie. Kol. Piotrowicz conaj- 
mniej odsłoni tajniki karalmskie przed 
oczyma zdumionego Zachodu. Kol. 
Łopalewski  zareprezentuje godnie 
męski żywiół poetycki. Kol. Charkie- 
wicz uraczy historyków Unją i t. d. 

Sądzę wreszcie, iż drugą połowę 
krucjaty stanowić winna muzyka i 
śpiew. Nie znam "bliżej tego Świata 

Owo 
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prawdziwej znanej 
firmy światowej 
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Uwaga! Najlepszej 

Valo, niegowce Obuwiegomowe 
„„KWADBRAT* 
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Tylko 

  
z kwadraiową marką fabryczną 

z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 
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FABRYCZNY   Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 
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Pod protektoratem J. W. P. Władysława Raezkiewicza Wojewody Wileńskiego 

BAL 
Organizowany staraniem Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

W SALONACH HOTELU GEGRGES$'A 
WL. MICKIEWIE i 

sądzę jednak, że i tu oryginalny pro- 
gram wileński nie zawstydziłby Wilna. 
Mamy przecież cały szereg kompozy- 
torów, że tylko wymienię pp. Józefo- 
wicza, Węsławskiego i Szeligowskie- 
go. Gdyby do takiej krucjaty wileń- 
skiej mogły się przyłączyć i najwy- 
bitniejsze najmłodsze siły poetyckie 
ze „sto”'--bukiet wileński żyskałby tylko 
na wartości. Oczywiście Ryszardem 
Lwie Serce tej krucjaty wileńskiej po- 
winien zostać profesor Limanowski i 
miejmy nadzieję że nie odmówił by 
nam tego. 

korzyść z takiej krucjaty na  nie- 
wiernych, którzy wciąż jeszcze patrzą 
na Wilno, jak na „wschodnie miasto" 
byłaby ogromna. Przy  starannem 
przygotowaniu takiej imprezy nawią- 
że się bez trudu kontakt, właśnie z 
tymi najcichszymi, nie reklamowanymi 
przedstawicielami intelektu Polski Za- 
chodniej, którzy są najgłębsi. a któ. 
rych się zwykle zna najmniej. Nic nie 
szkodzi, že przyjdzie niewielu, że 
zamiast sali otrzymamy salkę. Cho- 

Od Nówego Roku 1930 
obywatele i mieszkańcy przedmieść lokować będą swoje drobne 
osczędności na każde żądanie oraz większe wkłady terminowe 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu w Wilnie, ul. Antokolska Nr. 28. Bank ten prze- 
znaczony specjalnie dla obsługiwania przedmieść; wydaje po: 
życzki na cele produkcyjne na dogodnych warunkach. Za osz- 
czędności i wkłady płaci wysokie procenta. Dla wygody lu: 
dzi pracy Bank czynny codziennie od 5 do 8 wiecz., oprócz te: 
go w dnie rynkowe od 9 do 11 rano,—dojazd autebusem Nr. 3 

do ryneczku. 0
9
9
9
0
0
9
2
0
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dzi tu o jakość, a nie o ilość. Wy- 
miana wzajemna książek, myśli, 
inicjatyw działa zawsze zapładniają: 
ca na obie strony. 

Ogromna stąd korzyść wypłynie i 
dla Wilna. Wilno— miasto głębokich 
prądów jest za skromne, za ciche, za 
mało same siebie ceniące. Na rynku 
szumnych reklam, klik przyjacielskich, 
kapliczek wzajemnej adoracji, Wilno 
nie jest notowane. Wskutek tego i 
Wilno i wiłnian spotyka to,. co biało- 
rusini określają słowem „pasuūsia“, 
Do rywaliracji z precyzyjną warszaw: 
ską giełdą literacką Wilna nie na- 
mawiam, ale do walki ze słowem 
„pasuńsia” i owszem. 

Pozatem będziemy mogli sami za: 
prosić na nasze „Środy Lierackie" nie 
tylko grube ryby, ale i głębokie, a 
głęboko pochowane płotki. Dotych- 
czas Szliśmy za rydwanem sławy go- 
towej, która nie zawsze raczyła się 
wysilać dla głębokiej prowincji wileń- 
skiej. W przyszłości oprócz przy: 
jazdu asów spowodujemy sami takie 

CZA 29 
Początek o godz. 22. 

    

    
   

  

    

                                

    
   

     

     

    

    

   
   

        

      

    

   

   
   

    

      

     

   
   

   

        

    

  

SPORY 

— (y) Łyżwiarstwo najzdrowszy i najpo- 
pułarniejszy sport zimowy. Sport zimowy ły- 
żwiarski odbywający się wjzupełnie czystem 
powietrzu, pozbawionem zupełnie kurzu, zna 
komicie sprzyja rozwojowi i wzmocnieniu 
mięśni całego tułowia, szczególnie kończyn 
dolnych, jak również ogromnie dodatnio wpły 
wa na narządy oddechowe i] krążenia. Pod 
wpływem szybkiego ruchu zwiększa się głę- 
bokość oddechu, a temsamem intensywniej- 
iszą jest wentylacja [płuc, pojemność płuc u 
długoletnich łyżwiarzy dochodzi czasem do 6 
litrów. Szybsze: krążenie dodatnio wpływa na 
sprawność przewodu pokarmowego, usuwa 
zastoje w jamie brzusznej pobudza: ap etyt, 
sprzyja lepszemu odżywianiu ośrodków ner 
wowych. 

Slizgawka znakomicie działa na układ ner 
wowy i psychiczny, zwiększa zdolności koor- 
dynacji ruchów, usuwa bezsenność i przywra- 
ca równowagę duchową. Używać tego środka 
może każdy człowiek od lat dziecięcych do 
sędziwych. Pamiętać należy iż hygjena ły- 
żwiarstwa, jak toó oddychanie jprzez nos, ce- 
lem uniknięcia nieżytów górnych dróg od. 
dechowych, unikanie rozmów podczas szyb 
kiej jazdy, nie pałenie na lodzie, nie używa- 
nie alkoholu, staranie się o odpoczynek w po 
czekalniach ciepłota których nie powinna prze 
kraczać 8 — 10 st. В; х braku takowych 
stosowanie krótkich odpoczynków po: kilka 
minut. Główne przecidziałania: daleko posu 
nięta gruźlica płuc, krwioplucia, organiczna 
'wada serca, schorzenia nerek i żylaki Кой- 
czyn dolnych. : 

  

Uprawiającym łyżwiarstwo systematycznie 
oraz trenującym się do. zawodów, na długie 
dystanse stanowczo radzę poddać się bada- 
niu lekarskiemu, które może wykazać ukryte 
wady organizmu; nie dające się chwilowo 
odczuwać. 

OSTATNIE NOWINKI. 

W niedzielę Zakopane żyło pod znakiem 
uroczystości otwarcia stadjonu sportowego 
na Równi Krupowej. Zawody nosiły charak- 
ter czysto góralski i zgromadziły tłumy. | 

„Program przewidywał: skikjóring  (jeź- 
dziec z koniem i narciarz), wyścig na sankach 
SPR sankach parokonnych i biegi pła- 
skie. 1 

„_ Krynica, to mi dopiero używanie. Śniegu 
ile chcąc, mrozik trzyska, że aż mimo to też 
rozpoczynający się dziś międzynarodowy tur 
niej hockeyowy zapowiada się doskonale. Na 
początek walczyć dziś będzie drużyna Iwow 
skiej Pogoni z teamem Wiednia. i 

AZS stołeczny zdecydował się też i wył 
słał swoją drużynę. Nasi akademicy zostali 
w Wilnie — czekają na lód. 

Stoleczna Legja rozegrała oełstni swój 
mecz z Wiedniem przegrywając do Wiener 
E. V. w stosunku 4 : 1. - 

Jednym słowem wszędzie ruch w spore 
tach zimowych. tylko Wilno i w tym wypadku 
zostało pokrzywdzone. Akademickie mistrzo- 
stwa narciarskie mające się odbyć w tym se- 
zonie w Wilnie zbliżają się, a tu o treningu | 
ani mowy. 

Jeśli tak potrwa dalej dostaniemy w skórę. 
Jak się dowiadujemy Warszawa zgłosiła już | 
do mistrzostw 5 narciarzy i 3 narciarki, C 
szyn aż 15 narciarzy. Aż strach pomyśleć, | 
chyba, że los zlituje się i zeszle mróz ze 
śniegiem. (y) 

p OTRENSECYWREC RRWWWIONA AE, 

NAJLEPSZY | 
WĘGIEL 

górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny w zapiombowanych wozach 

dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglow 42177 55kiego 27, | 
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DO ULOKOWANTA о- 
Mamy tówkę w sumach 500, 1 
1.000 — 1.500 — 2.000 i 3.000 dol. | 
na pierwszorzę ine bipoteki miejskie | 
lub ziemskie. Zęł. Ajencja „Polkres*, 

= O RAZ 
ii 
     

    

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
moj napoj KOLOSALNV SUKCES! 

PREGZ z FALSYFIKATAMII. 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na: 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCOS ten sam napój ukaże si B 

o obecnie 

gaz э FRUID op tentowany | 
daici 6. 8 zB 

Wiko „FRUID* Berngztjna i 
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z oryginalną etykietą i kapsle wiwawstwaw 

   

  

    
       

      

   

      

    

    

   
    

    

     

krucjaty ze Lwowa, Krakowa naj- 
młodszej Warszawy it. d. ||| 

A więc do dzieła szanowna braci. 
krzyżownicza! „A czy znasz ty bracie 
młody nowe książki, nowe mody i 
swych braci skrybów młodych co w 
dalekich siedzą grodach?!" а 

Kazimierz Leczycki. 

® 

Kol. Leczycki pisząc od ręki ten arty- 
kuł, nie wyczerpał tematu zarówno pod 
względem bogactwa indywidualno: ) 
wych artystów i pisarzy, jak również i po 
względem zakresu i planowości ewentual- 
nych wypraw literackich. Niektórych pisa: 
rzy, jak naprzykład p. Wyszomirskiego, po” 
minął. i a 

"Myśl zrtykułu w zasadzie słuszna. Pri 
paganda jej jednak iść  powiana n 

nas, lecz cd tych naszych gości, któ!
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Proces rozkładowy ruin 
trockich, postępujący stale 
wskutek  niszczycielskiego działania 

muru kamienie i cegły, przybierać po- 

zamków ko rumowiskiem. Oczywiście rekonstruk wspaniałości 
naprzód cja czyli całkowita odbudowa zamku, niż to była możliwe dotychczas. 

byłaby nietylko niemożliwa ze wzglę- 

ma z punktu widzenia konserwatorskie 

  

rozmiary. Badania, przeprowadzone w 
Trokach na wiosnę roku ubiegłego, por 
twierdziły obawy o dalsze losy obu 
zamków, a zwłaszcza cenniejszego pod 
względem architektonicznym i zabytko 
wym — zamku na wyspie. Znaczne ob- 
niżenie się korony murów zagrażało 
sklepionym otworom okiennym drugie- 
go piętra zamku głównego, głębokie 
wyrwy, sięgające zgórą półtora metra 

„w głąb murów, powodowały stopniowe 
wychylanie się ścian z pionu, a szybko 
rozszerzające się rysy wpobliżu naroż- 
ników były niepokojącem świadectwem 

/ złego stanu zachowania dolnych kondy- 
gnacyj ścian ukrytych w okalającem za- 
mek rumowisku. Niemniej groźnie przed 
stawiał się stan konserwacji baszty por 
łudniowo zachodniej zamku na wyspie 
oraz baszty zachodniej i murów obwo- 
dowych zamku lądowego. 

Dla uratowania najcenniejszego za- 
bytku architektury warownej na północ- 

no wschodnich krańcach Rzplitej nale 
żało jak najrychlej wstrzymać proces ni 
szczenia się ruin, które w stosunkowo 
niedługim czasie stać się mogły już tyl 

CHRAPKA ZES        
   

rym świeci wielki cel nadprzyrodzony 
a w nim implicite tkwi cała pełnia žy- 
cia doczęsnego i wielkie perspektywy 
Królestwa Bożego na ziemi, że jemu 
promienna radość rozsadza piersi. 
Gdy w duszy gra fanatyzm Świętej 
sprawy, to wówczas można co chwila 
wybuchzć salwami żywiołowego Śmie- 
chu. I szczególnie młodzi, którzy wie: 
rzą w Chrystusa, łakną słońca w ży- 
ciu, łakną słońca w sztuce, w litera- 
turze, w życiu towarzyskiem. Chcą 
słyszeć i mówić o rzeczach dobrych 
i śmiesznych, bo złych mają dosyć, 
gdyż ze złem walczą i znają je z 
walki. I Chesterton daje im tą pro- 
mienną słoneczność w swych powie- 
ściach i feljetonach i ra to oni go ko- 
chają. Przykro zaś musi byc im, gdy 
właśnie Chestertona tego, który im 

- moce Świetlane wlewa do duszy, któ- 
ry jest szermierzem katolickiej pełni 
życia i twórczego katolickiego opty- 
mizmu, odsądzają od katolickošci. 
Jedno jest wytłumaczenie: pewnie go 
dobrze nie zrozumieli, Niech zresztą 
sam Chesterton mówi o sobie. 

Oto w jaki sposob przemawia 
Adam Wayn uosobienie żywiołowego 

_ fanatyzmu do Oberona kpiarza, któ- 
remu całe życie upłynęło na śmiechu 
z tego, że Świat istnieje. 

