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Obrońcom żywicieli cześć 

Ю
 

Kiedyš w „Slowie“ czytalem arty- 

kuł poświęcony roli rolników w dzie- 

jach Państwa a zatytułowany: „Cześć 

žywicielom“, 

Tytuł ten w nieco zmienionej tor: 

mie nasunął mi się właśnie na myśl, 

kiedy ujęłem pluro, by poruszyć na 

tem miejscu sprawy związane z ob: 

chodem  trzydziestolecia działalności 

Wileńskiego Towarzystwa Relniczego. 
Bo rzeczywiście, jeżeli rolnikom 

słusznie przysługuje miano  żywicieli 

kraju, to nie mniej słusznem jest 
stwierdzenie, że W. T. R. w ciągu 

trzydziestu lat występowało w charak- 

terze obrońców tych żywicieli. 

Rząd rosyjski całkowicie šwiado- 
my był niebezpieczeństwa, które po- 

(Studjum Rolniczego) margrabina J. 
Umiastowska czyni hojny zapis na 

ten cel, Te przykłady wyjątkowej 

ofiarności nie były odosobnione. 

Każdy z członków Towarzystwa spie- 

szył z pomocą w tej lub innej posta- 

ci w miarę posiadanych Środków. 

Gdy powstała możliwość (po prze- 
granej przez Rosję wojnie z Japonją) 

rozszerzenia swych wpływów na wsi, 

W. T. R. wszczyna energiczną akcję, 

której efektem końcowym jest zało- 

żenie kilkadziesięciu kółek rolniczych 

w ciągu roku. Świadczy to z jednej 
strony o mirze, którym cieszyli się 

ziemianie z Towarzystwa Rolniczego 

wśród włościan, z drugiej—o ideolodji 

tych, którzy z dworów wychodząc pod 

  

  

Dworek: przy ul. Zawalnej 9, siedziba W.T.R. 

wstawało dla stosowanej przezeń z 

taką bezwzględnością polityki rusyfi- 

kacyjnej równocześnie z możliwością 
przenikania wiedzy na wieś, -podno- 

szenia się jej dobrobytu i świadomoś- 
ci. To też upłynąć musiało zgórą 

dziewięć lat, nim wreszcie gronu zie- 

mian z Wileńszczyzny udało się uzy- 

skač pozwolenie na założenie Towa- 

rzystwa Rolniczego. I to pod różne- 
mi rygorami, jak obowiązkowy język 

rosyjski, ograniczenie pracy terenem 
większej i średniej własności i t. p. 

Pomimo stałych szykan tak ze 
strony władz centralnych, jak miejs- 

cowych, gubernjalnych i prowiatowych 
nowopowstałe Towarzystwo już w 
kilka lat później, zyskując ogólne 
zaufanie wśród Społeczeństwa pol- 

skiego rozwinąć zdążyło pracę na tak 

szeroką skalę, że powstała koniecz: 
ność angażowania coraz to nowych 

sił fachowych. Praca społeczna koja: 
rzyła się harmonijnie z pracą Ściśle 

fachową. P. prezes Giecewicz, zasłu: 

żony pracownik  T-wa w swoich 
„W spomnieniach*, które w dzisiej. 

Szym numerze  przedrukuwujemy, 

stwierdza, że Towarzystwo Roinicze 
stało się odrazu jakby, jakąś tajną 
organizację polską i skupiło wokół 
siebie szereg czynnych jednostek 

ułatwiając im szerszą pracę Spo: 
Ieczną“, 

Z drugiej strony istniało calkowi- 
te zrozumienie znaczenia kultury ma- 

terjalnej. Do poduiesienia stanu rol- 
nictwa, przywiązywano największą 

wagę, słusznie mniemając, że toruje 
to drogę dla kultury duchowej. 1 trze- 

ba przyznać, że ofłarność ziemian na 
ten cel była podziwu godna. Tak 
więc, gdy kiełkować zaczęła myśl o 
założeniu wyższej uczelni - rolniczej 
ziemiaństwo uchwaliło dobrowolnie 
opodatkować się w ten sposób, by 
można było rozporządzać funduszemi 
około miljona rubli, a książe Ogiński 
oflaruje ziemię pod' budowę zakładu. 
Gdy W. T. R. postanawia utworzyć 
szkołę rolniczę—ks. Wł, Drucki-Lu- 
becki przeznacza na ten cel  fclwark 
Woroniec obszarem 123; dz. oraz ka- 

kapitał w sumie 40 tysięcy rubli. Gdy 
została stwierdzona konieczność za- 

\ łożenia większej stacji doświadczalnej, 
niż istniejąca w Muchówce, hr. Waw- 
rzyniec Puttkamer "odstępuje odpo- 

wiednią część gruntów. Gdy w grani- 
cach wyzwolonej z niewoli Polski za- 
istniała możliwość realizacji dawnych 

strzechę włościańską a jedną myślą 

kierowali się by dobrobyt by! 

ogólny. 
Nie byłorwówczas mowy o prze- 

ciwstawności interesów. Dwór dbał 

o wieś, wieś  lgnęła do dworu—ku 

wielkiemu niezadowoleniu władz ro- 
syjskich i wbrew wysiłkom tych władz 
siania ziarna niezgody. 

Przeciwstawność rzekoma i sztucz: 
nie tworzona przeciwstawność zaryso- 

wuje się wyraźnie w czasach _ odzy- 

skania niepodległości, Wileńscy Kwa- 

pińscy nie omieszkują wykorzystać 

sytuacji znamienowaniej brakiem upo- 

rządkowanych stosunków  prawno- 

ekonomicznych. 

Z tym uprzedzeniem w stosunku 

do ziemian W, T. R. walczy w miarą 

sił. Z tej walki wychodzi  obron- 
ną ręką, bo nawet Ministerstwo 
Rolnictwa, które wówczas powolne. 
było życzeniom Piasta nie odmawia 
mu subwencji. 

I nadchodzi czas, kiedy należy 
zdać egzemin dojrzałośći obywatel- 
skiej, podporządkując jakiekolwiek 
własne interesy idei dobra ogólnego. 

Do egzaminu tego W. T. R. staje 
w poczuciu nie tylko zasług w prze: 

szłości dalszej i bliższej lecz i zrozu- 
mieniu tego co odeń wspólny interes 

rolnictwa wymaga. 
Rezygnuje więc z działalności . sa- 

modzielnej, aczkolwiek cieszącej się 

ogólnym uznaniem i obejmującej 
wszystkie odcinki wytwórczości rol- 

niczeji na terenie większej i na tere- 

nie mniejszej swej własności. Zgła- 
sza akces do fuzji ze Związkiem 

Kółek i Organizacyj Rolniczych. Czy- 
ni największe ustępstwa — by tylko 

doprowadzić do urzeczywistnienia za- 
dante stworzenia jednolitego frontu 
rolniczego. 

Cześć obrońcom żywicieli. 
Z. Harski 
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„Baz Wilna mię nspokolmy się” 
-KOWNO, 18 1. Pat. Komitet jubilev. 

szowy dla obchodu rocznicy Śmierci księ- 
cia Witolda postanowił, że wszystkie urzę- 

dy pocztowe zaopatrzone zostaną w znacz- 
> napisem: „Bez Wilna nie uspokoimy 

się”. 

1 liwy wyemigrowało 16 i pół ty, rób 
Według wiadomości Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych ogółem wyemigrowało z 
Litwy w roku ub. 16.435 osób, w tem wy- 
jechało do R Z 6304, Brazylji — 
4.521, Afryki Południowej — 1.283, Kanady — 
1279, Urugwaju— 1.363, ki — 1.355, 
„Meksyku—48, Kuby—82, Palestyny -178, 

Opłata pocztowa uiszczona' ryczaltem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych, 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

ECHA STOLICY 

Zmiana polityki koła żydowskiego › 

„Der Moment" stwiedza, że Koło Ży- 
dowskie wkracza wreszcie na fdrogę, którą 
już dawno powinno było „pójść, a którą 
prowadzić chciał zmarły pos. Reich. Koło 
Żydowskie weszło na drogę rzeczowej 
opozycji do Rządu, a nie opozycji dla opo- 
zycji, uprawianej dotychczas przez pos. 
Grynbauma. Różnica to pana Pos. 
Grynbaum stale ogłaszał wojnę jrządom, a 
tem samem zrywał z niemi wszelki kon: 
takt. Natomiast bardziej umiarkowani w 
Kole z pos. Reichem na czele dowodzili, 
że wobec tego, iż programowo gnie są ży- 
dom bliskie: koła, na których rząd się 
opiera. ani też grupy, które Rząd zwal- 
czają i pragną objąć ster władzy,—przeto 
niema sensu przerywanie kontaktu z rzą- 
dami. majowemi. Pos. $Grynbaum i jego 
zwolennicy zwykli byli chwalić się tem, że 
są konsekwentni i nieugięci w swej polity- 
ce. Obóz majowy jest „ przecież jednak 
innym dla nas przeciwnikiem niż narodo- 
wo demokratyczny, a nawet niż lewe 
skrzycło w Sejmie, które jest pod wzglę- 
dem ekonomicznym gorsze dla żydów niż 
skrzydło prawicowe. Pos. Grynbaum chciał 
być konsekwentnym doktrynerem również 
w sprawzch czysto taktycznych, i dlatego 
zawsze działał tak, że Koło Żydowskie 
było izolowane zarówno od kół rządo- 
wych, jak i opozycji, która nie szukała 
wcale poparcia dla „siebie u posłów žy- 
dowskich. я 

Ostatnia deklaracja Koła Żydowskiego 
omija już ten błąd w polityce pos. Gryn- 
hauma. Pismo uważa tę zmianę w Kole 
Życowskiem za pożądaną i pokrywającą 
się ze stanowiskiem „Momentu“, który 
krytykował stale taktykę posła Grynbau- 
ma. Wreszcie w Kole Żydowskiem zapa- 
nował spokój. Dotychczasowe rozbicie i 
rozproszkowanie Koła bardzo wiele ха- 
szkodziło autorytetowi reprezeatacji Ży- 
dowskiej. 

— 

Uroczystości w Mościcach 
PRZYBYCIE P. PREZYDENTA RZPLITEJ. 

MOŚCICE, 18-1. PAT. Dziś w Mościcach 
pod Tarnowem odbyła się uroczystość otwar 
cia i uruchomienia nawozbudowanych pań- 
stwowych zakładów azotowych. 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI. 

Po powitaniu Pan Prezydent i towarzy- 
szący Mu orszak udali się wzdłuż szpałerów 
utworzonych przez pracowników" zakładów 
do kaplicy fabrycznej, gdzie ks. biskup 
Wałęga odprawił mszę świętą i następnie 
wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nabo- 
żeństwie odbyła się poświęcenie pamiątko- 
wej tablicy, ufundowanej ku uczczeniu twór 
ców zakładów w dniu poświęcenia tych za- 
kładów. 

O godz. 11 w wielkiej sali elektrowni 
fabrycznej odbyła się akademja, w której 
wzięli udział Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
członkowie rządu oraz goście. 

Następnie wygłosił przemówienie p. mi- 
nister przemysłu 1 handlu Kwiatkowski (prze 
mówienie to podajemy oddzielnie). Po prze 
mówieniu p. ministra zabrał głos dyrektor 
zakładów inż. Wojwkonowicz, który zobra- 
zował historję zakładów i gigantyczny wy- 
siłek inżyniera i robotnika polskiego, dzięki 
którym w ciągu 30 miesięcy mogło powstać 
ołbrzymie dzieło, przedmiot zazdrości innych 
narodów. Z kolei przemawiał prezes central 
nego związku organizacyj i kółek rolniczych 
oraz imieniem zrzeszenia przemysłu chemicz 
nego prezes Trepka. . 

Po zwiedzeniu zakładów w miejscowem 
kasynie urzędników odbył się bankiet, wy- 
dany przez p. ministra przemysłu i handlu 
inż. Kwiatkowskiego, który zgromądził sto- 
kilkadziesiąt osób. Podczas bankiett p. pre 
zes Klarner wzniósł toast na cześć twórcy 
zakładów iPana Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. Mościckiego i p. Marszałka 

o. Imieniem łudności m. Tarnowa burmistrz 
kowroński dziękował przedstawicielom 

władz za wybór miejsca pod budowę zakła- 
dów w pobliżu Tarnowa, dzięki czemu oko- 
liczna ludność będzie mogła podnieść swój 
dobrobyt. 

W godzinach popołudniowych Pan Pre 
zydent (Rzeczypospolitej odwiedził państwa 
Sanguszków w ich majątku Gumnice, po- 
czem odbył w przeznaczonych dla siebie 
apartamentach gościnnych p. inż. - Schatzla 
szereg komferencyj. Wieczorem Pan Prezy- 
dent spożył kolację w ścisłem gronie. Dzień 
jutrzejszy Pan Prezydent na pobycie w Tar 
nowie 4 Mościcach. 

DEPESZE ZARZĄDU M. LWOWA. 

MOŚCICE, 18-11. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej otrzymał w Mościcach des 
peszę następującej treści: 

Imieniem zarządu m. Lwowa przesyłamy 
z okazji zakończenia ogromnego  wysilku 
techników _ polskich razy hołdu dla czci 
godnego Prezydenta Rzieczypagpolitej, jako 
głównego inicjatora i twórcy. Niechaj to 
wielkie dzieło stanie się gwiazdą przewodnią 
rozkwitu państwa j narodu. 

(—) Nadolski, Obniński, Frankowski. 

Skrót mowy min. Kwiatkowskiego: 
W przemówieniu p. minister podniósł 

znaczenie nowootwartej fabryki, dzieła vod- 
jętego z iniciatywy Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, a zrealizowanego wysiłkiem 
finansowym całego społeczeństw». Dalej 
poruszył mówca problem azotowy, mó* 
wiąc, że jest to na dalszą metę zagadnienie 
wyżywienia ludności, rozszerzenie warun- 
ków rentowności i na nejmniejsze gospo- 
darstwa rolne, -jest to problemat trwałej 
samowystarczalności zbożowej dla takich 
państw, jak Polska i w znacznej części za- 
gadnienia podtrzymania przemysłu. Tak są- 
mo, jak fabryka Chorzowska, ma nowa fab- 
ryka służyć celom,i interesom rolnictwa, a 
przez to interesom społecznym całego pań- 
stwa. Ma ona przyczynić się do uniezależ- 
nienia postępu rołnictwa od fluktuacji Ob 
cych wpływów i celów obcej polityki, ma 
ona wskazać, że najtrudniejsze nawet pro- 
blematy techniczne mogą być pomyślnie 
rozwiązane wysiłkiem wspólnym polskiego 
inżyniera i polskiego robotnika. Ma ona 
uczuć, że przez zharmonizowany wysiłek 
wszystkich jej pracowników, podobnie, jak 
się to stało w fabryce Chorzowskiej, moż= 
liwe są do osiągnięcia zarówno gospodar- 
cze jąk i organizacyjne wyniki, nieosiągal* 

ie zwraca. Administra- 
rozmieszczenia ogłoszeń. 

*BUDŻET MINISTERSTWA SPRAWIEDLI 
WOŚCI. 

iłsudskie- 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — nia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE) — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski, 
KLECK — sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, jednoszpałtow: 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 

  

Wywiad z premjerem Łotwy 
Sprawa podróży Prezydenta Estonji do Warszawy 

RYGA, 18. I. (tel. wł. Słowa). Ryski korespondent litewskiej agencji 
telegraficznej Elta otrzymał nastepujący wywiad z premjerem  Celminszem. 

Na zapytanie, jak się Łotwa ustosunkuje do podróży Strandmana do 
Warszawy, premjer odpowiedział, iż podróż ta nie posiada charakteru poli- 
tycznego, a jest jedynie tylko stwierdzeniem przyjaznych stosunków po: 
między obydwoma państwami i z tego punktu widzenia winna być uwažanė 
za pożyteczną nietylko dla Estonji i Polski, lecz również i dla innych 
państw sąsiedzkich. 

Na zapytanie, czy nie jest projektowana podróż łotewskiego prezy- 
denta do Warszawy, premjer odpowiedział, że nic mu w tej sprawie nie- 
wiadomo. 

Łotwa wobec Litwy 

W kwestji podróży łotewskiego prezydenta do Litwy, premjer wyja- 
Śnił, że życzeniem całego narodu łotewskiego, a w tej liczbie i socjaldemo- 
kratów jest, ażeby wizyty zagraniczne prezydenta Łotwy rozpoczęły się ;od 
wizyty w Kownie. 

W dalszej rozmowie premjer łotewski podkreślił konieczność uregulo- 
wania stosunków handlowych pomiędzy Litwą a Łotwą na podstawie 
wzajemności, ponieważ sytuacja obecna, kedy zboże z Litwy do Łotwy 
przewożone jest swobodnie, podczas gdy na wyroby przemysłowe z Łotwy 
do Litwy, nakłada się cło, jest nienormalne. 

Jakie ma znaczenie konsulat łotewski w Wilnie 
W sprawie utrzymywania przez Łotwę swego konsula w Wilnie p. 

Celminsz zaznaczył, iż jakkolwiek Łotwa dąży do utrzymania dobrych sto- 
sunków z Litwą nie znaczy to jednak, że Łotwa nie powinna szukać zbli- 
żenia z innemi państwami. Konsul łctewski w Wilnie posiada takie same 
zadanie, jak i inni konsulowie, a mianowicie pracę nad zbliżeniem z inne- 
mi państwami. Działalność jego zawiera się w ogólnych ramach działal- 
ności konsulów. Jeśli granice swe przekraczałby, to kwestja ta przez wła- 
dze jego byłaby natychmiast rozpatrzona. 

Sprawa kolei libawo-romneńskiej 
Na zakończenie premjer wyjaśnił jeszcze, iż kwestja kolei  libawo- 

romneńskiej jest kwestją, co do której zainteresowani są nietylko kupcy i 
przemysłowcy libawscy, lecz jest to sprawa znaczenia ogólno państwowe- 
go, jednak nie pod względem politycznym, a wyłącznie ekonomicznym. 

ВАЕЛСЛОВТОРЩ/ОЛЕОВ 

Procent od rai odazkodowawezych 
HAGA, 18, I, PAT. Komisja organizacyjna Banku Wypłat Międzyna- 

rodowych ustaliła, że Bank będzłe pobierał 1 proc. Od rat odszkodowaw- 
czych, przewidzianych przez plan Younga. 

Sprawa odszkodowań wschodnich na martwym pankcie 
HAGA, 18—l1. Pat. Posiedzenie z udziałeni przedstawicieli głównych 

mocarstw europejskich oraz Państw Małej Ententy nie doprowadziło do 
porozumienia w sprawie przygotowanej deklaracji, w której miałyby być 
udzielone Rumunji, Czechosłowacji i jugosławj! uspakające zapewnienia w 
sprawie uregulowania niezałatwionych z Węgrami spraw. Tardieu, Lou- 
cheur i Cheron kontynuować będą Swe zabiegi w celu doprowadzenia do 
porozumienia. 

Kanclerz Schober nie jedzie de Berlina 
WIEDEŃ, 18. I. PAT. „Wiener Neuste Nachrichten" donosi, że pla- 

nowana wizyta austrjackiego kanclerza Schobera w* Barlinie nie nastąpi 
wskutek przedłużenia się obrad konierencji haskiej, 

„ Bookela sprawy ambasady amerykańskiej 
w Warszawie 

NOWY JORK, 18—1. PAT. Komisja spraw zagranicznych kongresu 
przyjęła sprawozdanie o billu w sprawie podniesienia poselstwa Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie do godności ambasady. ż 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ SEJMU 
  

nister zaznacza dalej, że został żaskoczory 
liczbą wniosków co do zmian w budżecie i 

WARSZAWA, 181. (tel. wł. Słowa). oświadcza, iż jest gotów ofiarować swój 

NiIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgariia tazwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. luczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WQŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

na sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 
gr. Wmumerach świątecznych orazi Z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za) dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

    

Sejmowaą komisja budżetowa przystąpiła w 
dniu dzisiejszym da obrad nad preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Sprawozdawca pos. [Rozmaryn (Koło Żyd.) 
w konkluzji swych wywodów wnosi szereg 
poprawek, zmniejszających różne pozycje i 
Zwraca uwagę, ;że mie jest jeszcze ujawniony 
fundusz reprezentacyjny ministra w kwocie 
30 tys. zł. Wnosi więc o wydzielenie tych 
30 tys. w osobny paragraf pod nazwą „fun 
dusz reprezentacyjny'. Następnie sprawo 
zdawca przechodzi do omówienia sprawy 
więziennictwa. 