„Ty i ja, Oberonie Quln, obaj by: 
liśmy szaleńcami. Jesteśmy szaleńca- 
mi, ponieważ właściwie nie jesteśmy 
dwoma ludźmi, tylko jednym człowie- 
kiem, Jesteśmy szaleńcami, ponieważ 
my dwaj, to jakby odrośle z tej Sa- 
mej gałęzi... Jest tak, jak ja mówię 
nie dłatego, żeś ty humorysta został     
—Cóż dziwnego, że temu, przed któ- 
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Ruiny Zamku na wyspie. — Baszta Narožna, 

tych zasad, sformułowanych po raz 
pierwszy w sposób kategoryczny przez 
Ruskina, ruiny budowli zamarłych utrzy 
mywać należy w takim stanie, w jakim 
dotrwały do naszych czasów, wzmacnia 
jąc je lub fragmentarycznie rekonstru- 
ując tylko w tych wypadkach, gdy jest 
to niezbędne dla uchronienia zabytku 
od zagłady. я 

Opierając się na tych zasadach uło: 
żono program konserwacji zamków tro 
ckich i po przeprowadzeniu wstępnych 
badań rozpoczęto prace konserwacyjne 
w lipcu roku ubiegłego. Ponieważ za- 
równo zamek na wyspie, jak i zamek 
lądowy, zasypany jest w znacznej czę 
ści gruzem, powstałym wskutek zawa- 
lenia się dachów i górnych kondygna- 
cyj ścian, dla wzmocnienia i zabezpie- 
czenia ruin usuwać należało rumowiska 
sięgające przeważnie aż do wysokości 
pierwszego piętra. Dało to możność 

Ruiny Zamku na wyspie. — Zabezpieczenie okna zamku głównego 

nietyłko przeprowadzenia konserwacji 
w sposób ra cjonalny, to jest poczyna” 
jąc od fundamentów, ale pozwoliło rów 
nocześnie odsłonić ruiny w całej ich 
  

w tych ciemnych dniach pozbawiony 
radości, płynącej z rzeczy poważnych. 
Jest tak, nie tylko dlatego, że ja fa 
natyk, musiałem Iść poomacku rów- 
nież pozbawiony radości humoru. Ale 
oto jesteśmy ze sobą tak, jak męż: 
czyzna i kobieta w pozornej sprzecz- 
ności, dążący jednocześnie do tego 
samego celu... Kiedy nadchodzą ciem 
ne burzliwe dnie, wówczas jesteśmy 
potrzebni ty i ja: czysty fanatyk i czy- 
sty satyryk. Bo my obaj mamy le 
karstwo na wielkie zło. My jesteśmy 
dwiema odroślami pnia, którym jest 
poprostu zwykły człowiek. ...Śmiech 
i miłość jest wszędzie. Matka Śmieje 
się z dziecka, kochanka ze swego 
kochanka, żona z męża. 
przyjaciela... Oberonie Quin, byliśmy 
zbyt długo rozdzieleni: pójdziemy ra 
zem. Ty masz halsbardę a ja miecz, 
pójdziemy na wędrówkę po Świecie. 
Bo my jesteśmy dwoma Świata tego 
zasadniczemi pierwiastkami, my jeste- 
śmy jego esencją. Chodźmy, już Świ- 
ta dzień. : 

W bladem šwietle dnia wschodzą- 
cego Oberon staaął i zawahał się 
chwilę. Potem bardzo uroczyście zasa- 
lutował halabardą i poszli obaj razem 
w nieznany świat”. 

Obyż ci dwaj szaleńcy Boży w swej 
wędrówce zawitali do Polski. Bo jeśli 
gdzie, to u nas brak tych dwóch 
esencjonalnych pierwiastków: radości 
i fanatyemu w służbie słusznej spra- 
wie. Henryk Dembiński. 

Gaw 

przyjaciel z * 

i zbadać je grutowniej, 

Prace konserwacyjne, prowadzone 
czasu i ręki ludzkiej, wydzierającej z dów materjalnych, aie i niedopuszczal- w roku ubiegłym, w ciągu pięciu miesię 

cy, do początków grudnia, objęły nara- 
zie przeważnie zamek główny na wys- 
pie. Wzmocniono dwoma skarpami ru- 
iny wieży wjazdowej oraz zrekonstru- 
owano cztery skarpy narożne, opiera: 
jąc je na odnalezionych fundamentach. 
Ponieważ, jak wyżej wyjaśniłem, re- 
konstrukcja nie jest celem, lecz tylka 
środkiem konserwacyjnym, nie odtwo- 
rzono sześciu skarp, które pierwotnie 
wspierały ścianę północną, południową 
i wschodnią, i dawały opór nieistnieją- 
cym dziś sklepieniom. Natomiast w celu 
zabezpieczenia murów zamku wypełnio- 
no wyrwy w ścianach zewnętrznych i 
wyrwy pod oknami. 

Odkopanid bramy wjazdowej, pro- 
wadzącej z dziedźińca przedniego na 
wewnętrzny dziedzińczyk zamkowy, da- 
ło bardzo ciekawe rezultaty. Odnalezio: 
no resztki gotyckiego /krzyżowego skle- 
pienia żebrowego, fragmenty przedniej 
Ściany bramy oraz kamienie ze żłobi- 
nami dla osi o ruchu obrotowym pozio- 
mym, stanowiące prawdopodobnie 
część składową konstrukcji mostu zwo- 

czął w ostatnich latach zastraszające go. W myśl powszechnie dziś przyję: dzonego. 
Niemniej rewelacyjne wyniki dały 

badania wewnętrznego dziedzińca zam 
ku głównego. Odkryto i odczyszczono 

Konserwacja zamków Trockińh 
wnętrzne, wzmocniono,  zamurowując 
wyrwy i wymieniając zmurszałą cegłę. 
Zamurowano też groźną wyrwę między 
otworami okiennemi wieży, która spo- 
wodowała wychylenie się narożnika pół 
nocnego wieży w kierunku dziedzińca. 

Ponieważ środki materjalne nie por 
zwałały na definitywne zakonserwowa- 
nie otworów okiennych, wsparto nara- 
zie najbardziej zagrożone sklepienia o- 
kien drewnianemi krążynami. Z tych 
też względów trzeba było ograniczyć 
się do prowizorycznego tylko zabezpie 
czenia przez podstemplowanie baszty 
południowo - zachodniej murów obwo 
dowych zamku na wyspie. 

Prace konserwacyjne przy ruinach 
zamku lądowego |przeprowadzono w 
znacznie skromniejszych rozmiarach. 
Odczyszczono i wzmocniono  najbar- 
dziej zagrożone baszty: zachodnią i pół 
nocną, zamknięto dostęp do baszty po- 
łudniowej i wschodniej, oraz zabezpie- 
czono silnie wychylone na zewnątrz od 
cinki wschodniego pasa murów obwo- 
dowych. 

Dalsze pace konserwacyjne, które 
rozpoczną się na wiosnę roku bieżące” 
go, obejmą: odczyszczenie dziedzińca 
wewnętrznego i przyziemi zamku głów- 
nego na wyspie, zakonserwowanie skle- 
pień, wzmocnienie otworów okiennych, 
utrwalenie korony murów i zabezpiecze 
nie baszty południowo - zachodniej. Na 

  

Ruiny Zamku na wyspie. — Wieża wjazdowa 

schody, prowadzące z dziedzińca na 
wieżę z zachowanemi jeszcze resztkami 
drewnianych trepów na ceglanych stop- 
niach oraz odnaleziono wejście do przy* 
ziemia skrzydła północnego. Pa odczy- 
szczeniu otworu wejściowego można 
było stwierdzić, że w przyziemiu podzie 
lonym na trzy izby, zachowały się do- 
tąd sklepienia. Dalsze badania narazie 
przerwano ze względu na zły stan skle 
pień, które będzie należało wzmacniać 
niezwłocznie po ich odsłonięciu. Ścia- 
ny, dziedzińca, podobnie jak i ściany we 

zamku lądawym prowadzone będą na- 
dal prace nad odczyszczaniem i wzmoc 
nieniem baszt i murów obwodowych. 
Ponadto usunięte zostanie rumowisko, 
otaczające zamek główny na wyspie i 
zasłaniające ruiny do wysokości pierw- 
szego piętra. ! 

Na žądanie urzędu konserwatorskie- 
ge magistrat miasta Trok utrzymuje 0- 
becnie na wyspie stałego dozorcę. Mi- 
mo to nowowymurowane parapety 0- 
kien pokryte zostały w ciągu dwóch ty 
godni podpisami zwiedzających. sl. 

Morze strzeże zazdrośnie swoich więźałów 
(ZK)Prawdziwa groza burz jesien- 

nych trwających nieraz całemi miesią- 
cami, groza rozszalałych żywiołów 0 
której my, szczury lądowe, niemamy na 
wet pojęcia, daje się tego roku w całej 
pełni odczuwać na oceanach i morzach. 

Siedząc w ciepłych zacisznych mie- 
szkaniach w mieście pod osłoną niezli- 
czonej ilości murów, domów mieszkal- 
nych i gmachów, i przysłuchując pogwi 
zdom wiatru nie zdajemy sobie sprawy 
z grozy położenia statków i parowców 
znajdujących się na morzu, któremi 
wściekły orkan podrzuca jak lekkiemi 
skorupami a ryk wzburzonych fal i 
gwizd wiatru tworzą piekielną saraban- 
dę. Bezwątpienia karjera marynarza wy 
maga iście stalowych nerwów i niesły- 
chanej przytomności umysłu. Chociaż 
trudny i ciężki jest los marynarzy, ma 
on jednak tę dobrą stronę, że w chwi- 
lach niebezpieczeństwa, łączy on całą 
załogę we wspólnym wysiłku walki z 
rozszalałym żywiołem, nie pozostawia- 
jąc nikomu czasu na samotne bezczyn- 
ne medytacje nad grożącym niebezpie- 
czeństwem. 

Tej pociechy zbiorowego czynu są 
pozbawieni strażnicy latarń morskich, 
żyjący w odosobnieniu pojedyńczo lub 
najwyżej po dwóch, których czynność 
dawania sygnałów świetlnych lub 
dźwiękowych, przechodzącym statkom 
nie wymaga zbyt dużo pracy i wysił- 
ków, pozostawiając masę czasu na roz- 
myślanie o tem że są odcięci burzą od 
całego świata, że zapasy żywności są 

ną wyczerpaniu, że woda słodka już 
się kończy i że o ile się morze nie uspo- 
koi to znikąd nie mogą spodziewać się 
ratunku. Sytuacja taka doprowadzić mo 
że do obłędu nawet ludzi o mocnych 
nerwach, to też nic dziwnego, że przed 

   

dwoma laty podczas długotrwałych 
burz jesiennych dwaj strażnicy latarni 
morskiej „La Vielle“ znajdującej się na 
wybrzeżu Bretońskim dostali ataku sza- 
łu. 

Obsługa tej latarni składa się z 
trzech ludzi, z których kolejno jeden 
ma miesiąc wypoczynku na lądzie, tak 
że stale dwóch znajduje się w latarni. 
Latarnia morska La Vielle stojąca na 
skale w znacznej odległości od wybrze- 
ża w jednem z, najniebezpieczniejszych 
miejsc pełnym raf i skał podwodnych 
jest w roku bieżącym niesłychanie dłu- 
go odcięta od świata. Służbę na niej 
pełnią w chwili obecnej Malgorn i Ma- 
rzin, ten ostatni czeka już od pierwsze- 
go grudnia na swoją kolej miesięcznego 
urlopu na lądzie, mając codziennie na: 
dzieję, że morze się wreszcie uspokoi, 
co pozwoli jego następcy Kerninon zlu- 
zować go i objąć jego iunkcję na latar- 
ni. Niemal z równym niepokojem Ker- 
ninon wyczekuje w Lescoff możności 
przedostania się do La Vielle obserwu- 
jąc codziennie przez lornetkę latarnię i 
jej samotnych mieszkańców. 

Kilka razy Kerninon z załogą szalu- 
ale 

7 
py „Trois - Amis* obsługującej st 
latarnię, robił bohaterskie wysiiki « 
zluzować swego kolegę i dostarczyć 
prowjantów la Vielle, zawsze misiano 
zawracać z drogi. Ostatnim ravem sza- 
lupa była już w odległości piętnastu me 
trów od latarni, tak że próbowano nar 

    

  

wet zarzucić sznur, służący do podawa 
    nia zapasów na zwis ający z lata 

maszt, lecz za każdym razem, prowi 
ty porywało rozszalałe morze, szarpiąc 
szalupą i grożąc rozbiciem o skały, tak 
że i tym razem musiano zawrócić, 020 
stawiając samotników w wyczekiwawiu 
i dalszej niepewności o los. 

KOSMETYKA WVTWORNEJ PANI... 

LADY CREAM 
CAZIMI 

Idealny podkład pod puder, ożywia I 
zmiękcza naskórek nadaje aksamilną 
gładkość,chroni od szkodliwego dA 
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu ski 
i podnosi naturalną świeżość cery* 

  

Sensacyjny proces Czeskiego „Ben Alega" 
Przed sądem okręgowym w' Litomierzy- 

cach (Czechosoławcja) toczy się od kilku dni 
niezmiernie sensacyjny proces przeciwko pseu 
40 - jasnowidzowi  E.ikowi Hanussenowi, 
który w zręczny sposób wyłudzał od łatwo- 
wiernych olbrzymie sumy pieniędzy. 

Hanussen grasował w rozmaitych  mia- 
stach czeskich (przedtem był też na „gościn 
nych występach" w Polsce), zawiadamiając 
wszędzie „P.T. Publiczność* przy pomo .cy 
olbrzyrnich plakatów ulicznych, że do miasta 
przybył „znany okulista, grafolog, chiromanta 
znający wszystkie tajemnice indyjskich t: 
row.“ Dla ścisłości trzeba jednak stwierdzić, 
że do odpowiedzialności sądowej pociągnięty 
został nie za swe seansy telepatyczne, nie za 
wykłady o „indyjskiej gimnastyce nerwów*, 
lecz za najpospolitsze oszustwa, których wy 
razem było całkiem niegodne wielkiego „ja- 
snowidza* wyłudzanie pieniędzy od swych 
naiwnych ofiar, Erik Hanussen zajmował się 
mianowicie zawodowem  przepowiadaniem 
przyszłości, za co pobierał olbrzymie hono- 
rarja, mimo iż „wyczyny* znakomitego „oku 
listy“ nie warte były dwóch złamanych gro- 
szy. 

"Tak naprzyklad razu pewnego zjawia się 
w „pracowni“ Hanussena piekarz Scholler, 
którego oszołomiły jaskrawe plakaty uliczne 
„jasnowidza* do tego stopnia, że postanowił 
za jego pośrednictwem zapoznać się z przy- 
szłym swym losem. Pierwsze pytanie, jaki 
„jasnowidz“ postawił swemu klientowi było: 
„lle chce pan płacić: 150, czy 100 koron? 
A kiedy; skromny piekarz zadecydował że 100 
koron powinno wystarczyć, |Hanussen spojrzał 
przelotnie na jego rękę i zawyrokował: „O- 
tworzy pan wkrótce własny sklep, ożeni się 
pan i wzbogaci. — Moje uszanowanie”. 
Audjencja była skończona, a biedny piekarz, 
biedniejszy o 100 koron, nie mógł przez dłuż- 
szy czas wyjść z podziwu nad... bezczelnoś- 
cią tak drogiego „jasnowidza”, który tylko po 
to kazał sobie dać 10 Okoron, by powiedzieć 
naiwnemu piekarzowi, że jego dotychczasowe 
życie było tylko fantazją. Bo jakżeż mogło 
być inaczej, Skoro pan Scholler własny sklep 
miał już od lat 6, a żonaty był nawet od lat 
8... Jan Scholler przyszedłszy po chwili do 
siebie, perswaduje więc „jasnowidzowi*, że 
coś tu jest nie w porządku: albo myli się on, 
piekarz Scholler, żyjąc w mniemaniu, że od 
lat 8 jest żonaty, a od lat 6 ma własny sklep, 
albo myli się pan Hanussen, który uważa, że 
i td. Ale „jasnowidz z Bożej ł ski* nie ma 
czasu na wysłuchiwanie takich bzdurstw i 
przy pomocy swego isekretarza wystawia na- 
trętnego klienta poprostu za drzwi... 

Akt oskarżenia przytacza ogółem 34 wy- 
padki oszustw, popełnionych przez Hanussena 
Najciekawszem przy tem wszystkiem jest, je- 
dnak, že Hanussen nawet w oczach poważ- 
niejszych obywateli bynajmniej nie uchodził 
za jakiegoś tam zawodowego „„czarodzieja”, 
jak zwykło się nazywać wszelkiego rodzaju 
cwanych awanturników, żerujących na naiw- 
ności ludzkiej. Hanussena w pewnych kołach 
bardzo nawet wpływowych traktowano bar- 
dzo poważnie. Tak naprzykład zdołano stwier 
dzić, że do znakomitego „jasnowidza zwra- 
cały się niektóre oddziały prowincjonalne po- 
licji śledczej, prosząc go o „łaskawe zainte- 
resowanie się* rozmaitemi tajemniczemi wy- 
padkami, których przy stosowaniu normaln. 
metod śledczych nie potrafiono wyjaśnić. W 
jednym z takich wypadków pan „jasnowidz“ 
zawyrokował, że przestępca wpadnie w ręce 
policji najwyżej w ciągu dwuch lat. Zbiegiem 
okoliczności policja aresztowała przestępcę 
przed kilku dniami, a więc już po rozpoczęciu 
się procesu Hanussena. Kiedy obrońca tego 
ostatniego dowiedział się o tym fakcie, nie 
omieszkał natychmiast zwrócić uwagę sądu 
na zdolności okulistyczne swego klienta, któ- 
ry przecież powiedział, że przestępca przed 
upływem dwuch lat znajdzie się za kratka- 
TM... 

Długi sznur świadków, który w ciągu kil 
ku pierwszych dni procesu przewinął się 
przed trybiinałem sądowym, potwierdza w 
całej pełni oszukańczy charakter działalności 
okulistyczno - telepatycznej Hanu ssena, któ 
ry też pod wpływem obciążających go zez- 
nań zaczyna stopniowo tracić ową pewność 
siebie, która cechowała go w pierwszym dniu 
rozprawy sądowej. 

Z wielkim sceptycyzmem odnoszą się do 
zdolności okulistycznych oskarżonego  rów- 
nież uczeni - rzeczoznawcy, którzy jednak za- 
znaczają, że Hanussen jest dobrem medium. 
Podkreśla to ze szczególnym naciskiem na- 
przykład prof. Kroner, który, jak wiadomo, 
występował w swoim czasie w charakterze 
rzeczoznawcy również w znanym procesie 
jasnowidzów z Insterburga. 

Hanussen, — jak już wspomniano, — 0- 
kazuje ostatnio dość silne zdenerwowanie, 
które wyraz swój znajduje w ciągłych sprze 
czkach z zeznającymi świadkami. Tak np. 
kiedy jeden ze świadków powiada, iż Hanus- 
sen na jednym ze swych seansów bezskutecz- 
nie usiłował przekłuć sobie szczękę igłą, mi- 
mi, iż uprzednio zapowiadał, iż sztuczkę tę 
wykona, oskarżony w najwyższem uniesieniu 
przerywa Świadka, wołając pod adresem try 
bunału „To nieprawda, — proszę pozwolić 
mi, bym mógł zaraz w tej chwili przekłuć 
sobie igłą szczękę”. Sąd jednakowoż nie po- 
zwała na to, 

Kiedy niektórzy ze świadków zaczęli się 
uskarżać, że Hanussen pobierał za przepowia 
danie przyszłości zbyt wysoką opłatę, oskar- 
żonypoprosił o głos i stwierdził, že w nie“ 
których wypadkach istotnie na skutek niedo- 
patrzenia honorarja były nieco wygórowane. 

  

    

  

   

   
      

  

аЁ 

Nie chcąc jednak uchodzić w oczach swycł. Ni 
byłych klientów za człowieka nieuczciwego, w. 
Hanussen postanowił im pieniądze zwrócić, i o 
co też natychmiast na sali sądowej uczynił... eg | 
Ten gest oskarżonego wywołał na sali po- kości 
wszechną wesołość. ara : 

Bardzo niezadowolony by! Hanussen z ze- t 
znań prof. Heinza, który jako rzeczoznawca a 1 
oświadczy oskarżony nie ma o okul tyź- zieżą 
mie najmni 0 pojęcia. = 

Sensację przyniósł trzeci dzień procesu, 
kiedy ku ogólnemu zdumieniu publiczności 
przewodniczący oświadczył, że sąd postano- 
wił odroc proces na 6 tygodni. Odrocze- 

ie to nastąpiło na żądanie prokuratora, który 
uważa, że przez wzgląd na wielkie zaintereso- 
wanie, jakie proces litomierzycki / wywołał 
zagranicą, należy zebrać jaknajwiększą ilość —— 
materjałów i rozprawę przeprowadzić jaknaj- RODA 
sumienniej. DZIŚ 

Wiadomość o odroczeniu procesu podzia- 
łała na oskarżonego jak grom z jasnego nieba »wy R« 
ba. Pełen oburzenia zaczął przeciwke decyzji Jutr 
sądu protestować, domagając się natychmia4 zo 
stowego ogłoszenia wyroku. Przeciąganie pro 
сези wpływa bowiem ujemnie na jego nerwy, Strzeż 
a pozatem wyrządza mu ponoć olbrzymie stra po 
ty materjalne. 

Po wyjściu z sali sądowej, Hanussen chwy 1 
cił się za głowę i zaczął w straszliwy sposób jenie 
krzyczeć wołając: „Dajcie mi wodę, dajcie nie w 1 
mi wodę..." 

Na tem skończył się pierwszy akt procesu 
znakomitego „jasnowidza*. Dalszy ciąg pro- 
cesu niewątpliwie obfitować będzie w bardzo 
sensacyjne momenty, gdyż na podstawie. 0- q zą dc 
rzeczeń ekspertów na sali sądowej WYyWIĄ- y jg p 
że się prawdopodobnie ożywiona dyskusja na 
ukowa Ina temat okultyzmu i telepatji. 
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Biada nam — zawołają przezorni ludzie— / 

zobaczycie, że ta trzynastka sprowadzi ja-. 
kieś straszne kataklizmy. я 

Istotnie trudno się oprzeć wymowie d 

związanych z feralną cyfrą. A więc: 

1913 — w rok potem wybuchła W 
Światowa!! 2 

1840 — we Francji/zmiana gabinetu, p+44 
miljonów ludzi umiera na całym świecie ч 

   

   
powodu starości, chorób i wypadków. | "T M. * 

1831 — zgniecienie powstania listopaę. W ód 1 

wego. Še w 

1813 (podwójnie fatalny rok) — śmie *z*wgłos 
księcia Józefa, upadek Napołeona, okupac ik в 

księst wa Warszawskiego. BO Sei 
1781 (podzielone przez 13) — dziewią 4, „'nicie 

rocznica l-szego rozbioru Polski, za 12 | Was 
nastąpi Il.gi rozbiór! JOB 

1313 (hiobowy rok) — ludzie urodzeni wą$ Sio 

tym roku umierają w 43 lata później nadzone 

Czarną Dżumę grasującą w Europie, ej i « 
1012 — wielkie mrozy w Polsce, za 1 ЭВО 

lągnięte 
lat umrze Bolesław Chrobry. aufanie, 

313 — rozpacz pogan i szatana z racjici woje 
wydania Edyktu Medjolańskiego. dnak | 

waranc 31 (przestawione cyfry dają 13) — wyle zed któ 
Nilu, zdechnięcie byka Apisa, pożar wioskiWąs w 
Tredecim w Galii. hadchoc 

Z tych paru przykładów widać jak niej. A „of 
tunne są z zasady wszelkie lata związane ® * 
obrzydliwą trzynastką, Oczywiście nie w Be 

czyliśmy tu wszystkich dat — każdy moż CZ: 
łatwością dopełnić te obszerne luki — i je 

jest choć jako taka obznajmiony z histor 
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wnet dostrzeże ich klęskowość,  fatalistyc c 5 w 

ność... i „Biinin 
A wigc bacznošė!! 'woda 

Jedyną pociechą jest fakt, iż trzynastka to ”UCia w 
sprzyjająca cyfra Marszałka Piłsudskiego — 

może jego szczęśliwa gwiazda odwróci gro-ę 
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2 Inienuykis śmiałe włamanie w śródmieściu 
ciwego, Wczoraj w nocy do mieszkania znanego w tutejszych sferach kupieckich przed- 
czył jiorcy leśnego Lewkowicza przy ulicy W. Pohulanka 18, włamali 

sali po- tości biżuterię. 

się nieznani 
iwcy, którzy solądrowali całe mieszkanie i zabrali cenną garderobę i wysokiej 

Kradzież zauważono dopiero rano i natychmiast powiadomiono policję śledczą. 
awa (tość skradzionej garderoby i biżuterji sięga 

dzieźą policja pazeprowadziłą szereg rewizyj. (c) 
>znawca 

kul tyź- 

  

procesu, 
liczności 
ostano- 

Jdrocze- 
ra, który 
intereso- 
wywołał 
zą ilość 
6 jaknaj- RODA 

‚  №715 
| podzia- 
go nieba »wy Rok 
> decyzji 
tychmia4 Jutro 
zanie pro 
o nerwy, 
ymie stra 
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Strzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteoroiogi U. Ś, 8. 

z dnia 31 — XII 1930 r. 
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li ludzie— | . NABOŻEŃSTWA 

wadzi ja-- Adoracja. Zarząd Katolickiego Związ- 
„x517 .pomina, że 3 stycznia jako w pierw= 

-е @У 

i” a ucharystycznego (Mickiewicza 19-2) 
Drzenajświętszegó Sakramentu od g. 

    

    
ła Woj М ‚ 30 w. zakończona błogosławieńst- 

inetu, pr URZĘDOWA 
jecie у 2 

= „AP ;) Odezwa p. wojewody do policji. 
>, ‚ #, Ча wileński Wł. Raczkiewicz wysto- 
listopaq, W od adresem komendanta wojewódz- 

14. w Wilnie następujące pismo z połe- 

— śmie *7+w»głoszenia go w rozkazach dziennych 

„ okupac ik jancil W twardej odpowiedzialnej 
i4* vezpieczeństwa, którą dla dobra Pań- 

- dziewią yn nice upłynął znowu Wam rok jeden. 
za 12 | Was był on okresem z jednej strony 

*P oh codziennych wysików, jakie ocho- 
‚ | służbie zewnętrznej ponosiliście, z dru- 

urodzeni wś 

óżniej 

pie. 

lsce, za 1 

Ś okiem wytężonej wewnętrznej pracy 
nadzone w kierunku pogłębienia wiedzy 

ej i dalszego udoskonalenia aparatu 
nego. 
ągnięte rezufłaty są duże, czego dowo 
ufanie, AE u os 

z racjici województwa się cieszycie. W pracy 
jr ai ustać nie możecie, bo tylko ona 

arancję, że sprostacie każdemu zada- 
) — wyleWzed którem pełniona przez Was służba 
ożar wioskiWas w każdej chwili postawić. 

nadchodzącym Nowym Rokiem życzę 
ć jak nies. oficerom, urzędnikom i szerego- 

> 9 Ptiicjj Państwowej województwa wi 
związane © * osiągnięcia jak najlepszych „wyni i В. 

je nie w; Ś zh pracy zawodowej, jak również 
ž ožt CZ:w žyciu prywatnym. к 
dy. | Wojewoda Wł. Raczkiewicz. 

! z histor ©. ŻAŁOBNA. 

fatalistyc (>) wyrazy współczucia wdowie po 
- Bunimowicza. W dniu wczorajszym 
"woda Raczkiewicz przesłał _wyrazy 
jzucia wdowie po. b. p. Izraelu Bunimo- 

rzynastka to @ 

POCZTOWA udskiego — 

dwróci grożę . 