Pos. Lieberman zapytuje, według jakiego 
kryterjum kwalifikuje się więźniów politycz 
nych? Wiceminister p. Sieczkowski wyjaśnia 
że. przedewszystkiem wogóle niema więźniów 
poitycznych, tylko przestępcy  przeciwpań- 
stwowi Šių 
PRZEMÓWIENIE MIN. DUTKIEWICZA. 

Następnie zabrał. głos p. minister Dutkie 
wicz, . który oświadczył: Nie przy 
ąłem stanowiska ministra, lecz poprosiłem 0 
ierownictwo Ministerstwem z pozostawie- 

niem mnie na stanowisku prezesa Sądu Ape 
łacyjnego. Jest to pierwszy wypadek, żeby 
aktywny sędzia (pobieram wynagrodzenie w 
sądzie) był kierownikiem Ministerstwa. Uczy 
niłem to, żeby zachować całą  niezałeżność 
w ustosunkowaniu się do rzeczywistości i 
zadokumentować — fak to słusznie zauwa- 
żył p. Lieberman że dotychczagowe postępo- 
wanie mnie obowiązuje. Nie mógłbym tego 
zmienić i nie chcę tego zmiemiać.  Uznaję 
niezawisłość sędziowską, tylko zastrzegam 
się, że nie przeciwstawiam się p. . Carowi, 
który w gruncie rzeczy w zasadniczych usta 
wach tej miezawisłości nie utrącił. Pan mt 

fundusz reprezentacyjny, który zreszta nie 
był atakowany. Dla min. 1000 zł. miesięcznie 
zupełnie wystarczy i nie będzie miał nawet 
pretensyj, gdyby ten fundusz skreślon> cał- 
kowicie. Sprzeciwia się jednak skreślenom 
opałowym, skreśleniu pozycji ha samochody 
oraz oponuje przeciwko skreśleniom sum na 
przesiedlanie sędziów. Tak samo Sprzec wi 
się minister timniejszeniu kwoty na wizytację 
więzień przez prokuratorów. 

PO WYWODACH P. MINISTRA, 
Pan' wiceminister Sieczkowski , dziękuje 

za uznanie dla prac departamentu ustawodaw 
czego i wstawia się za  nieuszczuplaniem 
kwot na wydawnictwa. — Dyrektor departa 
mentu p. Świątkowski wyjaśnia, że co do 

obsadzania stanowisk sędziawskich, t3 usta 
wa. nakazuje rozpisanieł konkursu j wolne 
tempq tłumaczy, się przewiekłością procedu. 

., Powodem odpływu z Ministerstwa sę- 
dziów i prokuratorów jest niskie wposażenie; 
iednak jest poprawa. Utworzenie * inspekto- 
rów do interpretowania nowych ustaw, cze 
go domaga się referent nie lafoby się pogo 
dzić z ustawą, bo urzędnik nie ma wa 
interpretowania ustaw. Naczelnik wgdz'alu 
budżetowego p. Neyman omawia fatalne po 
łożenie sądownictwa z. powodu braku po- 
mieszczeń i broni pozycyj na to prelimino- 
wanych. — iMówca sprzeciwia się wreszcie 

skri leniom z funduszu budowlanego w wię 
zięnnictwie. — Pos. Liebarman (P.P,S.) w 
dłuższym wywodzie ki uje ostro działal 
ność b. ministra Cara, W zakończeniu ośw'ad 
cza, iż jeżeli minister zostanie wierny swej 
przeszłości i tradycji, to znajdzie w Sejmie 
poparcie j będziemy się starali ułatwić mu 
jego zadanie. 

o
 

Znowu uniemożliwienie demonsteacji komunistów 
_, WARSZAWA, 18 I. Pat. Komuniści warszawscy usiłowali urządzić dzisiaj w War- 

szawie szereg demonstracyj. Na rogu Miłej i Dzikiej zebrał się tłum. Przeciwko ze- 
branym wystąpił posterunkowy, Udało się ująć jed'ego ze znanych komunistów. Przed 
zbrojownią państwową n+ Pradze komuniści usiłowali rozdawać rohotaikom oderwy, 
Przy jednym z zatrzymanych znaleziono kilkaset egzemolarzy podburzających odezw. 
Ponadto na ul. Grzybowskiej aresztowano agitatora Edwarda Akselrotha, członka 
związku młodzieży komunistyczne, przy którym znaleziono kompromitujące dokumen- 
ty. Komuniści warszawscy wywiesili w siedmiu punktach miast transparenty, które 
zdjęła policja. 

Wstrząs ziemi na Górnym Śląsku 
KATOWICE, 18—1. PAT. W nocy z 17 na 18 b. m. między godz. 1 a 1,30 dał 

się odczuć w Katowicąch i okolicy silny wstrząs podziemny, połączony z lekkiem 
falowaniem ziemi, Wstrząs ten trwał zaledwie kilka sekund i dał się odezuć 
najbardziej w Siemianowiczach i Wełaowcu. Powodem wstrząsu” p - dono 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

Mickiewicza 12. 

KIT KA AKTAI TT TAS 

roszy. Komunikaty oraz 

Wywiad min. Zaleskiego 
W „BERLINER TAGEBLAT". 
„Berliner Tageblatt“ ogłosił _ wczoraj 

otrzymany przez swego korespondenta ge. 

newskiego od ministra Zaleskiego wywiad 

na, temat stosunków między Polską a| Niem-< 

eami. ! ) ; 
Rysem _ najbardziej uderzającym 

oświadczył min. Zaleski — w stosunkach 

polsko „niemieckich jest ich różnolitość i wy- | 
mikające stąd trudności. Trudności te posia+ | 
dają charakter bardzo niejednojity. Zlikwido+ | 
wać należy ślady przeszłości i z wysiłkiem 
torować, drogę dla, przyszłego życia sąsiedz="— 

kiego i dla przyszłej współpracy nat terenie 
międzynarodowym. jestem realistą politycza 
mym, przeta oświadczam: całkiem ie, 

że wobec faktu, że żyjemy obok siebie i że 
nasze państwa i organizmy, narodowe poli< © 

tyczne ij gospodarcze ze sobą sąsiadują, jest | 
pilnem zadaniem, naszem wyciągnąć stąd | 
konsekwencje i nie pozwolić ma to, abyśmy | 
pod wpływem zrozumiałych często i zasługu< 
jących na poszanowanie uczuć dali się spro+ 
wadzić z drogi prostej. | ” 

W życiu politycznem — mówił minister 
— rzadko komu danem jest dokonywać 
wielkich rzeczy za jednym zamachem. 1 
wielkie wydarzenia polityczne i ich realizacja 
składają się z pozornie drobnych działań. 
'Fym, którzy odpowiedzialni są za to, danem | 
jest nietyle zbierać : pochwały, jle raczej — 
przysłużyć się sprawie. Należę do rzędu tych | 
ostatnich i staram się współdziałać w całym | 
szeregu niewdzięcznych, a mimo to korzyst 

nych prac. > 

Podpisana przez; nas w dniu 31.X. ub. r. 
finansowa umowa wyrównawcza należy do | 
prac tego właśnie rodzaju. Umowa ta była 
wynikiem długich i szczegółowych rokowań 
i z natury rzeczy — musiała mieć charakter 
kojtipromisu. Jako taka spotykała się ona po 
obu stronach z ożywionemi atakami i to ze — 

strony tych kół, które niechętnie patrzą na 
wszelką próbę normalizacji stosunków na- 
szych, jak również ze strony tych elementów, 
które są zdania, że każdy krok rządu nie- 
mikckiego na terenie międzynarodowym przy 

nieść musi narodowi niemieckiemu pełne 
urzeczywistnienia jego życzeń i postulatów. 
Dyplomacja byłaby zadaniem łatwem i przy — 
jemnem, o jleby starania jej prowadzić miały | 
do pewnych sukcesów, niestety, sprawa nie | 
tak się przedstawia. Międzynarodowa współ | 
pracaj polega na uzgadnianiu życzeń j intere | 

sów, co prowadzić musi do kompromisu. Nie 
chcę przeceniać znaczenia, jakie podpisana 
mmowa wyrównawcza posiada. Wydaje mi 
słę jednak, że umowa tą stanowi poważny <! 

krok naprzód w likwidacji trudności i krzywd | 
z okresu przeszego. 

Przechodżąc do sprawy traktatu handic4 | 4 
wego, minister mówi, że wobec tego iž “| 

kwestja ta nie została jeszcze ostatecznie | 
uregulowana, pragnąłby, narazie w oświadź | 
czeniach swoich zachować pewną rezerwę, || 

aby, nie wpaść przedwcześnie w zbyt wielki | 
optymizm.: O ile jestem poinformowany jed — 
вак — powiedział minister — wkrótce jaż | 

się dowżem, czy osiągniemy w, tej skompli- || 
kowanej sprawie jakieś porozumienie, czy | 
też będziemy zmuszeni sprawę odroczyć na ||| 
czas nieograniczony. Zresztą żywię nadzieję, | 

że właśnie ten pierwszy wypadek zachodzi. | 
Z chwilą, kiedy dojdzie do ostatecznego — 
otwarcia granic dla normalnej wymiany ta || 
towarów, przemysł i rolnictwo obu krajów 
uzyska możliwości zbytu u sąsiada, a kiedy | 
dojdzie do "współpracy w dziedzinie transpor | 
tu i handlu, wówczas kołą zainteresowane, 

zmuszone będą do nawiązania z sobą kon — | 
taktu i gruntownego poznania się nawzajem. | 
Uważam to za rzecz bardzo ważną, zwłaś | 

szcza 0 ile chodzi o zapoznanie się Niemców | 
z Polską, czego, jeżeli mam wyznać otwarcie 
zdaniem mojem, dotychczas nie było. Niemcy || 

muszą sobie wyrobić trwały pogląd na to, | 
czem jest Polska dzisiejsza, jakie są drogi 
i możliwości jej rozwoju. $ 

Wywiad ten | poprzedza korespondent | 
genewski „Berln. Tagb". uwagą, w której | 
zaznacza, że rezerwa, z jaką min. Zaleski | 
mówił o wynikach rozmów genewskich i o 
wynikach przyszłych rokowań handlowych, 
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Życiorys min. Polczyńskiego s 
„Mianowany przed paru dniami minister 

rolnictwa w rządzie prof. Bartlą dr.. Leon 
JantaśPołczyński jest znanym działaczem 
politycznym i społecznym na Pomorzu. Uro 
dzony w r. 1867 w Wysokiej (pow. Tuchoł 

skie). Nowy minister rolnictwa jest z wyk. 
ształcenia prawnikiem i ekonomistą. Studja 
wyższe odbył na uniwersytetach w Krakowie | 
Berlinie i Paryżu. SOBIE 

Po powrocie do kraju p. Janta-Połczyński 
w ciężkich b. warunkach, które BY w 
zaborze pruskim, stanął do wałki z pruską 
polityką eksterminacyjną. - 

„MW r. 1896 wybrany został na członka 
sejmiku i wydziału OE Od r. 1898 
do 1905 wydawal „Gazetę Gdanską“, a 
nocześnie tygodnik poświęcony 
sprawom rolnictwa. Przez lat kilkanaście byt 
patronem włościańskich kółek rolniczych ni 
Pomorzu. Słowem za cząsów niewoli prowa | 
dził niezmordowanie akcję czynną obrony 

„Klosy“, 

  

    

     

  

politycznej i gospodarczej polskości na 
Pomorzu. : В 

Ро рпёу!асиепіп tei dzielnicy do Rzeczy | 
pospolitej dr. Janta-Połczyński przez 2 lat ч 

  

był podsekretarzem stanu w b. min. b. dziel 
micy pruskiej. Podczas poprzedniej kadencji sk, 
parlamentarnej piastował mandat senatora z | >4 

woj. Anai o, jako członek stronnictwa || 
Chrześcijańsko Rolniczego. аАа 

Nowy minister jest prezesem pomorskie |



» о мо 
  

Kolektywizacja gospodarsto na Biatorusi $owiec sle] a 
Granicę wpływów kultury zachod- 

niej i wschodniej stanowiła linja na 
której idąc z zachodu na wschód koń 
czyło się indyw. władanie ziemią a roz 
poczynało się władanie wspólne. Pierw 
sze t. j. indywidualne władanie obej» 
mowało na zachodzie Polskę wraz z 
W. Księstwem Litewskiem, — wspól-- 
nota rozpoczynała się w Rosji. Ziemie 
Białoruś po traktacie ryskim oddarą 
spodarczy oparty o statut litewski i 
czterechletnie współżycie z Polską, jak 
również późniejsze stodwudziestolecie 
rządów rosyjskich, rozwijały się gos 
spodarczo 1 społecznie w. ideologji 
władania indywidualnego. Dziś, gdy 
Biaoruś po traktacie ryskim oddaną 
została pod dwa wpływy Polski i Rosji 

% Sowieckiej, wysoce interesującą spraż 
ki wę stanowią stosunki, które zapanowa 

ly na Białorusi Sowieckie od chwili, 
wprowadzania do gospodarstw rolnych 
wspólnoty, czyli tak zwanych kollekty 
wów. Mając możność podzielenia się z 
czytelnikami wiadomościami w Witeb 
szczyzny, umieszczamy te urywki, któ 
re proces  kołlektywizacji opisują. 

*° (Przyp. Red.). : 

Witebsk w styczniu. 

Forsowne wprowadzanie kollekty4 
wów na Białorusi Sowieckiej bierze 
swój początek od wiosny 1929 r., kiedy 
rząd sowiecki, korzystając z niebywa» 
łego głodu i braku nasion w gospodar 
stwach wolnych postanowił ludność 
rolniczą do kollektywów przymusič. 
Do wiosny 1929 r. poza sowchozami, 
arcielami i nielicznemi  kollektywami, 
pod kierunkiem liberała sowieckiego 
komisarza rolnictwa Pryszczepy rozwi 
gały się bardzo liczne gospodarstwa 
wolne, znajdujące się we władaniu ku 
łaków, średniaków, a częściowo i bied 
noty. 

Zdawało się wszystkim, że central« 
na polityka Sowietów rachuje się z 
charakterem ludności, która do indywiź 
dualnego  gospodarzenia  przywykła, 
tembardziej iż kierunek ten popierał też 
i komisarz Pryszczepa, a nawet w 

    

   

              

   

    

    

              

    
    

     

  

     
    

  

   

      

   

   
   

                

    

    
    

          

    

   
   
   

władzę centralną, pomimo, iż z pogląz 
„ dów swych kiedyś w zaraniu bolszewiz 
mu był s.r-em, stojąc na prawo od 
bolszewizmu. Ą 

: Niesłychanie surowa zima 1928 — 
29 r., która nawiedziła Białoruś Sowiec 
ką z późną wiosną i silnemi zamieciami 

' jeszcze w kwietniu, wyczerpała wszyst 
kie zapasy zboza, nasion, siana i słomy. 
Siano dochodziło do 1 rb. za pud, sło 
my był brak zupełny, za pud owsa pła- 
cono trzy rb. i więcej, za żyto 5 rb., 
za mąkę 7 rb. — Za mlewo na młyś 
nach pobierano 8 funt od puda. Za 
metr bardzo lichego perkalu płacono 
1 r. 20 kop. Aby otrzymywać tańsze 

- towary z kooperatywy należało wpłacić 
25 rb. za udział, na co mało kto mógł 
się zdobyć wobec powszechnej golizny. 
W takich warunkach życie na wsi bia4 
łoruskiej stawało się zupełnie niemożli4 
wem, i starsi zaczęli wyjeżdżać na 
Syberję, rzucając ziemię i sprzedając 
przedtem budynki, młodzież wyjeżdżaź 
ta na Murman, lub na roboty do Don4 

_ bassu. 
у Na wiosnę rząd“sowiecki zapropo+ 
| mował dać nasiona owsa, siemienia 

lnianego, jęczmienia, kartofli, tylko tym 
gospodarstwam, które przystąpią do 
ołchozów. Kto nie chce wstąpić tego 

_"ząd podjął się przenieść na któeś z 
_ pustkowi na swój koszt o ile jest bied+ 

| miak, za połowę kosztu o ile średniak, 
kułak obowiązany przenieść się sam na 
aewój własny koszt. 

_. Cóż ludz'e mieli robić? nie mając 
innego wyboru musieli zgodzić się na 
wejście do kollektywów. Własnej woli   | lufą rewolweru. W ten sposób były re+ 

_ jony gdzie 30 proc. i więcej woinych 

prócz biedoty nie mającej ani konia, 

Bum: 

w niedzielę 26 b. m. 

KONFERENCJA W HADZE 
(W oświetleniu feljetonisty) 

rencji reparacyjnej, jest tam  premje- 
rów, 17 ministrów, kilkunastu ambasa* 
dorów i mnóstwo dyrektorów, preze- 

| sów, kierowników przeróżnych banków 
' państwowych i prywatnych, — Копсег- 
nów,, trustów, izb handlowych, przemy- 
słowych, skarbowych... A każdemu z 
tych potentatów towarzyszy przynaj- 
«mniej paru sekretarzy, wicesekretarzy 

tyki ekonomicznej, handlu jednostkowe- 
| go, czy jeszcze czegoś w tymże rodza 

qu. 
A profesorów! Ileż tam chlub uni- 

wych, Akademij... ileż tam ludzi ucho- 

_ siednich państwach) za studiie mądro- 
| ści i doświadczenia za czarodziejów 

_chwytne. 

_ trudno byłoby zebrać. Państwa zaintere 
_ sowane wysiały naprawdę co miaty naj 

_ lepszego. 
Cóż robi dostojne te towarzystwo? 
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swoim czasie sam był popierany przez gątrz. „Wewnątrz 

nie było — był przymus prawie pod į 

ių weszło do kollektywow. B 

Pod Protektorątem J.M. 1 
Схез!ама Faikowskiego 

w salonach Kasyna Garnizonowego 
odbędzie się 

19 państw bierze udział w konfe- 

— i każdy « tych młodszych pomocni- 
ków starszego pomocnika jest w naj- 

| gorszym razie doktorem jednego fakul- 
tetu: prawa, ekonomii politycznej, poli- 

| wersytetów, Wyższych Szkół Handlo- 

 dzących u siebie (albo częściei w są- 

przed którymi zawiłe i nieuchwytne pro 
| blemy izx dobrobyt, giełda, waluta, mo 
zność płatnicza i budżety nie mają ta- 

_ jemnic, nie są zawiłe, są doskonale u- 

Wspanialszego grona tak biegłych 
 dłudzi w sprawach finansowych trudno 
sobie wyobrazić a w każdym razie arcy 

ani krowy — nikt z własnej woli do 
kollektywów nie wszedł, ale naród tak 
już był wymęczony, że zamiast śmierci 
niechybnej z głodu wybrał pryhon, bo 
inaczej kollektywu nikt nie rozumiał 
jak i teraz nie rozumie. „Dawniej był 
pryhon pański, a dziś — towar yski'. 
Tak dosłownie powiedział mi chłop z 
pod Sierocina. Łatwo poszło władzy 
sowieckiej w rejonach o mniejszym i 
słabszym rozwoju gospodarczym, w 
szczególności tam, gdzie ludność jes 
szcze nie przeszła na chutory. W rejo= 
nach jednak o wyższej kulturze, jak np. 
Loźniańskim, Horodeckim okręgu Wie 
tebskiego sprawa napotkała na zajadły 
sprzeciw w osobach starych kolonistów 
którzy jeszcze przed wojną stworzyli w 
tych stronach na swoich chutorach b. 
silne i kulturalne gospodarstwa. Wszak 
żyją tu jeszcze chłopi, którzy pamiętają 
całe ekskursje, które w czasie Stoły 
pinowskiej reformy przyjeżdżały tu z 
centralnej Rosji dla zaznajomienia się 
na terenie z dobrodziejstwami chutot= 
skiej gospodarki. Koło Borowlan dotąd 
żyje chłop, który za swój chutor został 
nagrodzony specjalnym medalem przy 
słanym mu z Petersburga, z listem po- 
chwalnym podpisanym przez Stołypina. 
Otóż te gniazda mocna i głęboko zako= 
rzenione w swój indywidualny rodzi = 
my chutor, ci tak zwani kułacy, stano 
wiący ideał państw zachodnich, opie« 
rają się kollektywizacji i z nimi obecnie 
prowadzi się walka, aby wraz ze zbli+ 
żającą się wiosną zmusić do przystą4 
pienia do kołchozów. , 

Wiadze sowieckie do pomocy zmo= 
bilizowały całe brygady sa chosou, 
członków kolchozów, sielkozów, jak 
również biedniackoeśredniackie związ« 
ki. Zbadano cały szereg już egzystująw 
cych kolchozów, cóż się stało? Kollekty 
wizm jest w nich tylko szyldem nazew 

panuje kompletna 
„pryszczepowszczyzna“ i metody kułac 
koshandlarskie. Jako przykład przyta= 
czają (horribie dictu!) iż nic nie zrobio 
no da ustalenia niepodzielności kapita 
łów! tej głównej podstawy wszelkiej 
prawdziwej |kollektywy. 