Karol. (y) Nowa taryfa telefoniczna polsko - 
ła. Wobec zmiany taryfy telefonicznej 
arząd łotewski opłata za 3 minutową 

€ telefoniczną zwykłą między Wilnem 
ą od dnia 1 stycznia 1930 r. wynosi 
cent. do Daugavpils, Indra, Karsava, 

la, Ludza, Rezekne, Zemgale 3 fr. 80 
Jelgava, Liepaja, Majori, Riga. я 

M Zmiany Re w Dyrekcji 
;Telegrafów. W dn. 28 grudnia rb. ob- 
"*ał Administracyjny Dyr. P. i T. w 
/»czelnik wydziału p .dr. Alfred Sowiń 
ychczasowy naczelnik wydziału Dy- 
oczt i Telegrafów w Łublinie. 

PRACA I OPIĘKA SPOŁECZNA. 
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choinkę 

się. Rokowania w sprawie zlikwi+ 
strajku pracowników handłowych zo 
gle przerwane. Przedstawiciele obu 

fe mogli dojść do porozumienia wo- 
tępliwości swych mocodawców. 

4 jyarzliwych obradach w lokalu banku 
ewicza 5, & 60 przy ul. Niemieckiej, które trwa- 

ziny 3 w nocy obie strony uznały 
lej sytuacji rokowania nie dadzą 

ezultatów i że należy je odro- 
ultatów i że należy je odłożyć 
myślnego momentu. i 

powiedzi na to, komitet strajkowy 
wacowników ekspedycji i transpor- 

arszawie do poparcia ich żądań 
strzymanie nadawania do Wilna to- 

  

         

   

      

   

  

  

ujący mają również zamiar wezwać 
ymania się od pracy pracowników 
Ji w Gdańsku. 

A КОМОМКАТУ 
Towarzystwa pra im. Ig- 
Daniłowiczą w Wilnie. W dniu 3 sty 

r. (piątek) o godzinie 7.30 wie- 
| pia! Rady Adwokackiej — Gmach 
r Łukiszkach) odbędzie się referat 

. warzystwa p. Leona Sumoroka na 

fiowy prof. Glassa oraz (O projek- 
R p oeeA referat zjazdowy 

"ni 
я 
EC. Uniwersytetu kowieńskiego Wło 

Palyłkowski bawi w Wilnie w spra- 
tnych od paru dni. 

Om ku uwadze. Wobec kur- 
"wśród płatników podatki przemy. 
Blełosek, jakoby na wysokość usta. 

z władze skarbowe obrotów skle- 
„sy czych wpływa kwota pobranej 

„ Sprzedaży wyrobów tytoniowych, - 
bowa podaje do wiadomości Osób 

    

    

    

    

       
   

    

   

'astała się na podstawie zebranych wymiarowych i opinji członków „acunkowej, bez względu na kwotę 

; Kara za niestosowane zachowanie 
ia Grodzki ukarał Benjamina Kae „dniowym aresztem bezwzględnym ;jciwe zachowanie się w lokalu ko- 
rowej w Wilnie. 

: у 2 Wileńskiej 26° Ё dniczej. W niedzielę ubiegł = 
ge plenarne posiedzenie Wleń. i 

  

(RON 

ek miesiąca odbędzie się w kaplicy ^ 

rojekcie Ustawy Hipotecznej* (re- į 

Wanych, że obroty tych przedsię- S 

lęga 25 tysięcy złotych. W związku z tą 

IKA 
„skiej łzby Rzemieślniczej. Obrady zagaił pre- 
zes lzby p. W. Szumański informując obec- 
nych o działalności Izby. Jak się okazuje, z 
powodów przeszkód natury technicznej dzia- 
łalność Izby nie dała wielkich wyników. Pra 
ce przygotowawcze prowadzone są systema 
tycznie. 

Po wysłuchaniu przemówienia p. Szumań- 
skiego przedyskutowano | zatwierdzono kilka 
regulaminów wewnętrznych oraz budżet Izby 
opracowany przez Zarząd. Zaznaczyć należy, 
że przy stole prezydjalnym w charakterze as- 
sesorów zasiadali pp. M. Oszurko i M. Rach- 
man. Pióro trzymał p. H. Zabielski 

— Podziękowanie. Towarzystwu Wileń- 
skiej kolonji kol. a w szczególności p. Sta- 
nisławowi Kryszczukajtisówi nacz. wydz. 
Rach. PKP składam serdeczne „Bóg zapłać” 
za złożone na moje ręce 50 zł. dla najbied- 
niejszych dzieci sz koty pow. nr. 23. 

Michdow — kierown. szkoły 

—P owanie, Komitet Organizacyjny 
„Balu Emigracji Akademickiej" odbytego w 
Wiłnie dnia 28 grudnia 1929 r. tą drogą skła- 
da serdeczne podziękowanie firmie „Bazar 
Przemysłu Ludowego przy ul. Zamkowej nr. 
11 w Wilnie .za bezinteresowne użyczenie 
kilimów dla dekoracji sali. Piękne kilimy ludo 
we niewątpliwie przyczyniły się znacznie do 
uświetnienia zabawy. 

1 
ili 

   

, Doroczny bal Wil. Tow. Wi 
odbędzie się dnia 4 stycinia 1930 r. w salo.. 
nach hotelu Georges'4 ul. Mickiewicza 20 pod 
protektoratem (Pana wojewody wileńskiego 
Władysława Raczkiewiczą 

Obowiązki honorowych gospodyń i go- 
spodarzy przyjąć raczyl p. p. Białasowie 
Stanisławostwo, Bohdancwiczowie  Ignaco- 
stwo, /Borowscy Michałoswo, Bosiaccy Bo- 
gusławostwo, Bułhakowie Janostwo, Biczyń- 
scy /Józefostwo, Buykowie Janostwo, Bohu- 
szewiczowie Sewerynostw, Chojniccy Wła- 
dysławostwo, _ Ciozdowie  Stanisławostwo, 
Czarnowscy Czesławostwo Dmochowski Ka- 
zimierz, Dobaczewscy Eutenjuszostwo, Do- 
nasowie |Feliksostwo, Dow)orowie Bohdano- 
stwo, Drotlefowie Józefostvo, Dmochowscy 
Władysławostwo, EnglowieMieczysławostwo 
Falkowscy  Eugenjuszose%0; Folejewscy Jó- 
zefostwo, Falkowski. Kazimiez, Fieidorffowie 
Emilostwo, Gieczewiczowie Fpolitostwo, Gi- 
życcy Iwostwo, Glatmanowie Juljuszostwo, 
Głowińscy Antoniostwo, Grątzcy Janostwo, 
Giedrojciowie Wincentostwo, Hanusowiczo- 
wie Bołesławostwo, Hryniewiczowie Francisz 
kostwo, Iszora Wacław,  Iwaszkiewiczowie 
Józefostwo, Iżycki Herman-Bronsław, Pasas 
towie Maciejostwo, Izydorczykćwie Leono- 
stwo, Kossakowscy Zygmuntostwo, Kiersnow 
scy Tadeuszostwo, Kieżunowie Witoldostwo, 
Kirtiklisowie Stefanostwo, Klottowie  Jano- 
stwo, Klottowie  Leonostwo, 
Stanisławostwo, Kopciowie Adolfowie, Kope 
ciowie Tadeuszostwo, Korklińscy Aleksandro 
stwo, Korolcowie Józefostwo, Kowalscy Ed- 
mundostwo, Kownaccy  Piotr:stwo, Krok 
'Paszkowscy Henrykostwo KozerowscyCzesła 
wostwo, Kątkowscy majorostvo, 
ski Adam, 

     scy Stanisławostwo, Łagunow:e Si 
Ś „L VSCV sanis K ianeiės Mor gi ro, Mazarakowie Adrjanostwo, Mey- 
sztowiczowie 'Aleksandrostwo,. o 
wie Ludwikostwo, Maleccy“ Janostwo, Mohl 
Hieronim, Malinowscy Olgierdostwo; 
szewscy Wiktorostwo, Mokrzecki Stefan, 
Okuliczowie Kazimierzostwo, Ostrowski po- 
rucznik, Pietraszewscy Janostwo, Pietrowi- 
czowie Wiktorostwo, Pogorzelscy  Stefano- 
stwo, Przyłuscy Józefostwo, Plewako Wac- 
claw,  Pietrusewiczowie  Kazimierzostwo, 
Raczkiewiczowie Władysławostwo, 
ska — Pawełek Wanda, Rewieński 

ski Aleksander, Rucińscy Romanowie, Ru. 
dzińscy - Henrykostwo, Rzewuscy Stanisławo- 
stwo, Rochowiczowie Janostwo, 
«zowie Oktawjuszostwo, ‹ й 'Radwańscy 
stwo, Riedłowie Stanisławostwo, Ratyńscy 
Edwardostwo, Sasaki Minoru major, Siedlec. 
cy Eugenjuszostwo, Stułgińscy Tadeuszostwo 
Szniolisowie Bronistawostwo, - Szostakowscy 
Stefanostwo, Szumafńscy  Władysławostwo, 

(a) Strajk pracowników żydowskich Szwykowscy Ludwikostwo, Świedzińscy Mi- 
chałostwo, Świętorzecty, Szmidtowie Włady- 
sławostwo, Uniechowcy Ludwikostwo, To. 
maszewscy Mieczysłavóstwo,  Wańkowiczo- 
wie Stanisławostwo, Vagner Karol, Wenko- 
wie Henrykostwo, Węsławscy  Stanisławo. 
stwo, (Wieysenhoff Jai, Wawrouch, Zajęcz- 
koscy Wacławostwo, Zaliczowie Maksymilja- 
nostwo, Zdrojewska Zofija, Zawadzcy Felik- 
sostwo, Zelwerowiczowie, Zasztowtowie Alek 
sandrostwo, Zwierkovie Kazimierzostwo 
Buczyńscy Jėzefostwo 

TEATR FMUZYKA. 
— Teatr mieski ni Występ; 

Wandy Siemaszkowć! Dziś ŚW, 8 B 
graną będzie poraz ff sztuka Gordina „Mir- 
la Efros* stanowiąca iajwiększy sukces sezo- 
nu. W roli tytułowej zakomita artystka Wan 
da Siemaszkowa. Mino wyjątkowego powo 
dzenia „Mirla Efros* chodzi niebawem z re- 
ps z powodu wjazdu Wandy Siemasz 
owej do Krakowa. Jitro w dalszym ciągu 

„Mirla Efros". W próbach pod kierownict- 
wem b. dyrektora testu krakowskiego, wy- 
bitnego reżysera Zygnunta Nowakowskiego 
„Turandot“ Gozziego. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś najwesel. 
sza komedja bieżącego repertuaru „„Mysz ko- 
cielna" w której dyt- Żełwerowicz na tle 

świetnie zgranego zegołu kreuje. kapitalną 
postać barona Ulricha. W przygotowaniu o- 
statnia nowość repertigru „Pan Topaz” Pag 
nola w przekładzie A. Zagórskiego: Jutro po 
raz A, „Mysz kośdelna.* 
,— „Wesełe sandonierskie“, Dziś o go- 

dzinie 3.30 p.p. zespół teatru regjonalnego o- 
degra w teatrze miejskm Lutnia po raz ostat. 
ni „Wesele sandomierskie', Widowisko to 
połecić należy najszerszym warstwom publi- 
cznošci jak rowniež i'miodziežy szkolnej. Ce- 
ny miejsc dwukrotnie zniżone od 30 groszy 
do 1.80 gr. ` ‚ 

— „Królewicz Rak, Od szeregu tygodni 
czynią się intensywne przygotowania w celu 
wystawienia polskiej baśni ludowej Wandy 
tanisławskiej „Królewicz Rak". Sztukę 

urozmaicają spiewy i tańce oparte na moty- 
wach ludowych ziemi kieleckiej i piotrkow- 
skiej. Reżyserję prowadzi K. Wyrwicz = Wi- 
chrowski. Kierownictwo muzyczne spoczywa 
w rękach E. Dziewulskiego. Barwne fanta- 
styczne dekoracje według projektów E. Kar- 
nieja. W wykonaniu sztuki bierze udział pra 
wie cały zespół artystyczny oraz zespół ta- 
neczny A. Rejzerówny. Premjera zapowiedzia 
na na sobotę 4 bm. o godzinie 3.30. Bilety 
są do nabycia w kasie zamawiań. 

— Rewja świąteczną, W sobotę 4 b. m. 

       
   

Kognowiccy. 

(e) 

002 Crynsziejna (Wielka. 30) 

Korytezw= Korewo Franciszkostwo „łez żyf= 
Stani wo- dzieży dokonał Piotr Bałcewicz, zamieszkują- 

„Maculewiczo- 

Mal- 

Rewień- 
Włady- 

sław, Romer-Ochenkowska Helena, Rožnow- 

Raczkiewi- 
ano- 

SŁ O W 

o 11 m. 45 powtórzoną zostanie w tea- 
trze na Pohulance rewja sylwestrowa, która 
zyskała ogólny poklask i uznanie. Humor, 
piosenka i tańce dominować będą w progra- 
mie. Reżyserja R. Wasilewskiego i K. Wyr- 
wicz-Wichrowskiego. Ceny miejsc normalne. 
Bilety już są do nabycia w kasie zamawiań. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Kobieta i pajac. 
Hodyw — Grzechy ojców. 
Picadilty — Ludzie bez oblicza. 

Światowid — 24 godziny z życia kobiety 
Słońce — Tajemnica skrzynki pocztowej 
Wanda — jad miłości. S 
Ognisko — Z raju bołszewickiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Kradzieże. Nieznani sprawcy wyr- 
wali skobel od drzwi mieszkania Natalji Ja- 
kowiczowej (Bernardyński 9) i wynieli różną 
garderobę oraz bieliznę na większą sumę, na- 
razie bliżej nieokreśloną. * 

Taksamo okradziono mieszkanie Aleksan 
dra Rodkiewicza przy ulicy Szopena 4, któ- 
remu zabrano znajdujące się w mieszkaniu 
rzeczy ogólnej wartości 1200 zł. 

Kondensator radjowy skradziono Jerzemu 
Saniborskiemu (Jagiellońska 7). prawcą 
kradzieży okazał się pracownik poszkodowa- 
nego Antoni Bartoszewicz. 

— (c) złodziejki w kościele. 
W kościele św. Kazimierza ujęto Helenę Pa- 
włowską (Raduńska 80) która usiłowała 
skraść skarbonkę z ofiarami. 

— (c) Ojcobójcę ujęto na granicy. One- 
gdaj w nocy wpobliżu Baranowicz straż gra 
niczna ujęła niejakiego Karola Giudajczyka, 
który usiławał zbiec do Rosji. ” 

Okazało się, że zatrzymany jest poszuki- 
wany za zbrodnię morderstwa na osobie ro- 
dzonego ojca. 

— (c) Ucieczka z aresztu. Z posterunku 
P.P. w Baranowiczach zbiegła zatrzymana 
tam nieznanego nazwiska kobieta zatrzymana 
na dworcu jako podejrzana o handel żywym 
towarem. Pościg za zbiegłą niedał narazie 
żadnych rezułtatów. ARE: 2 

— (c) Zamachy samobójcze. Z niewyjaś- 
nionych narazie przyczyn targnęły się na Žy- 
cie Eleonora Orszewska (Siemieniska 3) i 
lachowicz Jadwiga (Hetmańska 3). 

Pierwsza z mich wypiła octu sabatylowe- 
go, druga zaś sublimatu. Obie desperatki zo- 
stały ulokowane w szpitalu żydowskim. 

— (c) Zamaskowany bandyta usiłował 
obrabować handlarza. W nocy wczorajszej 
do mieszkania handlarza Łejzora Amłuckiego 
mieszkańca wsi Piłołowka, gm.  Trockiej 
wdarł się zamaskowany bandyta uzbrojony 
w karabin, który zażądał wydania pieniędzy. 
Napadnięty handlarz nie dał za wygranę i 
rzucił się w stronę stojącej koło pieca Z 
chcąc w ten sposób bronić swego mienia. 
tej chwili córka jego wybiła okno z sąsied- 
niego pokoju na podwórko i poczęła wzywać 
pomocy. Napastnik widząc że lada chwila zo- 
stanie zdemaskowany, rzucił się do ucieczki 
i zginął w ciemnościach. 

(c) Skutki opiłstwa. Wczoraj wiecz. 
na placu Katedralnym znaleziono leżącego 
w rynsztoku pijanego dorożkarza Bronisława 
Dziśnieńskiego (Obozowa 9), u którego po 
przewiezieniu do aresztu centralnego stwier- 
dzono wybicie oka. 

Dziśnieńskiego przewieziono do szpitała 
św. Jakóba. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
30 do 31 b. m. do godz. 9 rano zanotowano 
w Wilnie 29 wypadków. W tem było: kra- 
dzieży 7, zakłóceń spokoju i nadużycia alko- 
holu 8, przekroczeń administracyjnych 11. 
Reszta podajemy w tej samej rubryce w 
skróceniu. 

M "Ujęcie złodziei. Zatrzymano Ze- 
(Połocka 4) który okradł Hes- 

z zapasu ża- 
wek. з 

Marjanowi Sokołowskiemu (Majowa. 13) 
ziono zegarek i 18 zł. gotówką: - Kra- 

cy w pobliżu. 
— (c) Przywłaszczył towar firmy. Przed 

kilku tygodniami przybył do Wilna przedsta- 
wiciel firmy łódzkiej w celu nawiązania bliż- 
szego kontaktu z tutejszemi sklepami z ga- 
lanterją, 

Sztrasfogel nietylko że nie wykonał pole- 
cenia, lecz roztrwonił powierzony mu towar 
w postaci pończoch wartości przeszło 10 tys. 
zł. Powiadomiona o tem policja nie odnalazła 
narazie niesumiennego przedstawiciela, bo- 
wiem wyniósł się on z hotelu „Europa” gdzie 
dotychczas zamieszkiwał i najprawdopodob- 
niej zbiegł. 

  

Życzenia noworoczne Klijentom 

swym zasyła 

Wileńska Agencja Reklamowa, 

  

RADJO 

Środa, dnia 1 "stycznia 1930 r. 

10,15—15,55: Nabożeństwo .11,55—15,20; 
Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu i 
komunikat meteorologiczny, koncert, oraz 
odczyty rolnicze. 16,30—19,00: Traasmisją z 
Warszawy -— Koncert i słuchowisko dla 
dzieci. 10,00—19,25: „Kukułka wileńska* 
mówiony tygodnik humorystyczny. 19,25— 
19,40: 13-ta lekcja języka włoskiego. Pro-_ 
wadzi dr. Janina Rostkowska. 19,40 —20,00: 
Prozram na czwartek, sygnał czasu i roz- 
maiteści, 20,00—22,00: „Trawiatą*— opera 
G. Verai'ego (audycja z plyt gramcfono* 
wych). Transmisją Z WZ. „Radjo i 
Światło" Philipsa. 22,00—24,00: Trans'nisja 
z Warszawy -- felieton, Komunikaty i 
muzyką taneczna. 

Czwartek, dnią 2 stycznia 1930 r. 

11.55-12.05:  Transinisja z Warszawy Sy- 
gnał crasu. 12,05 - 13,10: Poranek mu- 
zyki popularnej w wykonaniu orkiestry 
Polskiego Radis. W programie: 1) Czajkow- 
ski—polonez z opery „Eugenjusz Oaiegin*, 
2) Sibelius—waic, 3) Moniuszko — Bajka, 
4( Grieg—„Peer Gynt", suita, 5) Muzyka 
taneczna. 13,10— 13,20: Transm. z Warsza” 
wy. Komunikat metesrologiczny 16,10 — 
16.15: Program dzienay, 16,15 - 17,00: 
Muzyka z płyt gramcfonowych, W pro- 

amie: 1) Liszt-- Rapsodja węgierska Nr 6 
) Liszt— Gamzanella (Friećman), 3) Bach 

—arja (Thibauć), 4) Goldmark — arja z 
koncertu A-moli, 5) Chopia = preludjum 
(Friedman), 6) Chopiu Etiuda C dur (Pa- 
derewski), 7) Mozait — fantszja z opery 
„Flet zaczarowany”, 7) Liszt—Marzenia mi- 
łości, 8) Berlicz— Marsz Rakoczego. 17.00 
— 17435: Komunikat Wil. Tow Śpiewaczych 
i Muzycznych. 17,15-18,45: Transmisja Z 
Warszawy. Odczyt i koncert, 18.45 19.10: 
Pogadanka iradjotechniczna  19.10—19,35: 
-Pizegląd filmowy. 1935-1955: Kurs foto- 
grafji, 19.55—20.15: Program „na piątek, 
Sygnał czasu i rozmaitości. 20,15 - 21,30; 
Transmisja z Warszewy—felieion i kon- 
cert, 21.30—22,15: Audycja liter cka—„Zło- 
ta Czaszka" Juliusza Słowackiego w wyko- 
naniu Zespołu Drąm, Rozgłośni Wileńskiej. 
Transmisja na całą Polskę. 22.15—23.00: 
sory z Warsząwy- feljeton i komu- 
nikaty. 2500—24.00: Muzyka taneczna z 
rest. hotelu „Bristol* w Wilaie. 
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Heleny z Kowzanów Wojciechowskiej 

  

W Piątek 3-go stycznia, jako w drugą rocznicę Śmierci 

s. TP. 

Teresy Hr. MORICONI 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Dominikańskim 
o godzinie 9-ej, O czem zawiadamia 

RODZINA. 

  

w pierwszą rocznicę Śmierci odbędzie się nabożeństwo żałobne w koście- 
le po-Bernardyńskim dnia 2-go stycznia 1930 roku o godz. 8 min. 30. 

Q czem powiadamiają 

Mąż i Synowie, 

OFIARY. 
Zamiast powinszowań noworocznych skła 

Obiecujący młodzian. 

Majac zaledwie 22 lata Winceaty Woj- 
ciechowicz zdążył juź pa raz czwarty za- 
siąść na ławie oskarżonych. 

Pierwsze trzy przewinienia powodują- 
ce sankcje karn= nie są nam bliżej znane, 
ostatnie miały przebieg następujący: 

W lipcu o,godzinie 2 po poł. do kio- 
sku z papierosami na rogu ul. Zawalnej i 
Szpitalnej podszedł jakiś młody człowiek i 
po kilku minutach odszedł pośpiesznie. Ku 
ździwieniu przechodniów za odchodzącym 
pobiegł jakis inny mężczyzna krzycząc 
tzymajcie złodzieja. 

Jak się okazało, tajemniczy młodzian 
podszedł do kiosku w chwili kiedy nie 
było w nia gospodarza, wyciął szybkę i 
skradł pieniądze i papierosy. Odchodzące- 
go juz spostrzegł gospodarz kjosku p. S0- 
bolewski i rzucił się w pogoń — niestety 
bezowocnie. 

Jeden z przechodniów Lejba  Szuter 
poznał w uciekającym Wojciechowicza, 

W kilka dni potem w restauracji Ron- 
czewskiego (Zawalna 23) skradziono przy 
pomocy wycięcia szyby różne towary. 
Śladów nie zostawił sprytny złodziej to 
teź policją nie mogła się odrazu zorjento- 
wać kto mógł być sprawcą włamania. 

Następnej nocy funkcjonarjusz T-wa 
Klucze przechodząc koło bramy domu Nr. 
2 przy ul. Nowogródzkiej zauważył jakie- 
goś młodzieńca  zakopującego w głębi 
dziedzińca jakieś paczki. 

Natychmiast powiadomiona o tem po- 
licja ustaliła, że był to Wojciechowicz, syn 
dózorcy. Zakopywał 0a towary pochodzące 
z kradzieży u Ronczewskiego 

Zuchwałego młodzieńca aresztowano i 
oddano władzom sądowym. 

Wczoraj Sąd Okręgowy skazał go na 
trzy latą domu poprawy. 

Czy poprawi się w nim — wątpliwe. 
Czem skorupka zamłodu nasiąknie.. (y) 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 grudnia 1929 r. 

  

dają: 
Poor Marjanostwo Eigerowie na 

Polską Macierz Szkolną — zł. 15. 
Dr. Pawłowski na Żłobek im. Marji zł. 10 
Zofja Swiątecka na eksmitowaną Piotro- 

wiczową z 4 dzieci zł. 5. 
Proi Januszkiewicz na Polską 

Szkolną zł. 10. 
Ludwika i Emanuel Mickiewiczowie na 

szkołę dla ociemniałych dzieci zł. 3. 
Justynostwo Cywińscy dla  najbiedniej- 

szych 2 5 
Bolesław Wit Święcicki na ochronkę im. 

Marsz. Piłsudskiego zł. 5 Ž 
Pracownicy biura inżynieryjno - meljora- 

cyjnego „Inž-wie H. Jensz, Wł. Jacewicz i 
S-ka" w Wilnie, zamiast powinszowań nowo- 
rocznych składają sumę zł. 40 na ręce komi 
tetu „Chleb dla głodnych dzieci* — inż. H. 
Jensz, inż. W. Jacewicz, inż. A. Łopatto о- 
raz W. Charytonow, M. Karwecki F. Łu- 
kaszyński, Z. Łukaszyński, E. Mackiewicz, |]. 
Piasecki, L. Staszewicz, W. Szycik, M. Tej- 
szerski, D. Wasienin, W. Żyliński. 

Helena i Konsta nty Korsakowie z okazji 
swego ślubu, pobogosławionego przez J.Ė. 
ks. biskupa dr. Władysława Bandurskiego 
składają na ochronkę im. Marszałka Piłsuds- 
kiego 100 zł. 

Macierz 

winszowan świątecznych 
Mieczysław Bohdanowicz. 

ta ofiar złożonych na fundusz bibljo- 
teczny Polskiej Macierzy Szkolnej zamiast 
życzeń świątecznych p. p. Jan i Anna Bułha- 
kowie zł. 20 L. Staszewiczówną zł. 1, Jadwi- 
6 Korsakówna zł. 1, August Sołtys zi. 2, J. 
Wirowski zł. 1, Marja Reutt zł. 49, Bronisław 
Kiersnowski zł. 20, prof. Czeżowski Tadeusz 
zł 5, Józef Kałdun zł. 5. 

Zamiast wizyt noworocznych 
składają ofiarę na rzecz Komitetu „Chleb 
dzieciom“ niżej wymienieni: Laczeūski Sta- 
nisiaw prezes zł. 10, Żemoyteł Tadeusz zł. 3, 
„Perkowski Wilhelm zł. 1, Wilczyńska Irena 

r. 50, Cieśliński Stanisław zł. 1, Szaryński 
stanisław zł. 1, Michalewicz Mikołaj zł. 1 

Hołownia Konstanty zł. 1, Womperski Jan, 
gr. 50, Bajko Mieczysław gr. 50, Bohuszėwi- 
czowna E. gr. 50, Kobylińska Z. gr. 50"$wię 
cicki В. 1 4., Doboszyński M. 1 zł, Dyakow- 
ski L. zł. 1, Ziembiński A. zł. 1, Boudelle Ą. 

+ noworocznych 

1930 r. 