Jak się sprawa rozwinie i jaką pójs 
dzie drogą o tem nie może być dwuch 
zdań. Na papierze wszystko będzie w 
porządku. IW rzeczywistości zasada 
kollektywizacji zaszczepiona na Białor. 
Sow. nie prędko będzie. Pamiętają tu 
ludzie czasy carskie, gdy tak zwani 
pośrednicy chcieli do wiosek białoru« 
skich wprowadzić „czornyj pieredzieł*, 
który pod 'przymusem wprowadzano, 
ale nigdzie się nie zaszczepił i nie pu» 
ścił korzeni. Jedno dziś nie ulega а!» 
pliwości, to fakt, że przepaść pomiędzy 
władzą sowiecką, 'a ludnością rolniczą 
na B. Sow. staje się coraz głębszą. 

Poszukujemy 
dla b. dobrycn reflektantów, dzierżaw 
majątków ziemskich. Zgł. Ajencja „Pol- 
kres* Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. 

PRzeBój PARYŻA 
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Rektora U.S.B. Ks. Prof. Dr. 

Radzi, obraduje, debatuje, ględzi, wał 
kuje, rozpatruje, kłóci się... Debaty są 
tak mądre, iż przeciętny śmiertelnik gu- 
zik rozumie czytając sprawozdania. 
Fakt, że sprawozdawcy — nieszczęśni 
dziennikarze — sami nic nie rozumieją, 
nie przyczynia się do oświetlenia sytua- 
cji. Wiadomo'że Niemcy mają płacić 
masę pieniędzy, a nie wiadomo wedle 
jakiego klucza. Mister Young wymyślił 
sposób, który miał zadowolić wszyst- 
kich, a tymczasem nie podoba się wła 
śnie nikomu, ale, że niema lepszego 
więc wszyscy nań niby przystają, a w 
rezultacie z planu Younga pozostaje 
zaledwie nazwa. 

Państwa są swojemi wzajemnemi 
dłużnikami: ten nie płaci temu, ba jemu 
tamten nie płaci; chętnie cedują swe” 
weksle, których nikt nie chce wykupy- 
wać jeże!i ci nie uiszczą swe zobowiąza 
nia, tar..-i zaczekają ze swemi preten- 
Sjaimi, owi wyrzekną się wygórowa- 
nych żądań — no to wtedy będziemy 
zadowoleni — tak rozumuje każde pan- 
stwo i rzecz prosta do zgody równie 
daleko jak do Kamczatki. 

Konflikty wiszą w powietrzu, groź- 
by i przykre prawdy padają gęsto — 
jednem słowem znakomici uczestnicy 
konferencji haskiej postępują tak jak 
zwykli śmiertelnicy, gdy mają mięc-y 
sobą interesy pieniężne: są podraźnieni, 
niegrzeczni, kłótlyi. 

Natomiast z okazji konferencji po- 
czyniono parę ciekawych spostrzeżeń i 
naopowiadano sobie mnóstwo kawa 
łów. 
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Raczne Żeńskie Kursa Stenośrat]i - 
otwarte zostaną od dn. 11 lutego br. przy Liceum 

Handlowem S$. Pietraszkiewiczówny w Wilnie. 

Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy, 
& 

godniowo, od godz. 6-8 ej wiecz. 

jęte na kurs IL 
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Warunki przyjęcia: ukończenie 6 klas szkoły średniej. 
Abiturjentki szkół, gdzie stenografja jest wykładana, mogą być przy- 

Opłata wynosi 15 zł. miesięcznie. 8 
Po ukończeniu i złożeniu egzaminów wydawane będą świadectwa. 
Zapisy przyjmuję kancelarja Liceum Handlowego codziennie od 

godz. 10-ej—2-ej (ul. Żeligowskiego 1- 2). 

  

EIERES S RUENEEII 

Ziemianie! 
Samochodem najlepiej odpowiadającym naszym 

warunkom drogowym jest 

raktyczny 
jytworny rzystępny 
wygodny w cenie 

Wyposażony w najnowsze udoskonalenia 
techniki samochodowej 

„START“ 
Żądajcie prospektów i nieobowiązujących demonstracyj. 

DNS INN KŚ NIN СО СОНа НОО ЕО Е2 

po 2 godziny 3 razy ty- 
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Poseł estoński Wirgo 
o przejezdzie Strandmana przez Rygę 

RYGA, 18—1. Pat. W dniu dzi- 
sfejszym przybył ż Tallina do Rygi 
poseł estoński w Rydze Wirgo. W 
wywiadzie z przedstawicielem  „Sie- 
wodnia* Wirgo między innemi zako- 
munikował, iż ceremonjał przejazdu 
prezydenta Strandmana przez Łotwę 
nie został jeszcze opracowany | usta- 
lony będzie po wyjaśnieniu szeregu 
szczegółów technicznych. Następnie 
pos. Wirgo wyraził zadowolenie z 
powodu właściwej oceny przez ryskie 
koła polityczne, która -zdaniem ło- 
tewskich autorytatywnych kół poli: 

tycznych jest dałszym krokiem na 
drodze wzajemnego zbliżenia się 
państw bałtyckich. 

Pozatem Wirgo zakomunikował, iż 
przywiózł ze sobą odpowiedź Esto- 
nii na ostatnie łotewskie oŚwiadcze- 
nie co do zawarcia estońsko-łotew- 
skiej unji celnej. Treści odpowiedzi 
podać narazie jednak nie może, do- 
póki nie zostanie ona wręczona ło- 
tewskiemu ministrowi spraw  zagra- 
nicznych, co nastąpi jeszcze w dniu 
dzisiejszym. 

0 rozwój sfosunków handlowych 
między Łotwą a Polską ! 

RYGA, 17—1. PAT. W daiu wezoraj- 
5хуга па posiedzeniu sekcji ekonomicz- 
nej towarzystwa zbliżenia polsko ło- 
tewskiego przedstawiciel polskiego Mi. 
nisterstwa Przemysłu i Handlu p. Gep- 
pert przedstawił zebranym w referacie 
możliwości rozwoju stosunków handlo- 
wych między Łotwą a Polską. Po oży 
wionej dyskusji, w której wzięli między 
innemi udział przedstawiciele łotewskie 
go przemysłu oraz instytucyj rządo- 

wych, zebracie uchwaliło szereg wnio- 
sków, zmierzających do ożywienia sto- 

sunków hanalowych między obydwoma 
zaprzyjaźnionemi państwami. W tymże 
dniu w towarzystwie ekonomistów przy 

udziale pos. Arciszewskiego odbyło się 
specjalne posiedzenie, również poświę- 
cone kwestji możliwości bliższego zwią- 
zania ekonomicznego Polski i Łotwy. 
Dłuższe przemówienie na ten temat wy- 
głosił p. Geppert. 4 
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Supremacja tysych. 

Łysi panowie mogą być dumni ze 
swych nagich ;czszek, akcje ich poszły 
o sto pracent w górę; okazało się bo- 
wiem, że dziewięć dziesiątych znako- 
mitości tinansowych jest zpełnie łysych 
a jedna dziesiąta — ma porządnie prże” 
trzebione uwłosienie. Odtąd każdy łysy 
jegomość może się pocieszać myślą: 
„Co jak co, ale mam głowę nietylko od 
noszenia kapelusza — jestem zakrojony 
na finansistę!“ $ 

Kiedy się zebrało plenarne posie- 
dzenie — t.j. około 300 osób — na ga- 
lerji znaleźli się dwaj przyjaciele: star 
ry wyga, dziennikarz i nieinteresujący 
się polityką kapitan wojsk kolonjalnych 

Nadzwyczajne, mówił kapitan, ni- 
gdy nie przypuszczałem, że jest tylu ły- 
sych na świecie. No żeby choć jeden 
po ludzku owłosiony, choć jeden! 

Rozglądał się po sali i nagle zawo- 
łał z radością: „a, oo, — widzisz tam 
pod drzwiami stoi ten ze . wspaniałą 
chewelurą, chwała Bogu — więc by- 
wają mądrzy ludzi i z włosami! Czy 
nie wiesz co to za minister? — 

Dziennikarz spojrzał i parsknął 
śmiechem: „ależ to woźny Hans — on 
tu jest od posyłek i zamawiania telefo- 
nu“. 

—Lo djabła, mruczał kapitan, czyż 
bym był idjotą — i gładził swe gęste 

włosy z konsternacją. Nagle spostrzegł 
w drugim kącie sali małego człowieka 
o niezwykle bujnej czuprynie — ziewał 
on dyskretnie i wyg!ądał na bardzo znu- 
dzonego. i 

Pewzie też jaki woźny, rzekł ze 

„„Rumeur” tak bardzo wzrósł , że 

Proces Marty Hsnazu 
Nareszcie po wielu zwłokach, spoż 

wodowanych złym stanem zdrowia 
Anquetila, rozpoczął się przed kilku 
dniami przed Izbą karną proces Marty 
Hanau, byłej dyrektorki „„Gazette du 
Franc* przeciwko Jerzemu Anguetil 
Lebouys: Mimoun Amar, o wielokrotne 
wymuszanie znacznych sum  pienięż 
nych, pod groźbą denuncjacji, na {ач 
mach organu Anguetila „La Rumeur“, 
nieczystych /operacyj finansowych pani 
Hanau. 

Sprawa ta ma być rozstrzygnietą 
przed rozpoczęciem właściwego proce+ 
su przeciwko Marcie Hanau. W intere+ 
sach Anquetila było do tego nie dopu= 
ścić, albo przynajmniej jaknajbardziej 
ją odwlec, wbrew staraniom oskarżo+ 
nych, którzy występowali w roli pośred 
ników w szantażowej akcji. 

Oskarżenie pani Hanau jest ścisłe i 
formalne, przedstawia w nim ona, że z 
początku pan Anquetil był skromny w 
swoich żądaniach i zadowolnił się sumą 
10 tysięcy franków kwartalnie za poa 
pieranie w swoim dzienniku operacyj 
finansowych „Gazette du Franc“. Bars 
dzo szybko jednak 'apetyt dyrektora 

o 
kilkakrotnem wręczeniu mu 150.000 r 
pani Hanau nie widząc końca coraz to 
'nowym wymaganiom szantażysty, zde 
cydowała się na zerwanie stosunków. 

Wtedy Anquetil po puszczeniu kil- 

ALSS S S IRIOS EISS 

W STOLICY X MUZY 
JAK GWIAZDY FILMOWE „PRACUJĄ* 

NAD SWEM SCHUDNIĘCIEM. 

_._ Hollywood, słynne miasto filmu, jest tak- 
że stolicą piękna kobiecegq. Najpiękniejsze 
kobiety świata, obierając zawód artystki fil. 
'mowej, zjechały właśnie do Hollywood. Jeśli 
chodzi o stosunki amerykańskie, Hollywood 
jest wzorem w wielu wypadkach. On dyktuje 
regulamin elegancji ; wykwintu. On stanowi 
a prawach, jakie rządzić mają modą, zapa- 
chem perfum, kolorem szminki, a także i waw 
ga kobiety, aby utrzymać dobrą linję. 
Wszystkie eleganckie Amerykanki żyją 

obecnie pod znakiem djety z Hollywood. We 
wszystkich niemal restauracjach i kawiar- 
niach większych miast amerykańskich widu- 
je się przy stolikach siedzące w godzinach 
obiadowych młode kobiety, zajadające cytryn 
nę i popijające herbatę, co stanowi całkojwi- 
ty posiłek obiadowy ochudzającej się pani. 
Te nowe „obyczaje* młodych Amerykanek 
są zresztą szeroko znane, wystarczy bowiem 
przyjść do restauracji j powiedzie usługują 
cemu kelnerowi — „szósty dzień* — i oto 
bez dalszych żadnych wyjaśnień na stofik 
Rosz pani wjeżdża cytryna i herbata albo 

wa. 
Utworzyły się nawet w Ameryce kluby od- 

chudzających się pań. Nie chcąc narażać się 
na mękę patrzenia, jak towarzysz czy towa- 
rzyszka zajada z ap etytem różne smaczności 
klubowe panie zamawiają wspólny stolik w 
restauracji. To pozwala im zjeść skromny po 
siłek w spokżoju ducha i bez narażania się 
na pokusy. Słynna dziś „djeta z Hollywoad“ 
trwać musi 18 dni i jest niezmiernie surowa. 
Ten rodzaj kuracji ma być wynikiem pracy 
znakomitszych sił lekarskich angielskich i fran 
cuskich, pracujących nad zagadnieniem wła- 
Ściwej wagi ciała. Przez pierwsze dni wy- 
znawczynie |djety z Hollywood mają prawo 
zjeść w ciągu całego dnia tylko dwa liści” 
sałaty, cytrynę, pomidor, oraz herbatę w do 
wolnych ilościach. Dwunastego dnia można 
już dostać prócz wyszczególnionych artyku- 
łów także biszkopty i pół homara. „Potem 
można już zjadać jajka, trochę białego mięu 
sa i sucharki. Oczywiście świeże pieczywo 
jest najsurowiej wzbronione. 

Ta półgłodowa kuracja daje podobno zna 
komite rezultaty. Po 18 dniach pani traci na 
wadze od 10 do 20 kilo. Kuracja z Hollywo- 
od cieszy się ogromnem powodzeniem wśród 
Amerykanek które wbrew wyroczniom mo- 
dy europejskiej ani myślą wracać do bardziej 
zaokrąglonych kształtów, hołdując nadal lin 
jom sylwetki szczupłej i powiewnej. Piosen- 
karze i dowcipiarze podchwycili tę słabost- 
kę płci pięknej bardzo chciwie. Najmodniej- 
Sza dziś piosenka kabaretowa, która opano- 
wała ulicę, zaczyna się od słów: „Moja żona 
jest na djecie*, Jest to oczywiście piosenka 
nieszczęsnego męża, którego „lepsza połowa” 
umartwia się głodówką. 

IDórocznyBalPrawni 
Zaproszenia i karty wstępu nabywać można u p. p. Gospodyń i Gospodarzy lub w Kole Prawników St. U. 5. В, (Zamkowa 11) codziennie od 16 — 18. 

ku ostrzegawczych wzmianek o „Gazet 
te du Franc”, wysłał Mimoun Amara 
jako pośrednika, z żądaniem,250 tys. 
iranków za zaprzestanie kampanji prze 
ciwko pani Hanau. Po dłuższych per- 
traktacjach pani Hanau, wypłaciła An= 
quetiliowi za pośrednictwem — Атага 
jeszcze „150.000 fr. w dwóch ratach. 
Ale poprzednie wzmianki w la Rumeur 
zrobiły już swoje, zaniepokojona pu- 
bliczność zaczęła żądać rachunków i 
wkładek, co doprowadziło do krachu i 
aresztowania dyrektorki w dniu 3 grud 
nia 1928 r. 

Marta Hanau twierdzi, że gdyby 
nie szantażowania Anquetil'a, w szcze 
gólnie ciężkim dla banku momencie, 
nie doszłoby ani do popełnienia nadu= 
żyć ani krachu, ani jej aresztowania. 

W odpowiedzi na tak kategorycz+ 
ne oskarżenie, w mowie wygłoszonej w 
swojej obronie, pan Anquetil stara się 
udowodnić, że nie on starał się wymu= 
sić szantażem na pani Hanau swoje 
milczenie, ale ona sama zwróciła się 
do niego z' prośbą 'o'poparcie jej akcyj 
finansowych, proponując mu zupełnie 
godziwą zapłatę za publicystykę. Oskar 
żory twierdzi że działał w zupełnie do« 
brej wierze, i że z chwilą, gdy się 
przekonał o oszukańczej działalności 
„Gazette du Franc", zaczął jej akcję 
jawnie potępiać i denuncjować w swo« 
im dzienniku. Co zaś do ostatnich pro= 
pozycyj czynionych przez Mimoun, to 
twierdzi on, że ten oszust działał na 
własną rękę i że mu nigdy inkrymino= 
wanych 150.000 nie wręczył. 
„ , Mimoun Amar twierdzi zaś że poda 
jął się tego pośrednictwa bezinteresow 
nie, w chęci ratowania przed Anqueti= 
lem pani Hanau, tak jak on izraeliłki i 
że całą sumę wręczył dyrektorowi „ła 
Rumeur“. 

Sprawa ta, w której jest powoła= 
nych niesłychanie dużo świadków, 
przeciągnie się jeszcze z całą pewnoa 
Ścią kilka dni. Sala sądowa jest wypeła 
niona publicznością, przysłuchującą się 
z najwyższem zainteresowaniem roza 
prawom i dosadnym epitetom, jakich 
oskarżeni wzajemnie sobie nie szczę» 
dzą. Szczególne zainteresowanie wywo 
łuje zachowanie Anquetila, którego tok 
rozprawy przedstawia jako wyrafinowa 
nego oszusta i szantażystę na wielką 
skalę, odsłaniając prawdziwe oblicze 
tego, który w swojem dziele „Satan 
conduit le bal“, pozował na $katona 
cnoty i moralizatora, piętnującego ko 
kupcję, przekupstwo i zgniliznę moral+ 
ną społeczeństwa francuskiego. : 

„Cały niemal Paryż oczekuje z naj- 
większem napięciem wyniku wyroku, 
wierząc święcie, że sprawiedliwość sę- 
dziów ukarze wszystkich oszustów i nie 
pozwoli się omamić fałszywemi zezna” 
niami podsądnych i perfidnem pozowa 
niem na niewinne ofiary. Z. K. 

Poszukuje się 

przedstawiciela i 
8 
| dla poważnej ameryksńskiej marki 

samochodowej. Zgłoszenia pod 
„A. K.“ do Centralnego Biura 

i Ogłoszeń L. METZL i S-ka, War- 

m 

na Okręg Wileński i 

szawa, Jasną 17. —0 4 

Prosimy się przekona 
że pończochy i skarpetki modne 
i mocne oraz płótna, flanele, satyny, 
jedwabie, kołdry watowe sprzedaje 

najtaniej 

GEOWINSKI 
Wileńska 27. 
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smutkiem, i w dodatku źle wystylizowa mi. Gdy przybędzie do Indochin nie sta a potem wynikają z tego nowe trudnoś- 
ny. 3 > 

To jest Briand we własnej osobie, 
— oświadczył dziennikarz. 

Królewna Sałomon. 

Podczas oficjalnych przyjęć i rau- 
tów, jakie od czasu do czasu wydaje 
królewa holenderska Wilhelmina na 
cześć znakomitych członków konferen- 
cji, widuje się stale tęgą, dobrze zbudo” 
waną pannę — nawet względnie nienaj 
szpetniejszą. To córka królowej, któ- 
lewna Juljanna. Ponieważ jest jedynacz 
ką przeto odziedziczy tron — Holan- 
dja ma znać szczęście do rządów nie- 
wieścich. 

Otóż Juljanna słynie z uczoności: 
włada biegle pięciu językami — ojczy 
stym, niemieckim, francuskim, angiel- 
skim i duńskim — w tych językach 
swobodnie rozmawia z każdym, poza- 
tem może czytać i rozumieć coś niecoś 
po szwedzku, włosku i łacinie. Uniwer- 
sytet przemierzyła wzdłuż i wszerz, u- 
kończyła trzy fakultety i zdobyła trzy 
doktoraty: z prawa, filozofji i humani 
styki. W matematyce, astronomii, e':o- 
nomji i polityce orjentuje sie rieżle — 
nie stać ją na dysputy z ekspertami, ale 
rozumie co do žie mówią a to już wie 
le, bo z giupcami nie gada. Obecnie — 
przed ślubem z księciem niemieckim 
Erbach - Scholnberg — zamierza wyje- 
chać do Indochin holenderskich w celu 
zaznajomienia się z tamtejszemi warun 
kami bytu, pracy i rozwoju. Rozpoczęła 
już studja nad chińskim i sjamskim języ 
kami oraz paru miejscowemi narzecza- 

nie jak niema! 
Królewna Juljanna ma 21 lat. I mó- 

wi się, że nasza młodzież jest przepra- 
cowana!! 

Megafony. 

Obok niechęci i antypatyj między- 
narodowych są i fachowe. Wszyscy 
dzielą się na dwa zasadnicze obozy: po 
litycy, ministrowie, ludzie stojący na 
świeczniku i eksperci, tj. cisi, niezna- 
ni szerokiemu ogółowi mądrale. 