2 zł 1. Skowroński J. gr. 50, Wilamowicz R. Dewiz; i ię tag й gr. 50, Szczerbicki T. gr. 50, Stasiewicz A. ranx, Sprz. upno gr. 50 Grzyb H. 1 zł. Tarasiewicz gr. 50 а- Dolary 8,87, 8,89, 8,85, kowski gr. 50 Jasieniecki A. zł. 1, Łobko W. Belgia 124,58, 124,89, 124,27 £ = keel it zł, o nCwaka B. 
* 50, Rzewuska W. gr. 50, Mujzelówna |. Kopenhaga 238,60, 239,20, 233,38 gr. 50 Domaradzki J. gr. 50 Wiszniewski i Bucapesrt J56,00  156,— 155,64 gr, 50 Kmieciński W. gr. 50, Drzeniejew B. Holandja; 359,08 359,98 358,18 gr. 50 Hawsowicz J. zł. 1, Kierznowski St. Lokara 7 43,41, 43,52 43,30, zł. 1, Snarski zł. 1, Jakubiszyn D. zł. 2, Mo- ; krzecka O. zł. 1, Nowicka H. zł. 1 Murynów= Nowy-York 8,87, 8,89, 8,85, na T. gr. 50, Szydłowska K. gr. 50, Wenko- Oslo 288,63 230,25 238,05 wa H. gr. 50, Surwiłłówna M. gr. 50, Rogow- Paryż 35,04 ,5 35,13, 3496: ska J. gr. 50, Łopatecka St. gr. 50, Barszczew Pija 26,41. 26,47, 26,34,5 ska 5 Er. 50, Bratusowa L. gr. 50. амн — 18 88282 senaja pppoe up Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 в 

Stokhoim 239,75, 240,35 239,15 Au kara; KA składają 
i na rzecz Komitetu „Chleb dzieciom*.: Wieseń 125,30 12561 — 124,99 p. p. Ludwik Maculewicz — di rektor Pań- Wękr. 155,57 155,74 15517 stwowego Banku Rolnego — oddział w Wil- Włot hw 46,58 46,70 46,46 nie zł. 25, oraz Tadeusz Mi$kiewicz — zł. 10, Mark“ lecka 21257, ‚ J. Sterlo-Orlicki — zł. 10, Paweł Odyniec — a mai > 5 A wa zł. 5, Józef Krupko 

Papiery procentowe: cło. zl. 5, W. Pieliewiaz ЕЬа На Pożyczka iawestycyjna 118.—. Prem- wicz zł. 3, W. Niemczewski zł 3, K. Bit. jowadołarowa 67.00 5 proc. konwersyjna 
49,75 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00. 8 prcc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
PE. Gosp Kraj. 94. Te saine 7 proc. 

* 4 i pół proc. L. 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. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjaa 88.50 5 proc. 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 47.10 6 proc. poż. konw. Warsz. 
5025 4 į p proc. warsz. 47.25 Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 57.62 я 

Akcje. 

Bank Polski 176,50— —. "z 
Kredyt 110. SEE Spółek Zarobkowyci 
78,50. Puls 8.50. Eiektrownia w "Dąbrowie 
60. Cukier 2700 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18,— Norblin 72 JOstrowiec +! 61.00 
Starachowice 21.75 —. — Zieleniewski 67,0 

80. Parowozy 20. Węgiel 71,25 - Paro- 
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 Hiaberbusch 105. Baak Hand- 
towy—129. Wysoka 145 Majewski 60 

towtówna zł. 2, Z. Z. Zdrojewski zł 2. M. 
Kobecki zł. 2, E. Klasse zł. 5 P. Sokoliński 
zł. 2, S. Kiernowicz zł. 2, WŁ. Sielanko zł. 2, 
K. Niewegłowski zł. 2, A, Fanti zł. 2 A. S 

bolewski 2t. 2, P. Matyszko 2. 1, St. Mach- 
nicki zł. 2, M. Michajłowska zł. 2, A. Komo- 
rowski zł. 2, F. Protasewicz zł. 2, T. Janow= 
ski zł. 3, M. Pruba zł. 1, Cz. Kozłowski zł. 1, 
W. Kirchner: zł. 1, W. Klimontowicz zł. 1, w. 
Szemiakr. zł. 2, A. Czeladzinowa zł, 1, Leno 
SOSA zł. 1, H. Szadurska zł. 1, B. Piłsud- 
ski zł 1, Į Trejczke zł. 1, W. Pawlikowski 
zł. 1, Cz. Beuermann zł. 1, ]. Horodniczy zł. 
2. A. Poniatowski zł. 3, F. Jurjewicz zł. 2, 
W. Piotrowiczówna zł. 2, Z. Żongołowicz zł. 2, E. Bohdanowiczówna gr. 50, k Žardecki 

о Kuczuk 2. 3, L. Borodzikówna zł. 1 S. Nowicki zł. 2, Z. Zawisza zł. 2, S. Nikola“ jewowa zł. 1, J. Jentysówna zł. 1, H. Klima- 
szewski zł. 3, bezimiennie zł. 650, K. Zdano- wiczowa zł. 1. ogółem pracownicy Państwo. wego Banku Rolnego 160 zł. х 

Р.Р. Jan Pietraszewski — prezes okrę- gowej Izby Kontroli oraz p. p. Emil Degen- 
tesz. Br. Somer, W. Aleksandrowi „W. Rue 
siecki, Wł. Sarayusz-Bielski, Al. Wasilewski, 
M. Zakrzewski, |. Lipińska, T.  Undrewicz, 

Br. Aleksandrowicz, M. Walkiewicz, St. Kwa- 
sowiec, A. Dabrowska, Z. Wołodźko, M. 
Grądzka. L. Sztejn, W. Olszewski, L. Cho- 
miński, |. Falewicz, L. Piotrowska, W. Kow- 

nacki, K. Wenckiewicz. ]. Dobrzański, J. 
Rusiecka, D. Wojciechowska, M. Reczyński, 
Wł. Szkiłłądź, L. Piegutkowski, D. Kozakie- 
wicz, H. Karczewski — ogółem pracownicy 
Izby Kontroli 55 zł. 

P. Białas Stanisław — dyrektor Banku 
„Polskiego 25 zł. oraz p. p. Nież Adam 5 zł., 
Korolko J. 2 zł. Nowicka 1 zł., Kozicki 1 Zł, 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia.31 grudnia 1929 r. 

Listy zastawne w walucie zagranicznej. 

8ipół proc: L. Z. Wil. Banku Ziemsk. — 

100 Dol. — 91 Komorowska I zł, Ka i d ё * 5 5 2 rpowicz 2 zł, ogółem 
4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 100 zł.— pracownicy Banku Polskiego 42 zł. 50 gr. 

52—30 Pracownicy Dyrekcji Dróg Wodnych ogó 
Czeki i wpłaty. p Sa? L 

Paryž 34,90 racownicy Izby Skarbowej — ogółem 
NC 38 zł. 50 gr. : ` 4 

Wil. Baak Ziemski—zł. 150 w złotych M. i Z. jentysowie 5 zł. na Żłobek im. Maryi 
jedną akcę —16 zamiast życzeń noworocznych. 

We wczorajszym numerze 
dikkóżoka wkradł się błąd w dziale ofiar. 
WSE Wydrukowano zamiast Marja Mackiewi- 

LAN czowa, Marja Maniewiczowa składa ofiarę 
na Żłobek Im. Maryi 5 zł. dła najbiedniej- 

! szych zł. 10, co niniejszem prostujemy * + 

„Slowa“ 

  

50 zł. dla najbiedniejszych zamiast po- 7 

    

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

JESCZE O RUTOBUSGWYCH EQ- 
LĄCZKACH 

Czem są autobusy w życiu Wilna, zda- 
liśmy sobie sprawę dopiero wtedy, gdy pod- 
czas strajku szoferskiego, zabrakło ich nam 
w ciągu dni kilku. 

iasto wyglądało w te dnie jak zamar-_ 

  

łe. Pustka na ulicach w oczy biła. Nie zdołał | 
ich zaj 

Narzekali wszyscy, narzekali w 
szym rzędzie posiadacze t. zw. biletów mie- 
sięcznych, którzy zapłacili i per pedes 
drować musieli. j $ 

I rzeczywiście dziwić się niezadowoleniu 
Wilnian z braku komunikacji nie można. Pro- 
szę sobie wyobrazić kogoś mieszkającego ko- 
ło Wilczej Łapy i pracującego w bi i 
szczącem się w śródmieściu. Dwukrotny 
cer z domu. do biura i z biura do dom 
przyjemności, w tych warunkach, nie ni ( 

Ale to wszystko szczęśliwie m ip 
   śli przypominam o strajku szofe 

tylko gwoli wskazania, jak wie! 
autobusowy w mieście nasze! 

I właśnie dlatego, że jest s 
czynnikiem życia miejskiego, wła 
powtarzam, niema tak drobnej s 
związanej, na którą nie należałoby 
uwagi czynników odpowiedni 

Nazbierało mi się w tece Sporo uwag i 
narzekań. Zaraz je, po kolei, wszystkie przy- 
toczę. ! 

* # * 

Po pierwsze, kłopoty z t.zw. biletami 
przesiadkowemi. 

Siada ktoś do dwójki na Śnipiszkach i 
chce się przesiąść na jedynkę koło B-ci Jabi 

kowskich. 
Zapłacił należność według taksy, siada 7 

pewną miną w „jedynkę* p. kontroler oglą- 
podle sej nosem kręci i w rezultacie żąda 
opłaty. 

Dlaczego? Bo na bilecie nie ma daty jego 
wydania, a skąd p. konduktor może wiedzieć, 
że akurat tegoż dnia został wydany. 

„Trzeba żądać wystawienia na bilecie 
daty wydania”, konkluduje z poważną miną 
i już żadne molestowania nie pomagają. 

Okazuje się, że czynności panów kontrc- 
lerów trzeba dopilnowywać do ostatka jeśli 
się nie chce być posądzonym o chęć „orżnię- 
cia" spółdzielni o 10 lub 30 groszy. 

* * e 

Bywają także kłopoty z cennikami. z” 
ten sam kurs w jedną stronę płaci się przy- 
puśćmy, 30 groszy, gdy w drugą stronę wj- 
pada zapłacić 40, 

i „Przyj miną to długość „nilskawo kroko- diła”, który od głowy do ogona ma 7 ar- szynów, a od Ogeqa do głowy 8 1 pół ar- na, co razem jak wiadomo stanowi dłu- 
ć_15 i pół arszynów | 
Skąd się = Paa zdarzają? A no. 

stąd, że cennik urzędowy, owiązujący 
obsługę konduktorską, owe ke ly oset) 
których nikt nie kwapi się spros R: г : 

   
ж 

a 

  

* о% * 

Bywa jeszcze inaczej. Oto np. kt 
wsiadł 23 grudnia o godz. 18.40 do autobu- 
su Nr. 14429 przy ul. Starej E 0 bi- 
let przesiadkowy do kościoła Św. Piotra i 
A na Antokolu. R т 

ас! га ten kurs stale KR 
razem kazano mu zapłacić 60 grosiki 14 ag 

Podobno według taksy kurs ten kosztuje 
50 groszy, ale p. konduktór który pomylił się 
na wstępie, nie zechciał samego siebie de- 

   

  

   
   

   

    

   
    

  

pełnić nawet wzmożony ruch dorożek. | " 
„ 

zawuować i z tej racji pasażer zaplaci' dro- | 
żej. 

Numer biletu nosił liczbę 9748 (z serji 
60-cio groszowych, | 

* * * 

„Jest pewna tajemnica, którą wyświetlić 
koniecznie trzeba. Polega oną na tem, że 
linja autobusowa Nr. 5 (Zarzecze), początek 
swój ma nie na rogu ul. Królewskiej i Zam- 
kowej, ale zaledwie u wylotu zaułka Oranże. 
ryjnego na Królewską. 

Jeśli się zważy, że linja Nr. 5 jest linją 
przeznaczoną przedewszystkiem dla publicz- 
ności przesiadającej się na nią i z innych 
linij, które dochodzą Zamkową do rogu Kró- 
lewskiej, fakt ten staje się niezrozumiałym. 

Pisałem kiedyś, że  przefasonowywanie 
ul. Zamkowej da w rezultacie ciasnotę u jej 
wylotu na plac Katedralny. Jeśli, anomalja 
z przystankiem początkowym linji Nr. 5 wy- 
nika właśnie z tej ciasnoty — to wszystko 
jest w porządku, nic wymyśleć tutaj nie 
można. 

Jeśli jednak nie ma ono żadnego związ | 
ku z nową topografją Zamkowej, trzeba coś 
zmienić, jakieś zarządzenie wydać. Mik. 

MAJQUE 
ROUGE 
najmodniejsze perfumy 

i puderį 

  

   

     

      

| REDOUTE.   
pomadka do ust, | 

gwarsntowanie 

nieszkodliwa. | 

    

    

Pahra Wielkie Soleczniki 
i przyjmą na praktykę 1 1-2 mies. A 
| swej chiewni (ca 700 Szt.) prowa 8 

  

dzonej w-g najnowsz. metod nie- 
mieckich, rolników z wyższem i 
redniem wykształceniem за opłata 

za utrzymanie ca 120 sł. mies. 
Informacji udziela Zarząd. 

  

i 

Grand hotei a Es E 
przy N. Święcie. Tel. 7-96, 406-33 i : 

' 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 

  

   

  

fortem urządzonych od zł5.50 na dobę 
wraz z pościel4,bielizną,i oświetlenierr 
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Rejestr Handlowy 
Bo REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

Mej rej w Wilnie ui. Szawelska 5. 

Aa ; chustek, Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

Trewis Mejer zam. w Wilnie, uł. św. Ignacego. 2302—VI. 2 

VTU Rutkos, Antoni, „lai zyitówc 
ai AN AA w charakterze pełnomoczniczki Katarzyna 

Rutkowska, zam. w Rakowie, pow. Mi 

  

70805 A: L. 

w dniu 3. 10. 1929 aki : 

319. A. II. „Spėljaj Icko Szpreįregen i & a“. Firma 

a A> ZA Szprejregen, Chaim - Lejba Kapian— 

ч «, Wspólnikami obecnie są zam. w Dothino- 

ko Szprejregen, Morduch Jelperowicz, 

Berko: Liberman. Bejnus Szulman zbył 

Libermana i wama ze 

    
      

    

  

   

brz . 
spółka w Budsławiu 

ie pow. Wilejskies 
haim - Lejb Kapłan 

j udział na rzecz Be 

            

   
   

  

          Nk 
211 

z į L „Finma-,Jolk-Liba“— Mirel“ zmienia się na: 

й R Wei lacji obecnie jest Wejcman 

PRO Asna, kam. w Wilnie, przy ul. Tartaki 2. Na mocy aktu 

ROE przed Aleksandrem Rożnowskim, Notarjuszem przy 

Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 7 

LG 1929 roku za nr. 961 prze siębiorstwo Liby  Mirli Jolk 

„przeszło naswłasność Wejeman Rochy - Asny. 2209 — VI. 