Prasa wciąż donosi, że Tardieu po- 
wiedział to a to, Briand oświadczył o- 
wo, Henderson tak przedstawił sprawę, 
a Curtius owak. O ekspertach ani sło- 
wa — wiadomo, że są, że obradują 
że obliczają, ale nikt się nie zajmuje 
ich wynikami i enuncjacjami. Boli to 
bardzo uczonych: profesorów, czują žal 
i urazę do tych ministrów, których na- 
zwiska są tak znane podczas gdy ich... 

Grupka ekspertów rozprawiała w 
jakiejś sali — w tem wi: zeli przechodzą 
cych przez korytarz: Cherona (francu- 
ski minister zxarbu), Moldenhauera 
(niemiecki), Curtiusa, Hymansa (prem 
jer belgijski) i Snowdena. 

— Oho, zauważył jeden z eksper- 
tów, cóż to znowir czy megafony dziś 
funkcjonują? 

Usłyszał to jakiś dziennikarz i po- 
prosił o wyjaśnienia: co za megafony? 

— Tak nazywamy tych ministrów, 
wyjaśniono mu, przecie oni nic nie ro- 
zumieją — powtarzają jak papugi cze- 
go ich łaskawie nauczymy, co im łopatą 
w głowę wsadzimy — i basta. 

A nadomiar nieraz źle powtarzają, 

ci, dorzucił drugi, to też w gruncie rze- 
czy nie są oni nawet równoważni do- 
brym megafonorh! 

Licytacja na krzyk dziecka. 

Węgry i Rumunja są na noże. Nie 
mogą dojść do żadnego porozumienia, 
kłócą się straszliwie i nienawidzą rze- 
telnie. ‚ 

Minister rumuński Titulescu zamie- * 
Szkał jprzez oszczędność w drugorzęd- 
nym hotelu na 1-szem piętrze. Po 
dwóch dniach wezwał do siebie gospo- 
darza i oświadczył: „w sąsiednim po- 
koju przebywa jakieś dziecko — wrze- 
szczy całą noc bez przerwy i nie daje 
mi spać. Już dwie noce nie spałem. Pro 
szę usunąć tego potwora”. ? 

— Panie ministrze, wszędzie prze- 
pełnienie — gdzie ta matka się podzie- 
je? To biedna kobieta — szuka pracy! 

Titulescu ma dobre serce, wyjął 
JO florenów i wręczył je gospodarzo- 

Wi: „Proszę to dać odemnie tej biednej 
damie, ale pod warunkiem, że natych-' 
miast się wyniesie. Muszę spać by mieć 
świeżą głowę, inaczej wyprowadzą 
mnie w pole!“ 

Haga žyje plotkami — wieczorem 
opowiadano tę historję ministrowi wę- 
gierskiemu Bethlenowi. 

—Lečcie zatrzymač tę kobietę, — 
zawołał do swych sekretarzy, — ofiaru 
ję jej 300 florenów za pozostanie w 
tymże numerze i jeszcze premję jeśli 
dziecko będzie dobrze krzyczało. 

Godzinami możnaby opowiadać ha- 
skie kawały. Karol.
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Trzydzieści lat dzinialności Wileńskiego T-wa Rolniczego (1899-1929) 
GARŚĆ WSPOMNIEŃ O TOWARZYSTWIE ROLNIEZEM 

(Przedruk z „Tygodnika Rolniczego** z upoważnienia Autora). 

Wilno, dn. 19 stycznia 1930 r. 

Analizą stosunków w jakich, rozwi- 
jała się działalność Wileńskiego Tawa- 
rzystwa Rolniczego i oceną wyni- 
ku tej. działalności zajmujemy. się 
na innym' miejscu niniejszego: nu- 
meru, „Słowa* mianowicie, w artyku 
ie wstępnym. Tu ograniczamy się do 
podania ważniejszych. dat i główniej- 
szych przejaiwów pracy Towarzystwa, 

  

dyt qy: wysokości 460 tysięcy rubli, za- 
kupuje zboże i rozprowadza je w po- 
wiecie na dożywianie ludności i ob- 
siew gruntów. 

W tymże roku T-wo urządza więk- 
szą wystawę rolniczą w Wilnie,- stano- 
wiącą pokaz dorobku w produkcji roś 
linnej i hodowlanej. Jednocześnie przy- 
stępuje do organizacji szkoły rolniczej, 
na jaki to cel ks. Wł. Drucki Lubecki 

Rolnicze zorganizowało i przeprowadzi 
ło: szczegółowe badanie bydła na Wi- 
leńszczyźnie. Studja te były prowadzo 
ne Z'wielką sumiennością i wielkim na- 
kładem pracy i dały bardzo cenny ma 
terjał, który. dla sprawy! podniesienia 
hodowli krajowej ma doniosłe znacze 
nie. Rezultat pracy komitetu Hodowla- 
nego przy Wil. Tow. Roln. był bar 
dzo widoczny w podniesieniu hodowli 

  

Grupa Organizatorów Wystawy Rolniczej w Wilnie 1902 r. 

Siedzą od strony lewej ku prawej: 1) Jozef Montwill, 2) dr. Piotr Bag 
Bortkiewicz, 5) Ignacy Parczewski, 6) prezes Hipolit Gieczewicz, 7) Sta: 
9) Michał Węsławski, 10) Jan Kielcžewski, 11) i 
ski, 3) Wł. Malinowski, 4) dr. Aleksander Wojnic: 
sander Lubański, 9) Rafał Jan Ślizień, 10) Jan Falewicz, 11) Stefan Siestrzencewic 

  

   zień. Stoją od strony le 

    

Makowski, 14) Konrad Huszcza,15) inż. Bejnarowicz. 

posiłkując się rzeczowemi materjałami, 
przytoczonemi w „Tygodniku  Rolni- 
czym* (w zeszycie poświęconym trzy 
dziestoleciu Wileńskiego Towarzystwa 
Rolniczego) względnie reasumując ni- 
żej umieszczone wywiady. 

Starania o założenie Towarzystwa 
Rolniczego w Wilnie wszczęte były w 
r. 1881. Realizacja jednak projektu na- 
stąpiła znacznie później, bo w' grūdniu 
1889 r., a to skutkiem wrogiego sto- 
sunku miejscowych władz administra- 
cyjnych, które wszelkiemi sposobami 
starały się nie dopuścić do powstania 
instytucji zrzeszającej polski ogół rol 
niczy. 

Pierwsze organizacyjne zebranie W. 
T. R. odbyło się 18 grudnia 1899 r., 
pierwsze doroczne zebranie — w dniu 
2 stycznia 1900 r. z udziałem 372 osób. 
Prezesem T-wa (z urzędu) był wów 
czas hr. Adam Broel Plater, gubernia|- 
ny marszałek szlachty, wiceprezesem 
— p. Hipolit Giczewicz. 

„W pierwszym już roku działalności 
— stwierdza p. Józef Borowski — pra- 
ca WTR obejmuje prawie wszystkie 

ofiaruje folwark 'Woroniec o przestrzeni 
123 dz. oraz kapitał w sumie,40 tysięcy 
rubli. Otwarcie szkoły (3 klasowej), po 
jej ukończeniu, nastąpiło w r. 1909. 

Prace T-wa siłą rzeczy ograniczały 
się początkowo terenem przeważnie 
większej i średniej własności. Dopie- 
ro w r. 1907 władze zmuszone były 
zezwolić na rozszerzenie działalności 
wśród wsi. W niespełna rok T-wo urii- 
chamia 37 kółek rolniczych, zdobywa 
jąc coraz większy posłuch wśród wło 
ścian w swych staraniach o podniesie- 
nie. stanu rolnictwa. Oprócz pogadanek 
na zebraniach kółek roln. oraz kir 
sów, były zakładane doświadczenia i 
pólka pokazowe ze sztucznemi na- 
wozami i odm anami zbóż i ziemnia- 
ków, prowadzono pokazowe żywienie 
krów mlecznych, organizowano wysta- 
wy lokalne i premjowanie bydła, zało- 
żono 12 punktów czyszczenia nasion 
i p. 

Praca w kółkach rozwijała się bar- 
dza żywo, zakreślając coraz szersze 
koła pomimo nieprzychylnego stosunku 
władz miejscowych, które celem prze- 

dziedziny rolnictwa. Na zebraniu To- ciwdziałania powołały do życia odreb- 
warzystwa, w maju 1900 r., na wniosek 
członka Rądy T-wa p. Hipolita Korwin 
Milewskiego praca T-wa została podzie 
lona na 8 oddzielnych Komisyj, które 
Stanowią zaczątek późniejszych Sekcyj 
i Komitetów, a więc powstają komisje: 
1) agronomiczna, 2) hodowli bydła, 3) 
hodowli koni, 4) Iešna, 5) meljoracyj- 
na, 6) przetwórvstwa produktów  rol- 
nych, 7) pracy w rolnictwie (pośredni- 
ctwa i polepszenia warunków pracy) i 

i 

ne rosyjskie towarzystwo rolnicze pod 
nazwą „Ruskoje zierna““. 

Jakkolwiek praca w kółkach absor- 
bowała dużo czasu i uwagi, nie wpły- 
nęła jednak ujemnie na przebieg prac 
w poszczególnych komitetach,  komi- 
sjach i sekcjach. O nich pisze p. ]. Bo- 
rowski co następuje: 

Komitet agronomiczny T-wa, pro- 
wadzony prżez Mieczysława Jałowiec- 
kiego, wśród innych prac przygotowuje 

8) składu spółdzielczego maszyn i na- wystawę torfową, która miała odbyć 
rzędzi rolniczych oraz komisowej sprze 
daży produktów. Oprócz 8 wyżej wy- 
mienionych komisyj, które w 1900 r. 
rozpoczęły swoją działalność, postano- 
wiono przystąpić do opracowania za- 
sad i utworzenia Komisyj; 9) wzajem- 
nych asekuracyj, 10) kredytowej, 11) 
prawnej, 12) organizacji wystaw, 13) 
oświatowej i 14) gorzelanej, która za- 
raz przekształca się w Komitet Gorzel- 
niczy  — istniejący przy Towarzystwie 
Rolniczem aż do czasu utworzenia w 
Wilnie oddzielnego Towarzystwa Go- 
rzelniczego. 

„ Jeszcze w końcu r. 1908 T-wo ot- 
wiera spółdzielczy skład maszyn i na- 
rzędzi rolniczych, którego obrót w pier- 
wszym roku dochodzi do 130 tysięcy 
rubli, w roku zaś 1914 wzrasta do 700 
tysięcy. 
„ , Również w roku 1900 powstaje pro 

+ iekt utworzenia w Wilnie wyższego rol 
niczego zakładu naukowego, na jaki to 
cel ziemiaństwo postanawia затооро- 
datkować się tak aby zebrana suma wy 
nosiła około miljona rubli, ks. Ogiński 
ofiaruje ziemię pod budowę ; uczelni, 
zaś Magistrat m. Wilna asygnuje 300 
tysięcy rubli. Do realizacji tego projek 
tu władze rosyjskie nie dopuściły. 

W r. 1901 T wo zwraca szczególną 
uwagę na doświadczalnictwo. Nie ogrą 
niczając się do zapoczątkowania przez 
poszczególnych członków szeregu doś- 
wiadczeń ze stosowaniem nawozów 
sztucznych i z odmianami zbóż i zie- 
mniaków, T-wo subsydjuje chemiczno 
rolniczą stację doświadczalną w mająt 
ku Muchówka (pow. Nowogródzki). 

Mając na względzie potrzebę — @е- 
centralizacji swych prac T-wo tworzy 
śddziały w powiatach. 

W roku 1902 powiat Dziśnieński 
nawiedza klęska nieurodzaju. W;T.R. 
na skutek swych starań, uzyskuje kre- 
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się w 1915 r., lecz z powodu wybuchu 
wojny została odwołaną. Podczas przy- 
gotowań do zamierzonej wystawy, tor- 
iowej, Komitet przeprowadził , szcze- 
gółowe badanie i opis toriowisk wyda- 
jąc pracę: „O torfowiskach Wileńszczy 
zny* oraz zebrał jedyny w swoim rodza 
ju bogaty zielnik roślin, rosnących na 
rozmaitych typach torfowisk / Wileń- 
szczyzny. ' 

Komitet hodowlany, prowadzony 
początkowo przez Szymona Meysztowi 
cza, w miarę rozwoju zakresu pracy, po 
dzielił te prace na 2 sekcje: a) sekcję 
hodowlaną — właściwie Związek Hodo 
wlany i b) sekcję Kontroli Obór. Zwią 
zek Hodowlany prowadzony przez Józe 
ia Borowskiego, składał się z dwuch 
związków: 1) bydła rasy czerwono - 
białej nizińnej i 2) — rasy krajowej 
czerwonej. Do lepszych obór bydła ra- 
Sy cz.b. nizinnej należały: Stanisława 
Sienkiewicza w Czerwonym Dworze, 
Karola Wagnera w Sokolenszczyźnie, 
Józefa Borowskiego w m. Karolin— 
Trybańce, Szymona Meysztowicza w 
Cicinie, Chreptowicza — Buteniewa w 
Wiszniewie, Rafała Śliźnia w Lubowie, 
Emila Butkiewicza w Kaczanowie i t.d. 

Sekcja — a właściwie Związek Kon 
troli Obór — był prowadzony przez p. 
Stanisława Sienkiewicza. Kół Kontroli 
Obór — było 11, z ilością obór 80 
oraz ilością krów — 2200. Oprócz tego 
były 2 kółka kontroli obór drobnych rol 
ników, a mianowicie Kółko Kontroli 
Kieńskie (należało 30 gospodarzy z ilo 
ścią krów — 68) i Cejkińskie 19 gospo 
darstw z ilością krów — 74). 

celu przygotowania asystentów 
kontroli dla Kółek Kontroli Óbór — 
związek kilkakrotnie organizował 3 mie 
sięczne kursa kontrolerów oraz 1 mie 
sięczne dla dozorców obór. 

W latach 1912 — 1914 Wil. Tow. 

ski, 3)gen. dr. Cezary Staniewicz, 
w Wańkowicz, 

j ku prawej: 1) St. Jarocki, 2)-AI. Jaroszyń- 
z, 5) lek. wet. Chażbijewicz, 6) Jan Kotwicz, 7) Paweł Kończą, 8) Alek- 

4) Edmund 
8) Konrad Niedziałkowski, 

12) inż. St. Błażewicz, 13) Wacław 

bydła, tak większej i średniej własnoś- 
ci jak i włościańskiego. 

Ponieważ maia stacja doświadcza|- 
na w Muchówce nie mogła należycie 
obsłużyć potrzeby rolnictwa, Rada 
Twa porusza w r. 1909 sprawę organi- 
zacji doświadczalnictwa. By nie, obar- 
czać T-wa tym nowym zadaniem, gro- 
no członków Twa utworzyło nową in- 
stytucją pod nazw. T-wo Doświadczeń 

Chomiński, Józet Borowski, Utanisław 
Sienkiewicz postanowili kontynuować 
pracę w czasie okupacji niemieckiej 
pod przewodnictwem p. Bronisława U- 
miastowskiego 

W okresie okupacji niemieckiej i 
najazdów bolszewickich działalność 
T-wa siłą rzeczy miała więcej cech spo 
łeczno - politycznej pracy, zdążającej 
do iprzetrwania ciężkiego okresu a je- 
dnocześie ugruntowania państwowości 
polskiej. W tym czasie wielkie usługi 
Sprawie oddali pp. Ludwik Chomiński, 
obecny minister W. Staniewicz i szereg 
innych osób z pośród T-wa. 

W okresie powojennym, cd r. 1919 
stanowisko prezesa WTR obejmuje p. 
K. Wagner. 

T-wo wskrzesza przedewszystkiem 
dawniejszy Syndykat Rolniczy. Stając 
w obliczu braku nasion i inwentarza, 
czyni starania o przywóz ziarna, spro- 
wadza do kraju konie robocze. Współ- 
działa z władzami w sprawie uporząd- 
kowania w zastosowaniu krzywdzącej 
nieraz rolnika ustawy b zdobyczy wo” 
iennej. Zabiega 0 zniesienie istniejące- 
go początkowo zakazu wywozu drzewa 
zagranicę. Opracowuje memorjały w 
sprawach przymusowego wydzierża- 
wiania, parcelacji, zniesienia służebno- 
ści i tp. Te niezbędne wobec zniesie- 
nią i nieuporządkowania stosunków pra 
wnych zabiegi nie usuwają jednak na 
dalszy plan innych zadań. Myśl przed 
laty rzucona o stworzeniu studjum Rol- 
niczego nadal kiełkuje — w czyn się 
wprowadza dzięki zapisowi Margrabi- 
ny Janiny Umiastowskiej. W celu wzno 
wienia szkoły Rolniczej, wzamian zni- 
szczonej szkoły w Worońcu, T-wo wy- 
dzierżawiła w r. 1922 majątek Berez- 
wecz '(pow. Dziśnieński) wkrótce jed- 
nak musi zrze.c się tego objektu wobec 
przeznaczenia go dla potrzeb wojska. 
Wówczas wydzierżawia majątek  Do- 
browlany (w r. 1923), skąd po 2 la- 
tach wysiłków i zorganizowaniu gospo 
darki zmuszone jest ustąpić wobec za” 
kwestjonowanych praw z tytułu wła- 
SNOoŚCI. 

W r. 1925 została zorganizowana 
w Wilnie (wspólnie z Związkiem K. i 
O. R.) wystawa nasion. 

Wiosną tegoż roku WTR rozpoczy- 
na pierwsze pertraktacje z związkiem. 
K. i O. R. o unifikację obu tych organi- 
zacyj. 

Przed tem jeszcze w r. 1924 T-wo 
zwołuje polski zjazd rolniczy w Wilnie. 

  

Przed powstaniem stacji Doświadczaln 

Rolnych, które w październiku 1910 r. 
uchwaliło utworżyć stację doświadczal- 
ną w Bieniakoniach w-g planu opraco- 
wanego przez p. W. Łastowskiego, pó- 
zniejszego dyrektora stacji. Projekt ten 
niebawem dochodzi: do skutku, dzięki 
darowiźnie Wawrzyńca hr. Puttkame- 
ra i ofiarności Józeia Borowskiego z 
Trybańc, wydzielonej z maj. Bolcieniki 
Hr. Puttkamerów 16 ha gruntu, stają 
sięs własnością T-wa Dośw. Rolnych. 
Prócz tego hr. Puttkamer oddał na dwu 
letnią używalność stacji, położoną tuż 
przy kolei, dwudziestohektarową zagro 
dę byłego kółka rolniczego. 
O zakresie działalności Tow. : świad. 
czy preliminarz rozchodów, który w r. 
1911 wyrażał się cyfrą 70242 rubli w 
tem: rozchody ogólne — 12392, ko- 
mitetu leśnego — 250, agronomicznega 
— 24850, hodowlanego — 23.000 i 
drobnego przemysłu 9750 rubli. Między 
innemi staraniom i poparciu T-wa po- 
wstanie swe zawdzięcza „Tygodnik 
Rolniczy*. 

Po ustąpieniu p. H. uieczewicza ze 
stanowiska wiceprezesa T-wa w r. 1906 
wybrany został na to stanowisko p. 
Stanisław Wańkowicz. W 1908 roku 
nastąpiła zmiana na stanowisku Preze- 
sa T-wa. W tym to roku uzyskano zmia 
nę statutu w tym sensie, że Towarzyst 
wo otrzymało prawo wyboru Prezesa i 
w dniu 19 kwietnia 1908 r. pierwszym 
Prezesem Towarzystwa z wyboru zo- 
stał p. Hipolit Korwin Milewski, na 
miejsce zaś ustępującego ze stanowi- 
ska wiceprezesa p. Stanisława Wańko- 
wicza wybrano śp. Pawła Kończę. Na- 
stępniej w 1914 r., wskutek ustąpienia 
ze stanowiskasprezesa p. Hipolita Kor- 
win Milewskiego, wybrano prezesem 
Pawła Kończę, a wiceprezesem p. Sta- 
nisława Wańkowicza, którzy prowadzi 
li T-wo w Wilnie aż dó ewakuacji w 
1915 roku do Rosji. W 1915 r. przed 
wejściem Niemców do Wilna, T-wo Rol 
nicze, na żądanie władz rosyjskich, czę 
sciowo zostało ewakuowane do, Rosji, 
dokąd wyjechali także panowie Kończa 
i Wańkowicz, jednak pozostali w Wi- 
leńszczyźnie członkowie Rady Towa- 
rzystwa pp. Witold Staniewicz, Ludwik 

ej w Bieniakoniach (rok 1911-ty). 

Od. r. 4925 w miarę unormowania 
stosunków, działalność T-wa nabiera 
coraz więcej charakteru instytucji fa- 
chowej koordynującej wysiłki rolników, 
instytucji wiedzy i propagandy rolni 
czej. 

Qprócz zebrań odczytowych T-wo 
organizuje w Il. 1925 i F926 wykłady 
akademickie dla szerszego ogółu, za- 
praszając jaka prelegentów najlepsze si 
ły profesorskie Polski. 

W celu decentralizacji działalności 
T-wa Rolniczego, jej spotęgowania i ró 
wnomiern. iejszego rozszerzenia na ca- 
łą przestrzeń kraju, tworzy Wil. T-wo 
Rolnicze w roku 1927 i 1928 oddziały 
powiatowe Twa, a mianowicie w Świę- 

wMyśl założenia T-wa. Rolniczego kiełko- 

wała jeszcze przed wybuchem poiwstania w 

r. 1863. Jednak ciężkie i bolesne ciosy, któ- 

re kraj przeżywał po powstaniu — zagłu- 

szyły wszystkie myśli i poczynania. Pomiędzy 

1880 a 1890 rokiem (daty dokładnie nie pa- 

miętam) marszałkowi szlachty hr. Adamowi 

Platerowi udaje się wyjednać u władz wyż- 

szych zatwierdzenie statutu Wieńskiego Twa 

Rolniczego. Odbyły się wówczas nawet wy» 
bory do zarządu. Ponieważ jednak w skład 

zarządu weszlł* sami Polacy, więc generał 

gubernator uważając że takie Towarzystwo 

byłaby nie na rękę zamierzeniom miejsco. 

wej administracji — w 3 dni po dokonanych 

wyborach — wezwał obrany Zarząd j о$- 

wiadczył, że wyborów tych on nie może u- 

znać, gdyż odbyły się .„jednostronnie'. Gdy 

chciano jednak przeprowadzić nowe wybory 

— policmajster nie wydał już zezwolenia na 

odbycie zebrania. I tak sprawa ta została wó 

wczas utrącona przez władze rosyjskie. 

Gdy w dziesięć lat później wyszła normala 

na ustawa o towarzystwach rolniczych dla 

całej Rosji wówczas władze zgddziły się na 

zastosowanie jej i w naszym kraju, wpro. 
wadzając jednak do ustawy normalnej pew- 

ne zmiany i zastrzeżenia. Mianowicie ustano- 

wiono że prezesem Towarzystwa Rolniczego 

musi być zawsze z urzędu gubernjalny mar 

szałek szłachty. Naturalnie, że zastrzeżono 
także kategorycznie, iż językiem oficjalnym 

na zebraniach może być tylko język rosyj. 

ski. I oto wreszcie w r. 1899, w miesiącu 

grudniu odbyło się pierwsze zebranie Wi- 

leńskiego Towarzystwa Rolniczego, na któ. 

rem został wybrany Zarząd. Wówczas też zo. 

stałem wybrany na urzęd ującego wice pre- 
zesa. 

Pierwsze kroki nowopowstałego  Towa- 

rzystwa Rolniczego były bardzo trudne. Nie 

było wówczas mowy o żadnych subwencjach 

a z 12to rublowych składek trudno była 

coś przedsięwziąć. Bądź co bądź powstanie 

Towarzystwa Rolniczego w Wilnie wywo- 

łało ogólne zadowolenie. Nareszcie ludzie 0- 
trzymali „możność zbierania się i radzenia nad 

sprawami rolniczemi, mieli gdzie spotykać 
się z sobą, konferować i t.d. Zebrania wów- 

czas bywały zwykle nadzwyczaj liczne. Mu- 

siano jednak ograniczać się jedynie do wy- 

głaszania odczytów i do propagandy. 

Powstanie Wil. T-wa Rolniczego miało 

dla naszego społeczeństwa j inne znaczenie, 

specjalnie dużej wagi w owe czasy. Towar 

rzystwo Rolnicze stało się odrazu jakby jakąś 

tajną organizacją polską i skupiało wokół 

siebie, szereg czynnych jednostek, ułatwiając 
im szerszą pracę społeczną. Zwykle w wigi- 

lię oficjalnego posiedzenia zarząd T_wa zbie 

rał się prywatnie, dla omówienia  ważniej- 

szych spraw, dla ujednostajnienia swoich wy 

stąpień wobec władz i programu pracy. Na 

takich „wigilijnych* zebraniach bywali r0z- 

maici delegaci, naturalnie dobrze zakonspiro- 

wani czy to z Warszawy czy też z Galicji i 

Kijowa. Na nich też wybierało się przedsta- 

wicieli na rozmaite żjazdy (np. na zjazd 

partji Kadetów) i t.p. Obgadywało się tam 

np. sprawy strajku szkolnego i wiele innych 

zagadnień z bieżącego życia politycznego. Ze 

brania te odbywały się najczęściej u mnie, 

° м domu Śniadeckich przy ul. obecnie Ad. M. 

ckiewicza, lub u p. Lubańskiego na Pohulan- 
CE 

  

dzi do liczby 7-miu (z 54ma oborami 
wiekszemi i 12-tu mniejszemi, krów 0- 
gółem 1602), w roku zaś 1928 - КО! 
Kontroli jest już 16 (11 zrzeszających 
78 obór większej własności z 2440 kro 
wami i 5 kół mniejszej własności z 247 
krowami). : 

Rozwój Kół Kontroli Obór wywołuje 
potrzebę przygotowania personelu fa- 
chowego. Wobec powyższego Wil.Tow. 
Rolnicze w latach 1925 — 26 — 27— 
28 — 29 organizuje co rok 6-cio tygod- 
niowe kursy kontrolerów obór. Wy- 
kształcono w ten sposób przeszło 100 

Między innemi sprawami warto tu wspo- 
mnieć o tem, że podczas „Wystawy Rolniczej 
w r. 1902 — o której jeszcze następnie wspo 
mnę — odbyło się posiedzenie Towarzystwa 
Rolniczego, poświęcone sprawie  memorjału 
wystosowanego do Komitetu „o nuždach siel- 
skaho choziajstwa”, który to: komitet był za- 
inicjowany przez ministra Wittego Opracojwa 
ny memorjał był odczytany na oficjalnem ze- 
braniu T-wa Rolniczego. 

  

I .tak wegetowališmy až do roku 1905, kie 

dy to tempo życia zupełnie się zmieniło i po- 

wstały nowe widoki rozwoju Towarzystwa. 

W tym jednak okresie czasu warunki 1- 

sobiste zmusiły mię do ustąpienia z zajmowa- 

nego stanowiska urzędującego wiceprezesa. 

Wspomnę tu jeszcze w paru słowach o 

Wystawie Rolniczej, która odbyła się w Wil- 
nie. w r. 1902., Wystawa ta była zainicjowa- 

  

Hipolit Gieczewicz 

Pierwszy urzędujący Wice — Prezes W. 
T. R. w okresie 1899 — 1905 r. 

na jeszcze w r. 1900, jednak, ze względu na 

jubileuszową wystawę w Mińsku (25 lecie 

I-wa Mińskiego), musieliśmy ją odłożyć do 

r. 1902. Wystawa ta odegrała bardzo dużą 

rolę w życiu społeczeństwa polskiego. Głów- 

nym jej celem był przegląd własnych sił i wy 

kazanie żywotności i postępu w środowisku 

ziemian. Podczas Wystawy odbył się bardzo 

liczny zjazd który był może nawet aż za hue 
czny. Warto wspomnieć że uzyskano wów- 

czas pierwszy raz zezwolenie jna sprzedaż na 

Wystawie gazet polskich. Wystawa wogóle 

udałą się bardzo dobrze, dając tylko niewielki 

deficyt, który był z łatwością pokryty. 

   

    

Organizatorem Wystawy było Wil. Tow. 

Rolnicze. Głównym komisarzem Wystawy był 

Ignacy Parczewski a Stanisław Wańkowicz 
zawiadywał na niej największym działem ho- 

dowlanym 1 mleczarskim, 

Hipolit Gieczewicz. 

` 

W r. 1928 powołano do życia Sek 
cję Hodowli owiec. 

Trudno w krótkim artykule dzienni 
karskim wyczerpać wszystkie prace ja” 
kich podejmowało się i z tak wydatną 
korzyścią dla rolnika wykonywało Wi- 
leńskie T-wo Rolnicze. Być może docze 
kamy się kiedyś, że ną ten temat ukaże 
się specjalna monografja, która donio 
słą rolę T-wa przedstawi w całej pełni. 
Dziś, w uroczystej chwili obchodu 30- 
lecia WTR., ograniczyć się musimy do 
tej wiązanki suchych dat i faktów. 

W.T.R. przestało istnieć jako samo- 

  

  

Widok zabudowań Stacji Doświadczalnej w. Bieniakoniach (rok 1929). 

cianach, Motodecznie, Oszmianie i Mio 
rach (pow. Brasławski). 

W roku 1928, w związku z Targami 
Północnemi w Wilnie członkowie T-wa 
Rolniczego, rozumiejąc potrzebę zama- 
nifestowania swej pracy za lata ubiegłe 
biorą czynny udział jako wystawcy i 0- 
siągają to, że wystawa produkcji rolni- 
czej i inwentarza żyw ego zapewnia 
Targom opinję wystawy udanej. 

21. 10. 1924 roku zostaje wznowio- 
ny Wydział Hodowlany. który przystę 
puje odrazu do organizacji Kółek Kon 
troli Obór. Ilość Kół Kontr. Obór stale 
się zwiększa i już w roku 1926 docho- 

młodych ludzi, którzy znaleźli pracę w 
naszem województwie lub w sąsiednich 

Jednocześnie z pierwszemi Kołami 
Kontroli Obór zorganizowano Związek 
Hodowców Bydła mlecznego z podzia 
łem na sekcje: 1) Bydła Nizinnego, 2) 
Bydła Czerwono = Polskiego. 

W styczniu 1929 roku utworzono 
przy Wil. T-wie Rolniczem, Związek 
Hodowców trzody chlewnej, który w 
przeciągu kilku miesięcy zrzeszył 20 
chlewni i rozwinął działalność w celu 
zracjonalizowania hodowli i tuczu świń 
tak dla kraju naszego koniecznego, ze 
względu na zużytkowanie ziemniaków. 

dzielna instytucja — w r. 1929 nastąpi- 
ło zlanie się jej ze Związkiem Kółek i 
Organizacyj Rolniczych — nie skut- 
kiem bynajmniej zaniku działalności, ta 
bowiem coraz szersze znajdowała zau- 
ianie wśród szerokich warstw ludności 
rolniczej, lecz wobec całkowitego zrozu 
mienia i obywatelskiego stanowiska w 
sprawie utworzenia. jednolitego frontu 
rolniczego. H—ski. 

Poczuwamy się do miłego obowiązku wy- 
rażenia na tem miejscu podziękowania Re- 
dakcji „Tygodnika Rolniczego” za łaskawe 
użyczenie sześciu klisz przy artykule niniej- 
Eu i ponižszych wywiadach reprodukowa- 
nych. 
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"weszlo morze, jako jeden 

“ry pierwszy odważył się na 

  

Fragmenty z działalności W. T. R. 
(Wywiad z p. Stanisławem Wańkowic zem, wieloletnim wiceprezesem WTR. 

w okresie przedwojenny) . 

Nie będę tu streszczał historji powstania 

Wileńskiego Towarzystwa iRolniczego, omó- 

wi ją zapewne artykuł okolicznościowy, rzu- 
cę raczej garść wspomnień nasuwających się 

na myśl. 
„Ot choćby historja powstawania szkoły 

rolniczej w Worońcu. Folwark ten o prze- 

strzeni 123 dziesięcin ofiarowany zostal 

  

Stanisław Wańkowicz 
Wielołetni urzędujący Wice - prezes 

W.T.R. w okresie przedwojennym. 

przez ks. Włodzimierza Druckiego - Lubec- 

kiego łącznie z sumą 40 tys. rubli Towarzyst- 

wu jako pierwsza „cegiełka'* projektowanej 

szkoły. 

Dużo było kłopotu i zabiegów zanim uda- 

ło się przebrnąć przez niezliczone trudności 

stawiane przez urzędników rosyjskich i uru. 
chomić szkołę. 

№ okresie kiedy stanęła już ze wszystkie 
mi budynkami byłem urzędującym wicepre- 

zesem T-wa, gdyż dotychczasowy wicepre- 

zes p. Hipolit Gieczewicz ustąpił z zajmowane 

go stanowiska i 

Przyszła wojna światowa, a z nią konie- 

czność ewakuowania szkoły. W 1915 r. ewa 
kuowałem szkołę do gub. Czernigoiwskiej 

"skąd przeniesiono ją później do gub Orłow 

skiej. A 
B. yłem tam jeszcze po raz ostatni w 

1917 roku jakby na pożegnanie choć rzeczy- 

wistym celem mojej podróży była inspekcja 

szkoły. 
Cóż stało się dalej ze szkołą, podpowiada- 

my. 
/  — Smutny los spotka' ją.Tam rozgrabio- 
"na zapewnie przez hordy swobodnych óbywa- 

teli tu zrównana z ziemią wskutek działań 

wojennych przestała istnieć. 

Ziemia przeszła na rzecz Państwa i zosta- 

ła rozparcelowana, mimo protestów Towarzy 

Puństoowy 
  

DŁUGOTERMINOWYCH 
w listach zastawnych na 

: na meljoracje. 

KROTKOTERMINOWYCH 

instytucyj kredytowych 

krycie dachów i t. p. 

1 proc. listy zastawne i obligacje melj 
hipotekami zien skiemi, majątkiem Ban 

Kraków, Lublin, Lwów, Łuck, 
  

  

Dr. HENRYK 

w Poradni Pol, Zrzesz. 

  

„gam jeden żaglowcem naokoło Świata 
Z chwilą gdy do pojęcia ojczyzny 

ze składn:- 

ków państwa, wymagających narówni 
z ziemią otoczenia go czynną i rozum 
ną miłością — każda książka, zaznaja 
miająca ogół z morzem z zainteresowa 

niem przez czytelników przejętą być 
winna. у 

Zadanie powyższe wypełnia wyda 
ny nakładem Głównej Księgarni Woj 
_skowej w Warszawie opis dziejów ka 

pitana amerykańskiego |. Slocuma, któ 
samotną 

podróż dookołą świata na niewielkim 

statku żeglarskim „Sprayu*. Podróż са 

/ ła wynosiła zgórą 46000 mil i trwała 

“| trzy lata, dwa miesiące i dwa dni. 

|. Czy „załoga” dobrze się czuła? O 
czywiście wybornie: na ciele bowiem 
przybyło jej o cały funt więcej, zaś co 

do wieku czuła się ona o dobrych -10 

lat młodsza. Żaden król, ani państwo, 
ani skarb nie poniósł ofiary na rzecz 
podróży, wszystko zostało dokonane e- 
 nergją i wolą jednego człowieka. 

4 Młodym ludziom, których  marze- 
niem są dalekie podróże, radzi, kapitan 

  

w nawozach sztucznych, 

Spec. choroby wewnętrzne rozpoczął przyjęcia codz. od g. 6—7 

Wilno, Garbarska 3—1II p. Tel. 6-58. 

stwa roszczącego słuszne pretencje do niej. 

— Słyszeliśmy, że jednocześnie ze szkow 

łą ewakuował pan prezes i składy T-wa? 

— Skład narzędzi rolniczych i warsztaty 

reparacyjne ewakuowaliśmy do Orła, gdzie 

po pewnym czasie warsztaty przekształciły 

się w fabrykę wyrabiającą granaty dla ar- 

mji. Po dwóch latach wartość jej wzrosła 

do 175.000 rb. i niewątpliwie byłaby się roz- 

winęła jeszcze gdyby nie przewrót bolszewi 

cki. 

Projektowane było przeniesienie fabryki 

do Rzeczycy, jako punktu niezwykle wygod- 

nego z racji taniości materjałów leśnych oraz 

wygodnego i taniego przewozu wodą żelaza 

z 'Jekaterynosławia. W tych warunkach łat- 

wiej było o dogodną dla dobra fabryki kalku- 

lację. 

Niestety wszystkie te projekty zniweczył 

przewrót. 

— A może zechciałby pan prezes opo- 

wiedzieć cokolwiek o Wystawie Rolniczej w 

1902 roku? 
— Wystawa o której pan wspomina zaini 

cjonowana była już wcześniej, ponieważ je- 

dnak w 1900 roku odbyła się w Mińsku z 

okazji 25 lecia T-wa Mińskiego wystawa jubi 

leuszowa termin naszej wyznaczony został 

na 1902 r. . 

Przypadł mi wówczas w udziale przyjem 

"ny obowiązek zorganiząwania działu hodo- 

wlanego i mleczarskiego. Było z tem trochę 

kłopotu i nieco roboty ale za to śmiało mo- 

żna dziś powiedzieć, że wystawa udała się. 

dobrze wykazując żywotność ziemian i wzra 

stające zainteresowanie się kwestją hodowla- 

ną i mleczarstwem. 

Zjazd był ogromny i nie tylko z Wileń- 

szczyzny ale i z odległych gubernij. Wszyscy 
zwiedzający wystawę wychodzili z niej jak- 

by pokrzepieni, pełni chęci do dalszej wy- 

trwałej a ciężkiej pracy na zagonie to też zna 

czenie wystawy było ogromne. 

— Czy nie zechciałby nam pan, panie 

prezes ie, powiedzieć coś o pracy pań na te- 
renie T-wa w owe czasy. 

— Jeśli mam być szczery, mówi uśmie- 
chając się nasz szanowny rozmówca, to nie 

bardzo przypominam sobie aby którakolwiek 

z pań ziemianek pracowała systematycznie w 

Towarzystwie. Kilka pań, jak dziś pamiętam 

p. Mazarakówna, obecna p. Kotwiczowa 0- 
raz hr. Tyszkiewiczowa interesowały się kwe 
stją chowu konia. Bodajże na tem musiałbym 

zakończyć odpowiedź na te pytania, gdyż 

doprawdy nie pamiętam więcej wypadków 

współpracy pań z nami. 

Na tem kończy się nasza rozmowa. Zbie- 

ramy się do odejścia, notując ostatnie zda- 

nie p. prezesa: nie należy zapominać, że Wi. 

leńskie Towarzystwo Rolnicze, powstałe w 

warunkach b. ciężkich było ośrodkiem, w któ 
rym ześrodkowywała się praca nad podnie- 

sieniem kultury rolnej i jednocześnie ośrod- 
kiem wszelkich poczynań kulturalno - ošwia- 
towych, polskich. (w.t.) 

KAPITAŁ ZAKŁACOWY 150 MILI. ZŁ. 

Udziela rolnikom kredytów 

kupno gruntu oraz [obligacjach 

Gotówkowych na podniesienie produkcji gospodarstw 
rolnych, na cele obrotowe za pośrednictwem miejscowych 

i handlowych oraz towarowych 
materjałąach na ogniotrwałe 

KUPUJE majątki ziemskie na parcelację oraz parceluje komisowo 

PRZYJMUJE wkłady terminowe na książeczki oszczędnościowe ` 

oracyjne P. B,,R. są zabezpieczone 

ku oraz gwarancją Skarbu Państwa 

PAŃSTWOWY BANK ROLNY 
Oddział w Wilnie 

Wilno, Wielka Pohulanka 24 
  

: instytucja Centralna w Warszawie 
Uw Warszawa (Oddział Główny), Grudziądz, Katowice, Kielce, 

Pińsk, Poznań, Gdynia (Agentura) 

DĄBROWSKI 
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Lekarzy Specjalistów - й 

Slocum iść na morze. Opówiadanie o 
złem traktowaniu marynarzy są przewa 
żnie przesadzone, jak również historie 
o niebezpieczeństwach morza. Istnieta 
one oczywiście tak samo jak na ląc * 

lecz umiejętność i inteligencja, którą 
Pan Bóg dał człowiekowi, zmniejszają 
te niebezpieczeństwa do minimum. Zna 

jąc jprawą, którym wiatry podlegają i 

mając tę pewność, że się je zna — moż 

na się śmiało puścić w podróż dooko!a 
świata, pojawiającą się na horyzoncie. 

Morze uczy największej z cnót, cier 
pliwości, której brak dotkliwie daje si” 
wyczuwać,w życiu polskiem. Gdy SI 
cum podczas trudnej żeglugi przez cie 
śninę Magellana, pomiędzy brzegami 
ponurego 'urwistego brzegu a Ziemią 
Ognistą, po wytężonej pracy, dającej 
w rezultącie 10 mil naprzód, został po 
miesiącu trudów odrzucony z powró 
tem, potrafił przypomnieć sobie starą 

  

piosenkę i nucić ją, odrabiając powtór 
nie straconą drogę. 

lm więcej oddalał się Slocum w 
swej podróży od centrów cywilizacji, 
„tem rzadziej spotykał się z kwestją, co 
się opłaci lub nie. Žaden czło 
wiek nie potrafiłby opłynąć  dooko 

st U w U 

Ku pożytkowi kraju 
(Wywiad z p. Karclem Wagnerem, Pr ezesem Towiarzystwa Rolniczego w la'tach 1919—1929). 