    

w dniu 4. 10. 1929 roku RA 

8080. A. Il. „Noz Macja** Przedsiębiorstwo zostało zlikwi- 

dowane i wykreśla się z rejestru. 2210— VL 

w dniu 9. 9. 1920 r. — k г 

9542. A. Il. Firma: „SPOLCHEM — Winer i Tajc —S.ka' 

šie zmienia się na: „SPOLSHEM — Kamieniecki Tajc — s-ka". 

Wspólnikami obecnie są zam. w Wilnie: Zelik Kamieniecki — 

przy zaułku Nikodemskim 2 — I i Zelk Tajc , - 

przy zauł. Żeligowskiego 5. Wspólnik Michel Winer zbył swó; 

udział na rzecz /Zelika Kamienieckiego i wystąpił o 

w dniu 4. 10. 1929 roku. B 

0728. A. Il. „Nikitin Jan“ Przedsiębiorstwo zostało zlikwido- 

wane i wykreśla się z rejestru. 2213 — VL 

     

431. B. l. „Towarzystwo TRANSWIL spe z Pe anie 

dedzialnościa". Uruchomienie i prowadzenie = 

waw ekspedycyjno - transportowych, składów towarowych о- 

raz innego rodzaju handlowo przemysłowych. aa o 

Siedziba w Wilnie, ut. I Raduńska 16. Spółka istnieje sa. SR 

pnia 1929 roku. Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzie pūva 

na 50 udziałów po 100 zł. każdy, cakowicie w golowižnie A 

conych. Zarządcą spółki jest Jakób Pajus, zam. w Wilnie, ul. 

Zarzeczna 23. Podpisywanie w imieniu spółki plenipotencyj, 5 

ków, weksli i innych zobowiązań pieniężnych, zawieranie i poc” 

pisywanie wszelkich tranzakcyj, umów aktów i WRC 

oraz reprezentowanie i zastępowanie Ispėlki „We wszystkich urzę- 

ucjach oraz wobec 'os6b prywatnych należy do za 
dach i ins e s eży 

ki m. Prokurentem jest Izrael 
rządcy spółki pod stemplem firmowy РЕа 

skowicz zam. w Wilnie, ul. Wingry 
2 

o powiedźialiością żawarta na mocy aktu, zeznanego przed NE 

kołajem Bodakiem, zastępcą Jana Klotta, Notarjusza przy Wy- 

działe Hipotecznym sądu okręgowego w Wilnie w dn. 8 sierpnia 

1929 roku za nr. 5134 na czes nieokrešlony. 2296 — VI. 

— Tooi2 A. T „Expo: — L Kopelowicz i E. Brojdo — spółka” 

i aaa +ansportowė, Siedziba w Wilnie, ul. Kwiato- 

wa 4. Firma istniać Od 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 

Lejzer Kopelow*?, — PIZY ul. Kwiatowej 4 i Eljasz Brojdo — 

I ul. Szota 3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 

23 wizsnia 1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy 

do opygyuch wspólników. Weksle, umowy, zobowiązania i ple- 

fi ogicie w imieniu spółki podpisują obaj spólnicy łącznie: na* 

tk ast każdy ze 'wspólników oddzielnie ma prawo otrzymywać 

+ oŻelktego rodzaju korespondencje na imię firmy zwykłą wartoś- 

ciową i poleconą, przesyłki pocztowe oraz towary z I 

10915. A. I. „Krakowianka — Tajby Krzepickiej" w Wilnie, 

ul. Wileńska 25, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właścicie! Krzepicka” Fajba,-zam.- w Wilnie, ul. Wijkomierską, 62 

w dniu 5. 10. 1929 roku. а 

10916. A. I. „Odenc Łazarz” w Wilnie, ul. Straszuna 15, 

sklep sledzi. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Odenc Ła- 

zarz zam. w Wilnie, uł., Nowogródzka 6. 2305 — VI, 

‚ — 10917. A. I. „Konstancja Olecka" w Dokszycach, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sklep wódek i tytoniowy. Firma istnieje od 1925 

roku. Właściciel Olecka Konstancja, zam. w Wilnie, ul. Połocka 
2306 — VI. 

w dniu 5. IX. 1929 roku е 

10431. A. 1. „Hoffman Oszer“ w Jazno, pow. Dziśnieńskiego 

sprzedaż artykułów spożywczych, resztek łokciowych i wyrobów 

tytoniowych. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Hofiman 

szer, zam. tamże. 2307—VI. 

w dniu 5 X. 1929 roku 
10919. A. I. „Rocha Pupko* w Wilnie, ul. Kwaszelna 9, 

sklep mąki. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Pupko Rocha, 

zam. tamże. Prokurentem firmy jest Zilpa Archimowiczowa, zam. 
2308 — VI. 

30m 2 ОА — еа ее ее — ее оо 

10920. A. I. „Gienia Stalewicz“ w Wilnie, ul. sw. Janska 1, 

sklep wód selcerskich i owoców. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel. Stalewicz Gienia, zam. w Wilnie ul. Nowogródzka 6. 
2309 — VI. 

w dniu 2. 10. 1929 r. 

10896. A. I. „Snarska Marjanna* w Łużkach, pow. Dziš- 

nieńskiego. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

Marjanna Snarska zam. tamże. 2310 — VI. 

10897. A. I. „Saprończyk Mikołaj* w Jaźnie pow. Dziśnień- 

skiego. Jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma, istnieje od 1926 

roku. Właściciel Saprończyk Mikołaj zam. tamże. 2311 — VI. 

10898. A. I. „Swidler Zalman“ w Hotubiczach, pow. Dzi- 

śnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - kolonialny i tyto- 

niowy w Hołubiczach, oraz skup materjałów leśnych przy stacji 

Podświle. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Swidler Załman, 

zam. w Hołubiczach, pow. Dziśnieńskiego. 23121— VI. 

10899. A. I. „Swierdłowa Rela* w Plisie, pow. Dziśnieńskie 

go. Przedmiot sklep RC i galanteryjny. Firma istnieje od 

1929 roku. Właściciel Swierdłowa Rela. zam. tamże. 
2313 — VI. 

10900ż. A, I. „Szer Etka" w Hołubiczach, pow. Dziśnieńskie 

go. Herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1929 roku, Wiašci- 

ciel Szparber Iser zam. tamže. 2318 — VI. 

10901. A. I. „Szenkman Icek“ w Łużkach, pow. Dziśnień- 

skiego. Skład apteczny. Firma istnieje od 1894 roku., Właściciel 
Szenkman lcek, zam. tamże. 2315 — VI. 

10902. A. I. „Szenkman Ziata“ w Lužkach, pow. Dziśnień- 
skiego. Sklep łokciowy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 
Szenkman Złata zam. tamże. 2316 —VI. 

w dniu 3, 10. 1020 r. AAS T Ža 
„ 10903. A. I. „Szparber Iser“ w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Szekman Sonia, zam. tamże. 2318 — VI.” 

10905. „Trocka Ester* w Lidzie, ul. Szkolna 1. Sklep spo- 
żywczy i zboża. Właściciel Trocka Ester zam. tamże. 

2319 — VI. 

10906. A. I. Wigderhauz Sora* w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go. Sklep spożywczy i drobnych towarów galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Wigderhauz Sota zam. tamże 

2320 — VI. 

_ 10907. A. I. „Wanisztejn Rocha" w Brasławiu, ul. Piłsuds- 
kiego 91. Sklep bakalejno - galanteryjny i resztek łokciowych. 
Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Wajnsztejn Rocha zam. 
tamże. i 321 — VI 

. 10908. A. I. „Wigderhaus Chasia* w Plisie, pow. Dziśnień- 
skiego. Piwiarnia z domową sprzedażą papierosów. Firma istnie- 
je od 1923 roku. Właściciel Wigderhaus Chasia zam. tamże. 
Ar 2322 — VI. 

  

    

    

„Molo 

5 в о м © 

10909. A. I. „Zut Masza“ w Plisie, pow. Dzišnienskiego 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Żut 
Masza zam. tamże. 2323 — VI. 

w dniu 2. 10. 1929 r. 
10883. A. I. „Pliskin Anna* w Plisie pow. Dziśnieńskiego. 

Przedmiot — sklep towarów spożywczych, tytoniowych i innych 

Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Pliskin Anna, zam. tamże 
2324 — VI. 

10884. A. I. „Pliskin Grejnim“ w Plisie, pow. Dziśnieńskiego, 

Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Pliskin 

Grejnim, zam, tamże. 2325 — VI. 

10885. A. I. „Puczkowska Elžbieta“ we wsi Szczelkuny, gm. 
ej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy i tytoniowy. Fir- 

ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Puczkowska Elżbieta, zam. 

tamże. 2326 — VI. 

10886. A. I. „Rapoport Leja* w Łużkach, pow. Dziśnień- 

skiego. Przedmiot — sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. 

Właściciel Rapoport Leja, zam. tamże. 2327 — VL 

10887. A. I. „Rochlin Rywa* w Hołubiczach, pow. Dziśnień- 

skiego. Sklep różnych drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 

roku. Właściciel Rochlin Rywa, zam. tamże. 2328 — VI. 

    

   

10888. A. I. „Ruderman Mera* w Radoszkowiczach, pow. 
ańskiego. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1928 roku. 

Właściciel Ruderman Mera, zam. tamże. 2329 -— VI. 

w dniu 2-X 1929 r. 
A 10889. A. I. „Rubin Josel“ w Wiszniewie, pow. Wołożyń- 

skiego, Sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ścic ej Rubin Josel, zam. tamże. 2330 — VI 

    

10890. A. I. „Rubaszowa Chasia“. w Łużkach, pow. Dziśnień 
skiego. Sklep łokciowy. Firma istnieje od 1860 roku. Właściciel 
Rubaszowa Chasia, zam tamże. 2331 — VI 

10891. A. I. „Rymszo Mojżesz” we wsi Dubówce, gm. 
Łużeckiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Rymszo+Mojżesz, zam. tamże 2332—VI 

  

10892. A. I. „Sławin Szejna* w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go. Sklep artykułów spożywczych i innych. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Sławin Szejna, zam. tamże 2333 — VI 

    

10893. A. I. „Slawjan Chona“ w Bobrowszczyžnie, gm. 
Piiskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep bławatny i spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Sławjan Chona, zam. tamże 

2334 — VI 

10894. A. I. „Swierdlin Rafał* w Plisie, pow.  Dziśnień- 
skiego. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Swierdlin Ra- 

    

  

fał, zam. tamże. 2335 — VI 

10865 A. L „Sierebrianik Josif“ w Szarkowszczyžnie, pow. 
Śnie o. Frzedmiot — skup Inu i siemienia. Firma stnieje 

U26 rokal. Własciciel Sierebranik Josif, zam. tamże. 2333—VI 

w dniu 1-X 1029 r. = 
| „Markman Pesia* — przy st. 

pow „ego. Sklep spożywczy i galanteryjny. Firma 

ist roku. Właściciel Markman Pesia zam. tamże. 

s OBR 2337 — VI 
18070 A. I. „Mirman Jankiel" — w Plisie, pow. Dziś 

go, skley tewarów spożywczych i innych drobnych. Właści- 
i l, zam. tamże. 2338 — VI 

18071. A: i. „Minkowicz Lejba* — w Dziśnie, ul. Srud- 
krowa 32. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. Właścic el 
Minkowicz Lejba, zam. tamże. 2339 — VI 

10872.A. I. „Mindlin Szejna* — w Łużkach, pow. Dziś- 
ego. Przedmiot sklep żelaza. Firma istnieje od 1920 roku. 
ciel Mindlin Szejna, zam. tamże. 2340 — VI 

A: L „Muszkat Basia“ w Lužkach, pow. Dzišnien- 

ski.go. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel 

Muszkat Basia zam. tamże. 2341 — VI 

10814. A. 1. „Neįsztadt Filip“ w Dzišnie, ul. Mickiewicza 
17. Apteka. Firma istnieje od 1907 roku. Właściciel Nejsztadt 

, zam. tamże. 2342 — VI 

TT 70875. A. 1. „Noronowicz Stanisław: — przy sk. Parażja- 
nów, pow. Dz'šnienskiego. Sklep galanteryjno-spożywczy. F'rmia 
istnieje od 1928 r. Właściciel Norowicz Stanisław, zam. tamze. 

2343 — VI 2 

w dniu. 2-X 1920r. 0 9% 
10876. A. I. „Witold Olecki* w Lebiedziewie, pow. Maio- 

deczańskiego. Sklep win i wódek. Firma istnieje od. 1923 rokii. 

Właściciel Ołecki Witold zam. tamże. 2344 — VI 

    
Parafjanów, 

  

     

  

   

  

       

    

10877. A. I. „Pintow Lejba*, w Głębokiem, r 
nieńskiego. Przedmiot sklep spożywczo:tytoniowy. Fit 
od 1924 roku. Właściciel Pintow Lejba zam. tamże. 

10878. A. I. „Pietkiewicz Piotr" w  Łyntupacu, pow. 
Dziśnieńskiego. Przedmiot apteka. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Pietkiewicz Piotr, zam. tamże. 2346 — VI 

10879. A. I. „Perelman Mira“ w Rakowie, pow. A Molode- 
czańskiego. Przedmiot młyn wodny. Firma istnieje od 1890 raku. 
Właściciel Perelman Mira zam. tamże. 2347 — VI 

10880. A. I. „Polilejko Adam" w Łużkach, pow. Dziśnień- 
skiego. Piwiarnia i bilard. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Polilejko Adam, zam. tamże, 2348 — VI 

  

   10881 A. I. „Pajkin Szmujła* w D 
7, Przedmiot skłep towarów żelaznych. ma istnieje od 1895 
roku. Właściciel Pajkin Szmujła zam. tamże. 2349 — VI 

10882. A. I. „„Podorski Piotr“ we wsi Łuczajka, pow. Dziś- 

ul. Żeligowskiego 

nieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy i tytoniowy. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Podor ski Piotr zam. tamże. 