Pana Prezesa K. Wagnera w Wilnie nie 

zastaliśmy. Łączymy się więc telefonicznie z 

Wielkiemi Solecznikami i przez słuchawkę 

komunikujemy naszą prośbę 6 wywiad. 

— Trudno mi — dochodzi do nas przy- 
tłumiony odległością głos — uczynić zadość 

życzeniom Panów w całej rozciągłości. Nie 

sposób wszak w krótkiej rozmowie telefoni- 

cznej ująć całokształt działalności Wileńskie 
go Towarzystwa Rolniczego w ciągu 30 lat. 

Zmuszony jestem przeto do streszczenia się, 

zawierającego li tylko ważniejsze momenty. 

A więc. Odpowiednio do gospodarczych 

a przedewszystkiem politycznych warunków 

pracy, oraz w zależności pd nich w dziejach 

Towarzystwa należy rozróżniać 5 okresów 

zasadniczych, stanowiących tak o treści i kie 

runku pracy jak jej efekcie. Podział na okresy 

i uwzględnienie specyficznych warunków о- 

kresowych tem bardziej wydaje mi się nie- 

zbędnym, ponieważ od tego uzależniona jest 

właściwa i bestronna ocena działalności To- 

warzystwa. Jak słusznie zaznaczył już p. 

Józef Borowski w „Tygodniku Rolniczym'* 

pierwszy okres trwa od daty powstania To- 

warzystwa (grudzień 1899 r.) do roku 1907, 

kiedy — po przezwyciężeniu oporu władz ro- 

syjskich zaistniała możliwość pracy nad pod- 

niesieniem stanu rolnictwa na ograniczonym 

na razie odcinku większej a Średniej wła* 

sności. 

Od roku 1907 warunki stosunkowo zmie 

niają się na lepsze skutkiem dezorjentacji 

rządu rosyjskiego po przegranej wojnie z Ja 

ponją i skłonności tego rządu do ustępstw w 

polityce narodowościowej. Korzysta z tego 

Towarzystwo i niebawem sferę swej działal 

ności przenosi na włościan i wogóle drobne 
gospodarstwa, organizując w ciągu jednego 

roku 37 kółek rolniczych. 

Wojna wszechświatowa położyła kres po- 

czynaniom w tej mierze. W czasie okupacji 

niemieckiej a później najazdów bolszewickich 

znamionujących trzeci okres w działalności 

Towarzystwa, praca tej instytucji zasklepić 

się musiała w wysiłkach przetrwania względ 

nie przygotowania gruntu dla utrwalenia tu 

państwowości polskiej. 

Po wojnie i wojnach następuje okres 

czwarty i piąty od 1919 r. do 1925 i od 1925 

do momentu fuzji ze Związkiem Kółek i Orga 

nizacyj Rolniczych. 

Działalność Towarzystwa od r. 1919 do 
1925 nosi charakter odzwierciadlający potrze 

by społeczeństwa kraju w tych czasach. Spra- 

wy dgólno - gospodarczej treści, sprawy 

pomocy doraźnej przy odbudowie, sprawy 

obrony prawnej, prawodawstwa, usprawnie- 

nia hkdministracji i t.p. dominują nad zada- 

niami scisłejszemi, nad potrzebą fachowej po 
mocy i porady. Inaczej zresztą nie mogło 
być w najcięższym dla rolnika okresie — 
okresie odbudowy zniszczonych warsztatów 

rolnych bez czyjejkolwiek pomocy. Nie ma 

gło być mowy o doskonaleniu gospodarstwa 
skoro je wyszukać przed tem należało wpo 

śród zgliszęz, oczyścić, uwolnić ze zwojów 

drutu kolczastego, udostępnić uprawę przez 

zasypanie rowów strzeieckich a później bro 

nić przed nieoględną polityką skarbową i so- 

cjalną. 
W: okresie jednak po roku 1925-ym, cha- 

rakter wysiłków społeczeństwa rolniczego w 

kraju się zmienia. Normy prawne się ustala- 

ja, porządek w kraju wzrasta, ddbudowa war 

sztatów rolniczych, chociaż wolno, ale po- 

stępuje jnaprzód. Warsztaty te zaczynają się 

zbliżać do norm z przed wojny i odczuwać 
potrzebę doskonałenia tego, co już zostało 

dokonane, potrzebę pomocy fachowej. 

W związku z tem ulega zmianie treść i 
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gpółdzielni Mieczarskich i Jajczarskich 
-m 

w Warszawie, 
Oddzialw Wilnie, ul. Końska Nr. 12, tel, 4-91 

Przyjmuje do sprzedaży od Spółdzielni Mleczarskich wszelkie ilości masła, serów i jaj. 

Dostarcza na najdogodniejszych warunkach całkowite instalacje dla mleczarni ręcznych 

i parowych, oraz wszelkie artykuły w zakres techniki mleczarskiej wchodzące. 
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ła świata, gdyby musiał cały czas ste- 
rować swym okrętem. W czasie długo 

  trwałych pasatów na oceanie Indyjskim 
gdzie dla przebycia 2700 mil. w ciągu 

` 

zakres działalności (Towarzystwa, która odtąd 

rozwijać się zaczyna przedewszystkiem w pła 

szczyźnie prac nad podniesieniem stanu rolni 

ctwa i fachowego w tem udziału. Nie ogra- 
nicza się przytem od większej lub średniej 

własności lecz ogarnia i mniejszą, dając wy 

raz posłuchu wśród niej w postaci 71 czyn- 

nych kółek rolniczych. : 
Rozpatrując działalność powojenną  To- 

  

Karol Wagner 
Prezes W.T.R. w Il. 1919 — 1929. 

czasu. nasuwa się pytanie, czy działalność 
warzystwa, obecnie już w odległości lat i 

ta odpowiadała zasobom Towarzystwa w si. 

ły intelektualne i fachowe i czy owoce tej 

działalności w współmiernym znajdowały się 

stosunku do siły potencjalno - twórczej, jaką 

Towarzystwo w postaci swych członków- 
pracowników posiadało. 

Postęp gospodarki rolnej wymaga prze- 

dewszystkiem nakładów, t.j. kapitału i rośnie 

w stosunku prostym do jego obecności. Spo 
łeczeństwo zaś rolnicze Wileńszczyzny od za- 
rania Państwowości Polskiej do chwili obec 

nej boryka się z niesłychanemi trudnościami 

w zdobyciu środków obrotowych, dla prowa. 

dzenia swych gospodarstw. Rolnik nie może 

myśleć o postępie wówczas, gdy niema środ 

ków na pokrycie najpierwszych bieżących 

potrzeb swego warsztatu, 
Jeżeli więc ocenimy działalność T-wa Rol- 

niczego. w zależności od warunków, o których 

mówiliśmy i które tak wydatnie postęp rolni- 

czy hamowały, to przyjdziemy do wniosku, 

że społeczeństwo rolnicze naszego kraju da- 

ło swojej instytucji fachowej całą resztę tych 

siłt fachowych i twórczych, która jej, po za 

jego ciężką pracą codzienną na własnych war 

sztatach, pozostawała. 

Kończąc swe uwagi na temat działalnoś 

ci Towarzystwa, chciałbym zaznaczyć tu sto- 

sunek towarzystwa do sprawy utworzenia 

wspólnego frontu rolniczego, stosunek za- 

mykający okres 6-ty i ostatni dziejów tej in- 

stytucji. 

Potrzeba unifakicja Wil. T-wa Rolniczego 

ze Zw. Kółek Roln. Ziemi Wileńskiej uznana 

już przez Radę T-wa uchwałą z dn: 15. 10. 

1926 r. z biegiem czasu stawała się coraz 

bardziej jasną i naglącą. 

Wileńskie T-wo Rolnicze zdawało sobie 

jasno sprawę, że budować trwały dobre- 

byt kraju i postęp gospodarczy można jedy- 

nie, rozbudowując go na jak najszerszych pod 

stawach; że bez uporządkojwanego, zdolnego 

da rozwoju, postępującego naprzód gospo- 

darstwa włościańskiego, wszelki postęp u gó- 

ry będzie iluzoryczny i nietrwały, że natych- 

miastowe i energiczne przystąpienie do pracy 

nad dźwignięciem gospodarstw włościańskich 
— jest potrzebą i koniecznością państwową. 

Chociaż Związek Kółek Rolniczych Zie- 

mi Wileńskiej reprezentuje w swym składzie 
elementy o pojęciach bardziej społecznie ra- 

dykalnych, pojęcia te jednak, w zetknięciu z 

pracą realną i twórczą, tracą z biegiem 

czasu na ostrości. Budzi się tam zrozumie- 

nie, że owocna praca nad podźwignięciem rol 

nictwa wśród szerszych mas włościańskich 
jest nie do pomyślenia bez współdziałania 

wszystkich oświeconych warstw rolniczych 

w kraju. \ 

Powodowany tem przeświadczeniem, Zwią 

zek Kółek Rolniczych. Ziemi Wileńskiej, usu- 

wa са bok swe uprzedzenia, a uspołecznienie 

i uczciwość polityczna jego kierowników czy 

ni to, że Związek Kółek Rolniczych wyciąga 
chętną rękę ku ugodzie i unifikacji. W mie 

siącu sierpniu 1929 r. połączenie obu Orzani- 

zacyj staje się faktem. Wileńskie Towarzyst- 

wo w osobach swych dawnych członków i 

swego personeiu, żyje nadal w Zjednoczonej 

już. Instytueji Wniosło ono do niej szczyt- 

ne tradycje, doświadczenie i umiejętność zgo 

dnego wysiłku. Strona druga — šmialošė | 

młodzieńczy zapał do pracy. Czynniki te się 
uzupełniają i poprowadzą nowe Towarzystwo 

ku nieporównanie większemu rozwojowi niż 

kiedykolwiek, a Kraj nasz ku iepszemu jutru. 

! (h) 

PORZĄDEK DZIENNY 
OBGHODU 530-lecia DZIAŁALNOŚCI WILEŃSKIEGO T-WA RODNICZ. 

w dniu 10 stycznia r. b. 
t) Godz. 10.15. Nabożeństwo w Bazylice Św. Stanisława. 

2) Godz. 12. Uroczyste zebranie Wil. 
Mickiewicza 8; 

T-wa Org. i K. R. w sali Banku Ziemskiego 

a) zagajenie zebrania przez prezesa K. Wagnera i przemówienia powitalne, 
b) przemówienie członka Rady p. dyr. Józeta Borowskiego na temat: „Rola Towa 

rzystwa Rolniczego w życiu społeczno-rolniczem Wileńszczyzny w latach 1900—1919, 
c) przemówienie prezesa K. Wagnera na temat prac Towarzystwa Rqlniczego w 

latach 1919—1920 oraz unifikacji orgamizacyj rolniczych, 
d) referat prof. W. Łastowskiego: „O doborze odmian roślin uprawnych dla Wileń 

szczyzny*. ю 

Godz. 15—17. Przerwa obiadowa. 

3) Godz. 17. Referat prof. inż. Stef. 
naukowej organizacji w rolnictwie". 

Dyskusja nad obu referatami. 

23 dni Slocum nie spędził i trzech go 

dzin przy sterze, odpoczywał całemi 

dniami, czytając książki, naprawiając 

odzież, przyrządzając smaczne  potra- 

wy Budził się nieraz gdy słońce już świe 

ciło w kajucie. Słyszał tuż obok bulgo- 

tanie wody, będąc przedzielony tylko 
deską od otchłani. Wszystko jednak by 
ło w porżądku, statek mknął, kierując 
się sam, czego żaden jeszcze okręt 
przed nim nie dokonał. Kapitan wie- 
dział, że żadna dłoń ludzka nie kiero- 
wała sterem, že majstrowie byli zado- 
woleni i nie mogło być buntu wśród za 
łogi. — Ani buntu, ani strajku, ani we- 
zwania do inspektora pracy, ani Kasy 
Chorych, ani sekwestratorów, ani izby 
skarbowej, ani zakładu ubezpieczeń ur 
mysłowych pracowników, ani podatku 
"obrotowego, ani — dochodowego, ani 
— mieszkaniowego... A ponad tem 
żadnych interesantów, żadnych posie- 

dzeń, żadnych uroczystości... 

Sam jeden! 

Raz tylko Slocum, stęskniony nie ty 

le za towarzystwem ile znęcony kulinar- 

nemi horoskopami, przyjął na pokład 

swego statku kozę. Lecz i ten prze- 

brzydły towarzysz pożarł mu mapy bez 

Biedrzyckiego na temat: „Zadania i cele 
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Książka o lowiectwie 
Michał Pawlikowski: Prawo Łowieckie— 

komentarz dła województw Wschodnich. Z 
dołączeniem rozporządzeń wykonawczych i 
kalendarza myšiwskiago. Wilno, 1930. Na- 
kładem Policyjnego Kiubu Sportowego. Str. 
IV-92. Cena zł. 1.56. ? 

Nie potrzeba być myśliwym, by przypom- 
nieć sobie ów. wielki entuzjazm który przed 
dwoma laty z okazji ogłoszenia połskiej u 
wy łowieckiej ogarnął cały nasz świat my 
wski. Na cześć nowego prawa łowieckiego 
pisano dytyramby przytaczano pochlebne gło 
sy fachowców zagranicznych... Zapewne: no 
we prawo łowieckie przyszło w porę na ra- 
tunek nie tylko rzadkich okazów naszej zwie 
rzyny, jak np. łosie lub bobry, lecz i szarej, 
zdziesiątkowanej przez zdziczenie powojenne 
rzeszy szaraków i kuropatw... Niemniej jed- 
nak prawo łowieckie z r. 1927 wydaje się 
być dla Polski, a zwłaszcza dla jej dzielnic 
wschodnich zakrojone nieco.. na wyros 

Stwierdza to p. Pawlikowski w p: 
wie swego dziełka, pisząc, że , 
w nowej ustawie rzeczy niezupełnie. jasnych 
nie tyłko: dla: przeciętnego czytelnika, lecz na- 

е dla rutynowanych prawników* oraz 
stwierdzając, że ustawa łowiecka — wbrew 
opinii rzeczozaawców — poświęciła dla złu 
dnej idei unifikacyjnej żywotne interesy ło- 
wieckie ziem wschodnich. Dotyczy to prze- 
dews: iem kwestji najbardziej bolącej ka- 
żdego myśliwego wschodniego, kwestji two 
rzenia t.zw. „obwodów łowieckich” oraz kwe 
stji kto ma prawo polować z gończemi... 

   

  

   

    

   

  

     

To też p. Pawlikowski, redaktor dodatku 
łowieckiego do „Słowa*, współpracownik fa 
chowych pism łowieckich i świetny znawca 
kresowych stosunków łowieckich, dobrze się 
zasłużył naszej regjonalnej sprawie łowiec- 
kiej, że — nie zrażając się ob fitością wyda- 
nych już w Polsce komentarzy, do prawa ło- 
wieckiego — napisał komentarz _ własny 
„przeznaczony specjalnie dla Województw 
Wschodnich 

Dzięki chwalebnej zasadzie „niepisania ko 

mentarzy do artykułów całkowicie jasnych i 
zrózumiałych * komentarz p. Pawlikow 
daje na 93 stronicach małej ósemki wszys 
ko to z dziedziny przepisów łowieckich, co 
jest potrzebne myśliwemu, a więc: pełne tek 
sty ustawy i rozporządzeń wykonawczych, 
zwięzłe uwagi do przepisów mniej j ych 
oraz graficzny „kalendarzyk myśliwski” ter< 
minów ochronnych. 

Wypada /tylko żałować, że Policyjny Klub 
Sportówy w Wilnie wydał pracę p. Pawli- 
kowskiego — wyrażając się delikatnie: nie- 
starannie... Papier marny, a druk — wręcz 
wołający o pomstę do nieba”... Należy się te- 
mu dziwić, gdyż, jak wiemy, zysk ze sprze- 
daży tej książki idzie całkowicie na rzecz 
wspomnianego Klubu, zaś szeroki zbyt dzieł- 
ka tego jest zapewniony wskutek zalecenia 
go do użytku urzędowego. w.p. 

  

   

   

  

  

  

"Zimy lekkie w Europie 
Zima tegoroczna prawie w całej Europie 

mija pod. znakiem: ciepła. Tylko tu i ówdzie 
były mrozy ponad 10 st., ale trwały bardzo 
krótko_i szybko przeminęły. 

Powstaje pytanie, czy koniec zimy nie 
pomści na nas zawiedzionych nadziei zimy. 
W przeszłym roku miesiąc luty był bodaj naj 
„mrozniejszym, nawet w początkach marca 
mrozy nie słabły. 

Czy grozi nam w roku bieżącym to samo? 
Naukowa meteorologja nie jest w sta- 

nie dać na te pytania odpowiedzi. Potrafi ona 
przewidywać pogodę najwyżej na 24 godzi- 
ny naprzód, co dalej, będzie nigdy napewno 
nie twierdzi. ‚ 

Druga metoda astro-fizyczna zajmuje się 
coprawda przepowiedniami na dłuższe okre- 
sy, ale przepowiednie te kompromitują się 
tak często, że wierzyć im nie można, ani wo- 
góle brać je poważniej. 

£óż więc pozostaje? Czekać cierpliwie, aż 
pani przyroda sama nam zdradzi swoje ta- 
jemnice? 

(Ponieważ zaś zdradza je przez dziesiąt- 
ki lat więc jedynym sposobem dla zdobycia 
upragnionych przepowiedni zbliżonych do 
prawdy, będzie przeprowadzenie analogji. 

Historja mówi, że na każde 10 lat przy- 
pada jedna zima bardzo lekka. W takie z'- 
my średnia temperatura-ogółna z całego о- 
kresu zimowego wynosi O st. ' 

W r. 1924 — 25 średnia temperatury wy 
nosiła 3,4 st. powyżej zera. Jeszcze cieplej- 
sze były zimy w latach 1898 — 99, 1883— 
„83 — 3,8 st. 1763 — 64 — 4,9 st. 

Rekord ciepła posiada zima z roku 1755— 
56, a więc z początku wojny siedmioletniej 
kiedy średnia. temperatura wynosiła 5.1 st. po 
nad zerem. 

W roku bieżącym już od połowy grudnia 
napływały z oceanu Atlantyckiego fale cie. 
płego! powietrza, ogarniające częściowo Fran- 
cję, Anglję, Niemcy, Polskę i Skandynawię. 
Kraje bardziej na południe Europy, jak Ru- 
munja, Węgry, Czechosłowacja, Jugosławja 
otrzymywały niewiele z tego ciepła. Tu i ów 
dzie tylko dochodziły jego dobroczynne fale. 

W roku ubiegłym zima była bogata w 
Śnieżyce, po których mrozy się wzmacniały. 
W tym roku nie mamy ich prawie wcale. 

Wiadomości z wielu krajów Europy i 
Ameryki o oznakąch wczesnej wiosny dają 
nam prawo przypuszczania, że będziemy mie 
li raczej ciepły koniec zimy niż mrozy. 

Gdyby w końcu stycznia pojawiły się śnie 
życe, wróżyłoby to, żeśmy się omylili w na- 
szych prypuszczeniach. Ale, na szczęście, ja- 
koś się na śnieg nie zanosi. 

gwi „WERSAL“ i TŻ 
Wydaje pokoje miesięczne od 30 «TL 

   

(RISE T DA IO TEN TEATRZE YO TONA EOT 

których Sprayowi groziło rozbicie 0 
skały podwodne. 

Nic więc dziwnego, że przy najbliż- 

szym lądzie pozbył się i tego żywego 
towarzysza; podróży. 

„Gdziekolwiek żeglował mój statek, 

mijały szczęśliwie dnie mego żywota”, 
kończy opis swojej podróży  Slocum.* 

Książka ta powinna trafić w ręce 

naszej młodzieży, jak również — człon 

ków wszelkich lig szerzących propagan 

dę morza lub wód lądowych. Pozatem 

przeczytać powinien kupiec, rolnik, wła 

ściciel fabryki, słowem cały zespół in 

teligencji chcącej poznać kraje, gdzie 

niema ani policji, ani adwokatów. 
Gdzie mody paryskie nie mają najmniej 
szego wpływu, a każdy ubiera się we- 
dług własnego gustu. Gdzie niema do- 
ktora, a pomimo to wszyscy są zdrowi, 
dzieci zaś bardzo ładne. Takie błogo- 
sławione miejsce odkrył Slocum na wy- 

spie Juan Fernander —pięknem króle- 

stwie Robinsona Crusoe, dziwiąc się 
czemu Aleksander Selkirk wyspę 1е о- 
puścił. 

Przeczytać Slocuma powinien każ- 
dy kulturalny człowiek, aby zrozumieć, 
iż prawdziwa kultura każe kochać swia 
domie przyrodę i zmusza szukać bez- 

! 

pośredniej z nią styczności. W książce 

tej czytelnik przeniesiony zostanie Z 

gwaru miasta z jego prozaicznie choro- 

bliwą cywilizację w sferę zasadzek po 

tęg przyrody na człowieka, w swiat 
czystych ster, gdzie wezbranemu sercu 
nic ludzkiego nie zamąci muzyki duszy 
gdzie poczuje się artystą,  odzyskują- 
cym łączność z Bogiem - Stwórcą i O- 
piekunem życiowych raf. 

M pełnej harmonji do myśli autora 
znajduje się osoba tłumacza, którym 
jest p. Ludwik Szwykowski, tutejszy 
człowiek. Zdobywca Bałtyku który na 
małej łodzi żeglarskiej z Polski do 
Szwecji przepłynął, prezes Tow. Pzy- 

jaciół Narocza p. Szwykowski w prze 

kład swój włożył więcej niż wierne od- 

danie finezyj językowych. Jako czło- 

wiek czynu i rycerz przyrody, dał mo- 

żność polskiemu czytelnikowi zaznajo 
mienia się z opisem jak należy wytrwa- 

le dążyć do celu bez tak naturalnego 

bodźca, jakim jest poklask tłumów.. 
Ze świadomością historyczną płyną 

cą z ziemi skąd nasz ród, złączył umi< 
łowanie morza, które od czasów Wła* 
dysława IV w linji rodzimej stanowiło 
katastrofalną przerwę. M. O. 
RÓ
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w salonach hotelu 

prawy, bowiem aresztowani w zwi 

| 

— |-go lutego 1930 r. — 
„ST. GEORGES'A" 

odbędzie się 

W toku dalszych dochodzeń w sensacyjnej sprawie O 

talone zostały no've szczegóły, które jednak nie wyświetlają dostatecznie całej 
ązku z tem morderstwem Sulkin i Portnoj wypie- 

dją się winy, oskarżając się natomiast wzajemnie. 

Portnoj po przywiezieniu go do Wilna w trakcie badań zeznał, że gdy się do- 

wiedział, iż córka jego urodziła, natychmiast przyjechał do Wilaa. Lecz córki tu juź 

  

   

    
   

arženi 0 zabójstwa dziecka nie przyznają się do zarzmcanej Im zbrodni 
zamordowanie dziecka 

fe ; zastał bowiem w tym czasie opuścił: ona szpital żydowski i rzekomo wyjechała 

fir krewnych do N,-Wilejki. 
| Udawszy się tam, córki nie znalazł więc wrócił z powrotem do Wilna i dopie- 

po dłuższych poszukiwaniach odszukał ją przy ulicy Piłsudskiego w mieszkaniu 

ulkina. 
Portnoj zgodnie z przyjętym u żydów zwyczajem zażądał od Sulkina zaopieko- 

wania się dzieckiem i zabrania go do domu swych rodziców. | 
Sulkin pozornie zgodził się na to, lecz prosił o parę dni zwłoki w celu przy- 

   

    

       

      

   

  

ekonany, 

lej tej spraw 

lego dziecka. 

topniu przyczyniłyby się do oświetlenia 
lych zeznań, obu aresztowanych, 

(ę do Ń--Wilejki i że w dniu 14 b. 

drodze bagażu. 

ofowania swych rodziców. Portnoj nie chcąc 21 

u uwodziciela ulokował ją u krewnych w N.-Wilejce sam zaś odjechał do Ejszy- 

ek gdzie pozostawił na pastwę losu sklep i gospodarkę. Portnoj był najświęciej 

że Sulkin postąpi zgodnie z umową i dziecko zabierze: 

O zamordowaniu wnuka dowiedział się 

Należy dodać, że Portnoj robi dodatnie wrażenie i można przypuszczać, że w 

ie nie brał bezpośredniego udziału- 
Natomiast bardziej podejrzana jest rola córki Potnoja czyli matki zamordowa- 

Z chwiłą gdy Sulkin znalazł się pod kluczem, dziewczyna gdzieś się 

lotniła. Wszelkie poszukiwania za zaginioną nie a r 

ewni jej z N.-Wileiki twierdzą, że od kilku dni wcale ją nie widziały. 

Zschodzi podejrzenie, że Portnówna umyślnie unika а 516 
iem feśli i nie była wspólniczką Sulkina w każdym razie zeznania jej 

'całej sprawy która wobec biegunowo róż- 

pozostaje nadal niewyjaśnioną. 
Sulkin kategorycznie twierdzi, że morderstwo popełnił Portnoj gdy zabrał cór= 

m. zgłosił się do jego z walizą w której „było 

ało zamordowanego, zalecając natychmiastowy wyjazd do Ejszyszek i „zgubienie 

by córka przebywała nadal w mieszka- 

dopiero gdy policja go aresztowała. 

mie dały narazie źadnych rezultatów 

widzenia się z policją bo< 
w wysokim 

Oględziny lekarskie trupa dziecka stwierdziły, że zostało One nasamprzód udu- 

ne. Na szyi dziecka znaleziono krwawe pręgi od zaciśkanego sznurka, zaś w 

stach kawał szmaty. Najprawdopodebniej zbrodniarz który działał w pośpiechu i w 

iedztwie osób trzecich obawiał się, że krzyk 

W įrakcie układania trupa 

dziecka zostanie przez kogoś usły- 

do waliżki okazsło się, że waliżka jest zamała 

ay więc gdy zarzucił mu sznur na szyję jednocześnie wetknął w usta szmaię co 

KŻ; spowodowało natychmiastowy zgon. 

Vięc niewachano się dopuścić się odcięcia mu kończyn. (c) 

  

     
     

NIEDZIELA 
19 ozis 
2 po 3 Kr. 

Jutro 
Fabisna 

_ Spostrzeżenie Zakładu Meteorológii 
Ц. 5. В. м Wwiloie 

z dnia 18 — I 1930 r. 

) 719 

€mperatura | 9° 
rednia RE 

Wschód sł. gg7 m 28 

Zachód sł. g. 16 m. 2 

ienie 
| tednie w mm 

hperatura najwyższa: — 1eC. 

mperatura najniższa: — 370. 

Dpad w milimetrach: 

Wiatr 
|przeważający 

endencja barometryczna: wzrost ciśnienia 
astępnie spadek 

wagi: pochmurno, w nocy drobny 

aieg 

1 Południowy 

  

teatralnym Sprostowanie, W odcinku 1 
poprawki rczorajszym należy odpowiednie 

iczynić. a : 3 
W 3 szpalcie, 6 wierszu od dotu ma; byč 

dzieci (nie dzień), w 5 szpałcie 17 wiersza 

d dołu komunały (nie komnaty), w 7 SZp. 

5 wiersz od dołu najskrajniejszym (nie naj 
skromniejszym), w 8 szpalcie 6 wierszu od 

óry ma być: Carlo Gozzi pisał w Wenecji 

lożów i salonów z przyciszoną mową, fiabe 

je czarowne rozkwitały aż z w Ciemno 

ci w 10 szp. 22 wiersz od góry Zegadłowicz 

ta, który w Gozzim nie wiadomo dla- 
ego opuścił się i którego wierszyki mocno 

zwodnione. 

    

     

    

    

  

     

    

    

   

   
    

    

  

    
     

    

    

    

    

    

    

    

       

     

    
   

KOŚCIELNA 
— (а) Święto Jordanu. W dniu dzisiej- 

jzym jako w święto Jordanu odbędzie się 

roczystał procesja, która w południe wyru- 

ży 1 soboru na Zarzeczu i ulicami św. Anny 

mkową i Placem Katedralnym uda się nad 

ilję gdzie koto patacu hr. Tyszkiewicza 
astąpi ceremonja poświęcenia wody. 

Dorocznym zwyczajem w  uroczysto- 

ściąch święcenia wody wezmą udział wszy- 
scy żołnierze garnizonu wileńskiego wyzna 

ia prawosławnego, a ponadto kompanja 
опогома z orkiestrą. ||| 

Ponadto na nabożeństwie i nad Wilją 
ędą obecni przedstawiciele władz państwo- 

Iwyc, samorządowych i wojskowych. Z racji 
święta wszyscy żołnierze wyznania 

Pzwosławnego będą zupełnie zwolnieni od 

użby. ю 
— (x) Wybory na sobór prawosławny. 

.onsystorz prawosławny w Wilnie otrzymał 
Jecenie metropolity Djonizjusza dokonania 

/ dn, 19 b. m. wyborów przedstawicieli na 

jobór Kościoła prawosławnego w Polsce. 
Na mocy powyższego konsystorz pra- 

+ pech wysłał polecenie do wszystkich 
7 proboszczy prawosławnych diecezji wi- 
ńskiej, ażeby dn. 19 b. m. odbyły się wy- 
ory. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 

fnansowej. We wtorek, dnia 21 stycznia 
będzie się: posiedzenie miejskiej « komisji 
ansowej z następującym porządkiem dzien 

: 1) wnioski w sprawie przeniesienia 
edytów w budżecie 1929—30 r.; 2) wnio 
k w sprawie przełania na dochód wydzia 
pomiarów (plany regulacyjne 15 * proc. 
ośtatniej pożyczki inwestycyjnej na roz- 
lowę elektrowni 50.000 zł.; 5 wnioski w 

rawach wodociągowo-kanalizacyjnych: a) 
lana spasobu obliczania zużytej wody z 
wiader na metry sześcienne), b) utrzy- 

anie 100 proc. skali opłat kanalizacyjnych 
posesyj, przylegających do ulic, jydzie 
wodociągi i kanały, c) zmiana przepisów 

korzystaniu z wody i kanałów; 4) projekt 
|dżetu dodatkowego na wydatki, związane 
kwaterunkiem wojskowym; 5) wniosek 
py radnych w sprawie wyasygnowania 

zł. dla szkół żydowskich. я 
(0) Roboty inwestycyjne. Magistrat 

nowym roku budżetowym ma zamiar wy 
ać cały szereg robót inwestycyjnych. 
renty tych został obliczony na 1. 25.211 

„— (0) Dworzec dla autobusów daleko- 
nych. W roku bieżącym Magistrat przy 

pi do budowy dworca dla _ autobusów 
lekobieżnych na płacu przy ul. Piekiełko. 
sztorys Tobót wynosi 70.600. zł. 

| — (0) Budową 2 stacji oczyszcząnia 
ekówą Magistrat: zamierza w roku bieżą- 

przystąpić do budowy drugiej stacji 
zyszczania ścieków przy zbiegu ul. Lele- 
io Ak Koszty budowy wyniosą 

`— (0) Reorganizacja apteki miejskiej. 
poniedziałek dnia 20 CHA ses 
posiedzenie miejskiej komisji sanitarnej 

KRONIKA 
® WŚ 

w sprawie reorganizacji apteki miejskiej. 

8 (a) Apteki będą wydawały dublikaty 

t. W celu wzmożenia kontroli nad dzia 

łalnością aptek, powstał projekt polecenia 

aptekom zachowywania oryginalnych recept 

zaś do lekarstw dołączania jedynie dublik. 

| — (o) Samochód dla polewania ulic. 

Magistrat prdjektuje nabyć kosztem 40.000 
zł. Samochód dla polewania ulic, przyległych 

do nieruchomości miejskich. | > 
— (0) i nie Aa Iš Ra. 

ch złudzeń stać! na twardy! 
a istości. Urząd wojewódzki nadesłał 

do gistratu m. Wilna pismo, w  którem 

wyjaśnia, iż o; ile chodzi o okres budżeto- 
wy 1930—31 roku, to Magistrat nie powi- 
nien mieć żadnych złudzeń przy projekto- 

waniu nowych inwestycyj i stać na, twar- 
dym gruncie rzeczywistości, do której nale- 

ży zastosować się przy ułożeniu prelimina- 

narza budżetowego na rok 1030—31. 
Jednocześnie urząd wojewódzki uprze- 

dza Magistrat przed stawianiem władzy 

nadzorczej, jak tego były przykłady, przed 
faktem dokohanym — rozpoczęcia inwesty- 
cyj z funduszów, uzyskanych z prywatnych 
pożyczek krótkoterminowych bez uprzednie 
go zapewnienia sobie odpowiedniego kredy 
tu na ten cel z instytucyj finansowych pań- 
stwowych czy społecznych. 

— (0) Zwiększenie at za wodę. Ma- 
zai projektuje z początkiem nowego roku 
udżetowego zwiększyć ceny za wodę do 

60 gr. za 1 metr sześcienny. 
— (y) Kłedy mają być stosowane ogra 

niczenia budowlane: Min. spr. wewnętrz- 

nyck wydane zostało zarządzenie w Spra- 

wie ograniczeń budowłanych w tych mia 

stach, które jeszėze nie mają planu regu- 

łacyjnego, a więc i w Wilnie. „Zarządzenie 
to przewiduje, że władze miejskie nie mogą 

stosować żadnych ograniczeń budowlanych 

na terenie tych miast. . 
Tylko w wypadkach, gdy projektowana 

budowla wyraźnie  kofiduje z interesami 

miasta, mogą: być wzgledem niej stosowane 

pewne ograniczenia. ы 

Pozatem plany-budowlane mogą być 

odrzucane tylko w wypadkach, o ile nie 

odpowiadają wymogom zwykłym, określo- 

nym w dotychczasowych warunkach * miej- 

scowych oraz gdy wybudowanie domu w 
danem miejscu jest Sprzeczne z planami 

mającemi znaležč zastosowanie w bardzo 

krótkim czasie a nie wymagającemi 

burzenia trwałych budowli. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 

sanitarnej. W poniedziałek, dnia 20 stycznia 
odbędzie się w Magistracie „posiedzenie miej 
skiej komisji sanitarnej z następującym po 

rządkiem dziennym: 1) rozpatrzenie prelimi 

narza budżetąwego sekcji zdrowia Magistra 
tu na rok 1930—31; 2) sprawa reorganizacji 
apteki miejskiej; 3) wolne wnioski. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

\ — (a) Przedłużenie akcji zasiłkowej. Fun 
dusz Bezrobocia postanowił przedłużyć akcję 
zasiłkową nadał dla tych bezrobotnych, któ- 
rzy już wyczerpali lub w najbliższej przySza 
łości wyczerpią prawo do korzystania z prze 
widzianych ustawowo zapomóg. 

— (y) Badanie lekarskie pracowników 
tytoniowych. Wobec stwierdzenia, że dość 
często papierosy wyrabiane przez państwo- 
wy monopol tytoniowy zawierają zarazki 

grużicy i dła zabezpieczenia palaczy przed 

możliwością zarażenia Się, wszyscy bez wy- 
jątku rąbotnicy zatrudnieni w fabrykach 

ARIE poddani badaniom lekarskim. 
adanie przeprowadzać będzie przy- 

chodnia przeciwgruźlicza. Chorzy na gružli 

cę łub podejrzani o chorobę będą odsuwani 
odj pracy wymagającej bezpośredniego ze- 
tknięcia się z wyrobami tyfoniowemi. : 

Robotnicy ci nie lą. pokrzywdzeni 
materjałnie, otrzymają bowiem zajęcie, któ- 
re nie będzie zagrażałoj w żadnym stopniu 
pałaczom. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt dr. INiżyńskiego. Staraniem 
zaw. związku pracowników bankowych od- 
będzie się we czwartek dnia 23 b. m. © 
gowz. 6 min. 30 w lokalu Instytutu nauk 
€konomiczno”handlowych, Mickiewicza 18, 
odczyt p. dyr. dr. K. Niżyńskiego na aktuał 
ny temat Bai reparacyjny a Polska“. 
„ Odezyt Kea jest dla członków 
i p AE gości.. Wstęp wolny. 

WE zebranie” mł 
demokratycznej U.S.B. Dnia 19 b. m. © 
godz. 11 rano w łokalu związku przy Ul. 
KUaDA: Nr. a 33 bdbędzie się wal- 
ne ze ie związku z następuj 
rządkiem dziennym: ONE 

1) sprawozdanie z ogólnego kongresu Z. 
'P.M.D. w Warszawie w dn. 15, 16 i 17 
grudnia r. ub., 2)9 skomletowanie władz 
związku, 3) wolne wnioski. 

. Wszyscy członkowie proszeni są o pun 
ktualne przybycie. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 
Wilnie powiadamia, że egzamina wstępne do 

kl. 1, 2, 5, i 6 odbędą się w dniach 28, 29 

i 30 stycznia r. 1930. 
Kancelarja przyjmuje podania do 25 bm. 

od godz. 9 do 14. 4 

— Kursa Prowizorskie. Rozpoczęcie wy 

kładów 20 bm. o godz. 5 wiecz. w zakładzie 

Farmakognozji ul. Objazdowa.  Kancelarja 
kursów Bakszta 8 — 4 czynna od 21 stycz- 

nia od godz. 11 do 1. 

RÓŻNE 

— (a) Mowa króla angielskiego w Wil- 

nie będzie transmitowana przez radjo- We 

wtorek pomiędzyj godziną 12 a 2 w południe 

Będzie to mowa, którą król Jerzy у 

wygłosi w Londynie na konferencji rozbro- 
jeniowej. le 

Mowa króla angielskiego i innych przed 
stawicieli państw biorących udział w tej kon 

ferencji będą tłomaczone przez speakera na 

język polski. 
— (a) Znów zatarg narodowościowy w 

kościele. Donoszą nam z Choduciszek, że 

miał tam miejsce następujący wypadek: 

W miejscowym kościele parafjalnym na 

ambonie istniała tabliczka z napisem w języ 

ku litewskim „Błogosławieni, którzy słuchają 

słowa Bożego”. ы я 3 

Parafianie Polacy napis ten usunęli umie 
szczając na to miejsce inny napis w języku 

polskim. Sprawa oparła się o J.E. metropolitę 

Delegacja litewska prosiła e interwencję w 

tej sprawie. ZA 
J. E. metropolita wysłuchał delegatów i 

skierował ich do właściwego proboszcza, 
jako najbardziej w miejscowych stdsunkach 
zorjentowanego. į 

— (y) Zabiegi o białorutenizację 

seminarjum prawosławnego i utworze 
nie parafji białoruskiej w Wilnie. P. wi 
cewojewoda Kirtiklis w zastępstwie nie 
obecnego wojewody przyjął wczoraj 
delegację cerkiewnego komitetu biało- 
ruskiego, złożoną z przedstawicieli pa” 
rafjan wileńskich i prowincjonalnych 
na czele z dyrektorem Radosławem O- 
strowskim w sprawie białorutenizacji 
konsystorza prawosławnego i seminar- 
jum prawosławnego w Wilnie oraz и° 
tworzenia parafji białoruskiej w Wilnie. 

— Oszi || — ubezpieczając się na ży- 
cie w PKO. Ubezpieczenia mieszane i posa- 
gowe bez badania lekarskiego ze składkami 
miesięcznemi począwszy od 3 zł. 

Zgłoszenia przyjmują ; informacyj udzie- 
lają : Oddział PKO w Wilnie ul. Mickiewicza 7 
Wszystkie urzędy pocztowe oraz upełnomo- 
cnieni zastępcy. 

+ — (a) Konfiskata. Z polecenia władz 

starościńskich przyaresztowano wczorajszy 

nakład „Dziennika Wileńskiego" za umie 

szczenie artykułu omawiającego ostatnie 

wypadki na terenie sejmu. 

m W sprawie kwest ulicznych. Starostwo 

Grodzkie podaje do wiadomości, że instytucje 

ubiegające się o zezwolenie na kwestę uliczną 

przy złożeniu podania do Starostwa Grodz 

kiego, winny podać krótkie sprawozdanie z 

działalności instytucji, poparte danemi cyfro 

wemi oraz umotywowanie potrzeby dokona 

nia zbiórki ulicznej.. Rh 

Przypomina się jednocześnie, że kwesty 

nie mogą być organizowane i przeprowadza 

ne przez płatnych przedsiębiorców i przy 
pomocy płatnych kwestarzy. Kwestarze win 
ni posiadać wyrażne oznaki pozwalające 

skantrolować na jaki cel zbiórka jest doko 
nywana i przy kwestowaniu wyraźnie oświad 

czać ofiarodawcom na co dokonywana jest 

zbiórka. A b 

Po ukończeniu kwesty należy powiadomić 

Starostwo Grodzkie o miejscu i godzinie 

obliczenia wyników kwesty i po obliczeniu 

zebranych pieniędzy złożyć do , Starostwa 

Grodzkiego dokładne sprawozdanie z wyni 

ków kwesty ze szczegółowem  uwidocznie 
„jem kosztów organizacji kwesty i czystego 
dochodu. 