2350 — VI 

w dniu 1-X' 29 r. 
10855. A. I. „Kamienkowicz Mowsza* w Plisie, pow. Dziš- 

nieńskiego, sklep spożywczy, tytoniowy i bławatny. Firma istnie- 
ie od 1909 roku. Wlašciciet Kamienkowicz Mowsza, zam. tamże, 

2351 — VI 

10856 A. I. „Kozlinier Abram“ w Łużkach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep želaza i tytoniowy. Firma istnieje od 1900 roku. 
Witašciciel Kozlinier Abram, zam. tamże. 2352 — Vł 

10857 A. I. „Kenigsberg Sora" w Głębokiem. pow. Dziś- 
nieńskiego, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel — Kenigsberg Sora, zam. tamże. 2353 — VI 

10858. A. I. „Kunowski Franciszek“ we wsi Iwanow- 
szczyźnie, gm. Hołubickiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep tytoniowy 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Kunowski Franciszek, 
zam. tamże. 2354 — VI 

10860. A. I. „Kulwanowski Aleksander“ w Holubiczach, 
pow. Dziśnieńskiego, sklep win, wódek i tytoniowy. Firma istnie- 
je od 1926 roku. Właściciel Kulwanowski Aleksander, zam. 
tamże. 2356 — VI 

, 
10861. A. I. „Koszarowa sprzedaž wyrobów tytoniowych 

P. K. U. w Postawach“ w Postawach, ul.Zadziewska 2, kosza- 
rowa sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Powiatowa Komenda Uzupełnień w Postawach. Od- 
powiedzialnym kierownikiem jest Wacław Kozik. zam. w Posta- 
wach, wl. Zarzeczna 16. 2357 — VI 

w dniu 1-X 1929 r. 
10862. A. I. „Krośko Zofja* w Łużkach, pow. Dzišnien- 

skiego. Sklep galanteryjno-bakalejny i tytoniowy. Firma istnieje 
od 1922 roku. Waściciel Kroško. Zofja, zam. tamże. 2351 — VI 

‹ 10863 A. I. „Krywicka Rywa“ w Lužkach, pow. Dzišnien- 
skiego. Sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Krywicka Rywa, zam. tamże 2359 — VI 

10864. A. l. „Kodylacki jejna* przy stacji Parafjanów, 
pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczo-galanteryjny i resztek 
bławatnych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Koladycki 
Jejna, zam. tamże. 2360 — VI 

+ Ъ 
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KINO-TEATR 
„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

Dil © 1сб ZIS: Grzechy 0]cCOow 
|Wzruszający dramat życiowy w 10 sktacn, ilustrujący tragedję człowieka, pokutującego za śmierć żony. 
IW roli_ głównej największy tragik świałą EMIL JANNINGS. Pcczatek seansów o £. 4, 6, 8 i 10.25, 

PREMJERAI Podczas seansów od g. ej orkiestra balalajek i mandGlin. 
SUPERSENSACJA EROTYCZNA! Porywający dramat miłości, silniejszej m:żii nienawiść i śmierć 

DAMA.SZKARLACIE 
W rolach głównych: czarodziejska piękna LYA ce PUTTI jako przywodczyni czrezwyczajki, która się mści za 
swój obrażony honor kobiety, i DODN ALVARADO jako oficer gwardji cesarskiej. Natchnione momenty 
miłosne. - Wstrząsające sceny rewolucyjne, Rekordowy sukces! 2 orkiestry. Seapsy © godz. 4, 6. 8 i 10,15 w. 

Na premierę honorowe bilety nieważne. 

  
  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wilenska 38. 

  

  

Qd dnia 1 s3 stycznia 1930 r. włącznie bączie wyświetlany monumentalny film z žycia Indyj 

„SerceMaharadžy“ 
Dramat serc w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskiego w į 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
Anglji. Aktów 10, W rolach głównych: JAN KUCHARSKI, KENETH RIVE, GILLAN DEAN i MARJA 
FORESCU. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej; 

  

  

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

TAJEMRICA $KRZYNKĘKI POCZTOWEJ. 
Według scenarjusza ]. Relidzyńskiego. W rolach głównych: Marja Boyda, lza Bellina, Stani 
Karlińska, Lindorfówna, Jerzy Marr, Jóref Melia, Bolesław Kajacjeneki. Aleksander Au 
wicz i inni, Fascynująca trešč—genjalna gra. Akcja rozgrywa się na tle przepięknych krajobra- 

zów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryżu. 
Wigan od apa > a do su wiecz. specjalne seansy dla młodzieży i dzieci po ce- 
nach zniżonych. Prawdziwa uczta dla ё > 
bywalców kina. Wielkie arcydziełofilmowe JACKIE U ludożerców dza. 
10 aktów nadzwyczajnych przygód małego rozbitka. W roli głównej genjalny i nieporównany 

"Jackie Coogan. S 

Kino - Teatr 

„Słońee' 

ul. Dąbrowskiego 5 

  

  

  

  

  

  

  : s G 
K. Dąbrowska -. wietdicie ? ». + A   

Racjonalnej Kosme- 
tyki! Leczniczej. 

W Po cenie najniższej 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE " 

по, 
Mickiewicza 31 m. 4. 

poleca pończochy. skarpetki we 
| BBZRWCEWOBAEWNE USNMEBEDUWYNAGEBSEROGIKOX 

  

* 
. Z ESTA AMS | 

Angielskie pasy Rapędne # ] „| 
(skórzane, wieblłądzie, Balata) sd ŻĄDAJCIE 

marki: BARROW, HEPBURN + GALE Ltd, London E Alis orai stan | | 
Jen. repr. na Polskę i w. m. Gdańst E środka od odcisków | g | 

66 J Prow, A, PAK. | 

Sp. MA B N (wt. Eigeri Piwko) ТОЛ Т ЛОН СВа 
8 j 

a Warszawa, Żórawia 4-a, tel. 290 84, 24) 32. > EB м 
: ' 

анн ПИЫ ОО ЕОБ НОО КОН 9 ча о О НОр Ч о аСА НЙ ADA SSRI \ 

„ПАА FOREMKI] Frau D iR a > SSE 

į saika ОА ее АНО Mises 
: SOMMEREELD ełe B —-——— 
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: ip kobi kon- мв ст ас оа н ( о Зя о Ь , Ш['ШЦ …„і‚'.;-";'_‘д„‚к:_ ' szystkich najmodniejszych kolorach 
6 nali, odświeża, usuwa rdzo mocne. oraz dziecięce рой- 

D. H. „BŁAWĄ T WILEŃSKI 8 e skazy i braki; E e jedwabie, , L 

WILNO, WILEŃSKA 31. 3-82. m Sztuczne opalenie ce- RAE Bo atoki B0 

Wielka w przedaż в sh tamie NE GŁOWIŃSKI, wileńska 27. "ią 

2 y КОча tdobyCie ko TTT 

poinwentarząwa setyki racjonalnsi ‚ шу— пК` 
zienni 110— A ы I 

resztek i towarów wysortowanych W Z. P. 43 Tańców No 

po „Piratų NOKIA aną, „| Urodę, SEGA Joe | "Rt "wieka 28 mL 
«doskonali, odświeża. tancėų Bi BSS ntorm MME 

: Ё:“і‘ braki i skazy, r 
{ U i А Ubrania PZA эуа а оннн ж ое АОННОНОНОО ЗЕННЕ | 

gotowe, za gotówkę i na raty poleca Gabinet _ Kosmetyki a s 
ZAKŁAD? WILNO. Leczniczej „CEDIB* 

kgawiecki b. KOKOWSKI u. wieka s. || Į , Eryniewiczowej Bamiętać należy 
Duży wybór materjałów ostatnich nowości; oraz przyjmuje ielka 18 m. 9. Przyj. 

obstalunki z własnych materjałów na smokingi, fraki, oraz naj. 94 £' 10—7. że najsolidniej i najtaniej kupić 
ubrania męskie uczniowskie i płaszcze damskie. } W. Z. P. 26- można najelegactsze 

WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE. —0 ._-тп Е u T R A M Ę $ KI E 

  

t LOKALE @ 
Tel. 697. Tel. 697.35 @ LEKARZE 8 е 

| ш ę g I ę l. R U h $. „tia. e. 

PŁASZCZE fufrzane DAMSKIE 
tylko w firmie 

Р, LAŃCMAŃ   

  
  

Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą- dami dla uczni moż- 
skich z dostawą ik domu KSM WOKTOR ma z utrzymaniem i 

taborem konnym lub samochodowym 1 korepetycją. - i a 

od 500 ki. D.ZELDOWIEZ |gcrcysz, Komar” * VVilno, Wielka 56, 
skok. weneryczne, |. ias S 

ayfilis, warrądów Tamże najbogatszy wybór ubiorów 
męskich i smokingów. 

„Gofowe i na oksfalunki. | 
2—3 uczen. 

dobrego domu 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i G. Dobużyństy. 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 więcz. |” 

! 
| 

i D. H.-P. „MERKANT“ 

в 
a 

Wilno, Zawalna Nr 20. e” wsie A gokas 
* * atermja asny ciepły pokój. sk > 

Tel. 697. Tel. 697, tem Froskiiee > doiek ВО RD a) 
Bursa minos e AZS Kabieta-Lekarz | ortepjan. Sierakow- 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 

ikiego 23 m. 11. OBMAWAYŁEO i 
: szczędności. 

asa ATAM ZZ db Žž B Ę si zo 4 dolary 
R [OK n. roc. 

Boze, |AOPRO | SODA пна НАа мш ое оя, 
ml. „> NA BAWASSEM W czona złotem, Bre” 

no ret m 
DOKTOR tk 

W. Filenkia i $-ka 

Letznita Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

„ Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

garażu opala: „rem i drogiemi ka- 
УУ пут do wyna- mieniami, | OMBARD 
jęcia dwa stoiska nepjac Katedralny, Bi- 

    
   

dla stąłych chorych moczopłciowych. samochody osobowe. т 

Gabnef Roenigena A.Blumowicz Światło elektryczne, bg; ki po A NE 

ółka z ogr. odp. | woda, warsztat na ; 

i Elektro-lecznezy. | Chorobv wenervezas, | Šklnos ul, Tatarska | miejseu. „Dowiedziec złota, srebra, brylans 
Leczenie promieniami Roentgena i elekt- Pn 20,.dom  właśny, | się: ui. Królewską OWA (SAGA 

  

  

  

  

rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, Wilno, Istnieje od 1843 r. | m. 4, D.-H. B. M. Bo: 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, LWi Ika 21 Fabryka i. skłąd | siacki. = > 4 

Przyjęcia od 10 — 3, UL. EL boj. jadalnie, sypiślnie, с FAA . 
- 2 RaDnY, WE INDY Ki ao. ero: i 

! | 16žka niklowane i mego, znającego dob: 
W. JUREWICZ : _цпціе]в‘і›‹‘іе‚ kreden- Zwie dryński” rze stosunki A, 

й D (RZE DENTY, sy, stoły, szaf "a we. PrzedsiebiorstwC 
były majster firmy LEK Į ŚCI į id, A krzesła Wilenska 28, tel. 1224. w mieni Kata a 3 

Ч I dębowe i t. p. Do- | "qozinzę a zwzT: Potrzebny ylko „Poweł Bure* "| SRINDNIEBOWE ja: * go” || gozna SS ооа day wait. p. Wyczerpu- ną raty. 
= jące wiadomości w 

_ poleca najlepsze zegarki, sztuć- 
ce, obrączki Ślubne i inne rze- Lekarz-Dentysta | łem przyjmę do 

MARYA URE — 8 dobrze rozwijają” | p; 
czy. Gwarantowana naprawa PE: Biurze _Reklamowem 

zegarków i biżuterii po ceniej Qżyńska-SmolSka gATYCHMIAST  do| tęśtnicziego © lub | Za, grz POwskiego> 
przystępnej. Przyjmuje: od 9—12]8 sprzedania dom] tylko do zamierzo- Garbarska 1 о4 & 

  

i od 4-6. Ofiarna 4murowany i drewnia- 4-5 p. p. tel. 82, Z0 Szucunek kamieni — bezpłatny. 
m. 3. WILNO, Adama Mickiewicza 4.| 

az 

] Ji nego bud: ły- 
— ny bardzo tanio oraz die Žadeikiai 

OZ GE CENE pzy POSZUKUJE się wsp6l-| Wilno, Mickiewi- 
|| nika lub sprzeda się] czą 27. Biuro Sto- ZGU 

AROSZERKI autobus ze „Spółdziel* | perskiego: —0 
[ оана ва каа ( 1". Wiadomość: So- й 
in kola 16, ŻA e sumę ulo © »zygubiono paszport 

Szerka Safałowska GA, kujemy pod |. na konia, wyd* 
orąz Gabinet Kosme- dobre zabezpiecze” przez _ Urząd 
tyczny usuwa  zmar- nia z gwarancją | Gminy Świrskiej, iż 

а46 

łupież, brodawki, kur. Nauka 
szczki, piegi, w. zwrotu w terminie | Święciański, wła: 

jeż. rodek; ke D.H.-K* „Zachęta, | Jana Łukaszańcaą, хат®- 
rza padanie wło-pisania na maszynie. 
sów. Mickiewicza 46. Orzeszkowej 11 26. 

      

| JĄKANIE 
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oraz wszelkie inne zboczenia mowy 
radykslnie usuwa Zakład Leczn. dla 
jąkałów S. ŻYŁKIEWICZA, War-   szawa, Chłodna 22. Prospekty kan- Mickiewicza 1, | we wsi Jacunach, pów 

celaria_ wysyła bezpłatnie. _ gogc_ Q tel. 9:05. — ( | Święciańskiego, —0   
  

Wydawca St. Mackiewicz. 
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Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło 

  

A S Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23.