— (у) Opancerzone samochody policyj- 
ne. Komenda główna pol. państwowej zamó 

wiła w jednej z polskich fabryk opancerzony 
samochód na użytek policji. 

Samochód taki będzie miał opancerzony 
silnik, zamiast szyby przed kierowcą — bla 

'chę pancerną z qdpowiedniemi szczelinami 

pozatem zaopatrzony będzie w karabin ma- 

szynowy, węże i pompę tłoczącą do rozpra 

szania tłumów za pomocą strumienia wody, 

skrzynki z granatami i inne akcesorja, po- 

trzebne w razie walk z bandytami. 
Samochody mają być przydzielone do 

każdej komendy wojewódzkiej. k i 
— (a) Cyrk w Wilnie. Do Magistratu 

wpłynęło podanie o zezwolenie na urządzenie 

w Wilnie cyrku objazdowego. Po rozpatrze- 

niu prośby załatwiono ją przychylnie, że 

przybywający cyrk będzie musiał uiszczać 

się z dość wysokiego podatku bo aż 500 zł. 
od przedstawienia. 

— Prezes okręgowej Izby kontroli pań- 
stwa w Wilnie, p. Jan Pietraszewski w dniu 

19 stycznia b. T. wyjechał do Warszawy w 

sprawach służbowych; zastępować go bę- 

dzie p. Zenon Mikulski, wiceprezes. 

BALE I ZABAWY. 

— Staraniem Komitetu Centrali  Opiek 
Rodzicielskich śred. zakł. naukowych w dn. 
25 stycznia odbędzie się 5-ty doroczny bał w 
lokalu Kasyna Garnizonowego ul. Mickiewi- 
cza 13, początek o godz. 22. Dochód prze- 
znaczony na bursę dla niezamożnych uczni 
która została otworzona w styczniu rb. przy 
ul. Ostrobramskiej. Prosimy o przybycie 
wszystkich jak najliczniej. Strój wieczorowy. 

Bal kowieński odbędzie się dn. 25 bm. 
staraniem Akademickiego Koła Kownian w 
w salonach hotelu George'a. Protektorat ba- 
łu objęli JWPP: Jego gnificencja rektor 
ks: Czesław Fałkowski, Minister Aleksander 
Meysztowicz i kurator koła prof. St. Wła- 
dyczko. Bal wzbudził duże zainteresowanie 
sfer towarzyskich. Dekoracji sali bezintereso- 
wnie podjęli się artysta malarz p. Jerzy Hop- 
pen przy pomocy p. Józefa Zakrzewskiego. 
Lista gospodarzy będzie ogłoszona we Śro- 
dę dnia 22 bm. 

godz. 7.30 wiecz. od- > 5 Dnia = bm. o 
ędzie się w Sałi Stowarzyszenia Techników 

Wileńska 33 „Towarzyska Herbatka" zorga- 
nizowana staraniem Stowarzyszenia „Opieki 
Polskiej nad Rodakamii na Obczyźnie.* 

Niewątpliwie, iż interesujący i urozmaico- 
ny program, tanie bilety, oraz cel drogi ka- 
żdemu Polakowi sciągnie liczne grono sfer 
towarzyskich Wina. 

— Reprezentacyjny bal studentów ży- 
dów. Jak się: dowiadujemy, dnia 25 stycznia 
r. b. odbędzie się w sałach klubu handlowo 
przemysłowego — tradycyjnosreprezentacyjny 
bał studentów żydów. 

Społeczeństwo żydowskie ze szczególną 
uwagą zainteresowało się bałem tym, gdyż 
SE on na 10-lecie jubileuszu istnienia 
tow. (Wzajemnej Pomocy Studentów Ży- 

dów U.S.B. w Wilnie. 
| Na bał ten zostali zaproszeni J.M. re- 

ktor, Senat, profesorowie, przedstawiciele 
władz państwowo-komunalnych; został utwo 

Z SĄDÓW 

ZBRODNICZE POROZUMIENIE. 

  

Tragedja, o jakiej będzie mowa, niestety 
zdarzają się dość często. Nie wchodząc w 
przyczyny powodujące je przystępujemy od 
razu do meritum sprawy. 

We wsi Sencisłowszczyzna, pow. Osz 
miańskiego, pewnej mężatce p. Astamowiczo 
wej, której mąż był od dłuższego czasu 
nieobecny '. przydarzyła się pospolita dość, 
lecz nieprzyjemna w tych warunkach historja 
w wyniku której wkrótce miało nastąpić 
powiększenie rodziny. — Poplotkowały ku 
moszki we wsi i uspokoiły się po pewnym 
czasie. Wszystko zdawałoby się być w 
porządku aż tu pewnego dnia za uważono w 
Astamowiczowej wyrażną zmianę. Zbladła 
nieco, a figura niczem nie przypominała jej 
wczorajszego wyglądu.  Uśmiechano się 
na myśl o  wesołychł chrzcinach a 
tymczasem następcy tronu nie było w chacie. 

Plotkarki wiejskie miały znów robotę, a 
kiedy tematem ich zainteresowała się policja 
sprawa przyjęła obrót poważny. 

Dochodzeniem ustałono, że dziecko zo 
stało zamordowane przez matkę Astamowi 
czowej starą Aleksandrę. 

Nic nie pomogły wykręty. Znaleziono 
zwłoki , dziecka z rozbitą i przekręconą 
główką. 

W rezultacie sprawy w Sądzie Okręgo 
wym wyrodna matka otrzymała rok i 6 
miesięcy domu poprawy a morderczyni bab 
ka, cztery lata więzienia ciężkiego. Na mocy 
amnestji obu złagodzono karę. (y) 

NNB LAU TTT TRAIN ZWOOWWCO 

Przed paru daiami „Dziennik Wileński* 
cisnął nowe gromy na skutki „militaryza- 
cji* naszej administracji. Sprawa pokrótce 
tak się przedstawia. Jedno ze Starostw od- 
mówiło komuś t. zw. uznania obywatelstwa 
polskiego, które to uznanie przysługuje, jak 
wiadomo, osobom pochodzenia polskiego. 

Clou decyzji odmownej Starostwa stanowił 
pissus: „Podanie pana .. . załatwione zo- 

stało odmownie, ponieważ używaniem ję- 
zyka polskiego, jako mowy potocznej, nie 
wykazał pan przywiązania do narodowości 

polskiej*. 
Bezwątpienia brzmi to conajmniej za 

wiele. W ten sposób nie wolno motywować 

żadnych decyzyj, a zwłaszcza decyzyj skie- 
rowanych do analfabetów i półanalfabetów. 

l debrze się stanie, jeżeli władze nadzoru= 
jące tok urzędowania gw naszych starost= 
wach, wejrzą w konieczność zrozumialsze- 
go uzasadnianią aktów administracyjnych. 
Wszelako zdumienie ogarnia, gdy się prze- 
czyta konkluzję, którą wywodzi p. Kow* 
nacki z przytoczonych „motywów* staro- 
ścińskich. Czytamy: 

„R więc stwierdza p. Starosta, że 1) 
petent używa języka polskiego jako mo- 
wy potocznej (?), 2) właśnie przez uży- 
wanie języka polskiego nie wykazał przy- 
wiązania do narodowości polskiej (?!)". 

Podobno trzeba najpierw pomyśleć, za- 
nira się coś powie, a tembardziej napisze. 
Albowiem... 

Lecz sięgnijmy do elementarnego pod- 
ręcznika logiki i postarajmy się zbudować 

najprostszy sylogizm. M 

Przesłanka pierwsza, |Używanie języ- 
ka polskiego, jako mowy potocznej, jest 
dowodem przywiązania do narodowości 

polskiej. 

Przesłanka druga. NN nie używa ję- 
zyka polskiego, jako mowy potocznej. 

Konkluzja. NN używaniem języka pol: 
skiego, jako mowy potocznej, nie wykazał 
przywiązania do narodowości polskiej .. Nie 

wykazał, bo nie uważa tego języka... 

Jasne? 
Kto tu nie jest w porządku z logiką: 

referent Starostwa, czy p. Kownacki? Mnie- 

mam, że jeden i drugi. Pierwszy, bo nie 

umie jasno pisać, drugi, bo nie umie 10- 

gicznie myśleć. 

L ia A L iai 

rzony takže komitet honorowy pan i panów 
w skład którego wchodzą najwybitniejsi 
PE społeczeństwa żydowskiego. 

e względu na charakter reprezentacyjny 
balu ilość zaproszeń dla społeczeństwa oraz 
dla akademików została: bardzo ograniczona. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Księż- 
niczka chińska Turandot". Widowisko nie- 
zwykle efektowne Gozziego „Księżniczka 
chińska Turandot* w: przepięknych dekora- 
cjach i kostjumach ilustrowane muzyką Bu- 
ssoniego codziennie jest grane z wielkiem 
powodzeniem. Widowisko to Świadczy 
mownie o wielkich ambicjach artystycznych 
kierownictwa i zespołu artystów oraz o ko- 
losalnej pracy jaką wkłada w realizację po- 
szczegółnych sztuk. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś i jutro 
na subtełnej ironji i satyry. lekka komedja 
„Pan Topaz" Pagnola świetnie grana przez 
cały zespół artystyczny z J. Werniczowną 
K. Wyrwicz-Wichrowskim i R. basilewskim 
na czele. Pod kierunkiem reżyserskim Jerze- 
go Waldena odbywają się codziennie próby 
ze sztuki Somerset+Maughama  „Grzesznica 
z wyspy Pago-Fago* wybitnie interesująca 
akcja tej sztuki przeniesie widza na egzotycz 
ne wyspy Polinezyjskie, na tle których ro- 
zegra się decydująca walka między dwoma 
poglądami  etycznemi,  reprezentowanemi 
przez Bo p. Białoszczyński) i dP:ewczy 
nę lekkich obyczajów (p. Wernicz). Trzecią 
znakomitą rolę w sztuce odtwarza A. Zel 
werowicz. 

— Królewicz Rak na poranku. Dziś o 
godz. 12 w południe grana będzie małow 
nicza baśń łudowa „Królewicz Rak", która 
dotąd zawsze Ściągała do Teatru tłumy wi- 
dzów. 

— Dzisiejsze południówki. Dziś o 
godz 3.30 p.p. powtórzona będzie w teatrze 
na Pohułance Rewja Noworoczna, w której Fi 
humor w piosence, lub tańcu walczy o lep= 
sze z humorem w grotesce, skaetchu lub 
monologu, a wszystko zapowiadane dowcip- 
nie i pomysłowo przez R. Wasilewskiego i 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Ceny miejsc zni 
żone. W teatrze Miejskim Lutnia o godz. 
3.30 grana będzie z udziałem Zełwerowicza 
wyborna i niezawodna komedja  Fodora 
„Mysz kościelna". Ceny miejsc zniżone. 

B harc. drużyny żeń- 
skiej w szkole powsz. „Świt* Nr. 22 odbę- 
dzie się w dniu 19 b. m. o godz. 17. Będzie 
wystawiona „Szopka Polska'* Or-Ota. 

Wstęp 50 gr. Dochód przeznaczony na 
obozy letnie drużyny. 3 

Doroczny Bal Kresow 

Kupiec 

Wyprowadzenie zwłok z dom 
Rossa odbędzie się dziś o godzinie 

O czem zawiadamia i prosi o konieczne wzięcie udziału wszystkich 
swoich członków. 

Zarząd Zrzeszenia Koncesjonarjuszy Wojew. Wileńskiego 

Sfowarzyszenie Kupców I Przemysłowców w Wilnie. 

JAN BUKOWSKI 
KUPIEC 

Zmarł tragicznie dnia 16 stycznia 1930 r. w wieku lat 47. 

  

   
Jan Bukowski | 

m. Wilna 

b. członek Stowarzyszenia Kupców i Premysłowców Chrześcijan w 

Wilnie. Zmarł tragicznie w dniu 16 stycznia 1930 r. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCH    

      
u żałoby (Kalwaryjska 8) na cmentarz 
4-ej po południu. 

7 P. : : 

JAN BUKOWSKI 
Tragicznie zmarł dn. 16 stycznia 1930 r. w wieku lat 47. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Kalwaryjskiej 
Nr. 8- 

© godz. 
o 

na cmentarz Rossa odbędzie się dn. 19-go stycznia r. b. 
4 po poł. 

czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku. 
atka, żona, dzieci i rodzina. 

Otwarcie nowych mostów przez Wilję I Wilenkę 
W dniu dzisiejszym odbędzie 

dwuch, zbudowanych przez wojsko, 
stał na Wilji, drugi na Wilence. 

Budowę przeprowadzał 3 Bao 
Most na rzece Wilji łączy Antokol na 

się otwarcie dla użytku publicznęgo 
mostów. Jeden z nich wzniesiony zo: 

n Saperów Wileńskich. 
linji mniejwięcej ul. Tramwa: 

jowej z prawym brzegiem rzeki (na linji Tuskulan), —Za- 
rzecze (ul. Saska Kępa) z Popławami. : : as K - 

Program uroczystości jest następujący: 1 
Godz. 11 m. 30—Otwarcie mostu na 

strony Tuskulan (obok portu). 
Godz. 12 m. 30—Otwarcie mostu na Wi 
Godz. 13 — Śniadanie w salonach aina 

orges“. 

Wilji na Antokolu. Dejazd od 

Saskiej Kępie. 
restauracyjnych hotelu „St. Ge: 

Godz. 19 — Czarna Kawa, dancing w Kasyni fi 
Saperów Wileńskich, przy ul. Arsenalskioj S WA 

SPORT 

  

Litwini nie puszczają polskie, 
drużyny sportowej z liwy da 

Polski 
Jak mas informują, jedyny klub polski 

w Litwie „Sparta” planuje przeprowadzenie 
pierwszych w historji jego rozwoju wyjaz- 
dów zagranicę. 

Sparta (Kowno) wysyła śwoją drużyn 
na cztery mecze: 2 w Rydze i 7 w Gdańsku, 

Obzywiście, ze względów :politycznych 
о uzyskanie prawa rozegrania spotkań w 
Polsce nie może być i mowy przy dzisiej- 
szym stanie stosunków sąsiedzkich. 

| 77" 5aunannauuunnuuunaauna Г 

Podziękowanie 
W-mu Panu Doktorowi Skarbek-Tel- 
szewskiemu jako nieocenionemu w 

„swych zabiegach lekarzowi, у 
zaszczyt, z głębi przepełniofiego 
wdzięcznością serca złożyć najser- 
deczniejsze podziękowanie. 

Aby Mu Bóg  tysiąckrotnie 
nagrodził ten trud i staranie, szla- 
chetność serca bezinteresowną i 
troskliwą opiekę, której dziś  za- 
wdzięczamy zdrowie i życie. naszego 
jedynego synka. 

Teresa i Eljasz Tretynkiewiczowie. 

wy 

Wprost wierzyć się nie chce, aby w 
kulturalnej Europie gz c) się zdarzyć coś 

У. podobnego. 

ŚWIETNY 
W WILNIE. 

| /W dniu 29 b. m.— 2 lutėgo odbędzie FOTOGRAFIKI 
się w Monte Carlo doroczny zjazd iazdzi 
sty samochodów z całej Europy. Zjazd ten 
jest największą tego rodzaju imprezą i gro 

ad sto maszyn prowadzo 
nych przez najlepszych na kontynencie kie 
madzi zawsze 

rowców. 
Przez Połskę przejeżdża w tym roku 

dwie zagraniczne maszyny w drodze do Mon 
na z mich „zawadzi“ 

aszynę tę prowadzi świetny auto 
umfator szeregu wy 

te Carlo, 
o Wilno. 
mobilista niemiecki, 
ścigów Haus Stuck. Udaje się on do 

Z i 

AUTOMOBILISTA NIEMIECKI l It Ególno-Polska Wystawa 

otwarta codziennie od 3—7 godz; 

wiecz. w dnie świąteczne od 12—7 

wiecz. w salach Gimn. j. Lelewela 

(ul. A. Mickiewicza 38.) 

Benno zza znana c zm (BA 

Grypę, kaszel i bron chit uleczysz syste- 
krusz- allina, matycznem piciem szczawnickich wód 

skąd startować [będzie na zjazd do Monte cowych „Stefana* i „Józefiny*. Choroby żo. 
Carlo. 

Z Polski startuje 4 maszyny: 
Polski Jan Ripper Šommerstein, 

z Jass (Rumunja). 
Niestety polski przemysł automobilowy 

stawiający zresztą jeżeli i nie pierwsze to w 
każdym razie niepewne kroki, nie będzie 
reprezentowany na tym zjeździe. (y) 

  

‚ Ludzie otyli osiągają bez trudu 
i obfite wypróżnienie, używające odpowied. 
nio i S naturalną wodę Franciszka - 

iczne sprawozdania lekarzy specjali. 
stów stwierdzają, że chorzy na nerki, artre- 
tycy, reumatycy, chorzy z kamicą j cukrzycą 

Józefa. 

wody są bardzo zadowoleni z działania 
' - Józefa. Żądać w aptekach i drog. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Słońce — Od Egiptu do Palestyny. 
Hollywood — Asfalt. 
Heljos — Kobieta na księżycu. 
Lux — Wschód słońca. 
Światowid — Kwiat nocy z Polą Negri. 
Wanda — Życie i przyszłość kobiety. 
Piccadilly — Tancerka z Moskwy. 
Kino Miejskie — Jego chłopiec. 
Ognisko — Ta, która się sprzedała. 

я Ьшівіп 

i Husterhof. Piąty Polak — Hołyński atatuje 

wydajne 

łądka j przemiany materji «sunie Ci szcza- 
wnicka „Magdalena“ i „Wanda“. 
„Do naby cia w aptekach į skladach apte- 

cznych. 

  

NADESLANE 

koa pas w kinie „Heljos“ demonstruje 
BY przebój „Pieśń o Atamanie“ (p.p. pieśni 
„Wołga, Wołga”) arcydzieło głęboko arty- 
styczne, głęboka wzruszające. 

Legendę o atamanie reżyser Turżański 
rozwinął w wielki scenarjusz filmowy z wiet 
kim rozmachem. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

„— (c) Wypadki za dobę. W czasie od 
17 do 18 b. m. do godz. 9 rano zanotowano 
w Wilnie ogółem 67 wypadków. W tej licz. 
bie było: kradzieży 6, zakłóceń spokoju pu- 
blicznego i nadużycia ałkoholu 5 (szykują się 
na niedzielę) przekraczeń administracyjnych 

— (c) Usiłowanie okradzenia kaplicy 
przy ochronie Serca Jezusowego. Wczoraj 
rano zakrystjan AE ochronie Serca 
Jezusowego (Dobrej Rady 22 Stefan Re 
zatrzymał nieznaną kobietę, która dopuściła 
się kradzieży w kaplicy. 

„W chwili, gdy Reta zajrzał do kaplicy 
złodziejka miała już ukryte przy sobie 5 
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książek, 2 poduszki do procesji szarfy. 
Gdy zatrzymaną sprowadzono do komi- 

sarjatu okazało się że jest Marją. Korklewską 
z a na tej samej ulicy pod numerem 
16. 

Korklewską osadzono w areszcie. 
— (c)Skradzione w firmie „Quadrat* 

kalosze pqwoli się odnajdują. W' piwnicy 
Wpiwnicy domu Nr. 2 przy ul. Subocz zna- 
leziono kilka par śniegowców pochodzących 
z kradzieży w firmie „Quadrat' a ukrytych 
tam przez pasera Izraela Botwinika, który 
również został zatrzymany w chwili gdy 
usiłować wynieść z Wilna transport tych 
śniegowców. 

(c) Kradzież w szatni. Nieznany 
sprawca skradł z szatni restauracji „Bristoł 
palto wartości kilkaset zł. będące własnością 
K. Głowińskiego zamieszkałego przy ulicy 
Krakowskiej 25. h 

— (c) Zatrzymanie złodzieja. Na gorą- 
cym uczynku kradzieży w mieszkaniu Idy 
Alpersztejn ujęto Feliksa Grotowskiego (Bo- 

se 6). Zlodzieja oddano w ręce po- 
icji. 

— (c) Uciekł najukochańszy brat. Po 
uprzedniem okradzeniu mieszkania uciekł w 
mewiadomym kierunku Edward: Jańkowski 
zamieszkały u brata swego Kazimierza przy 
ul. Śniegowy zaułek 2. : 

'RADJO 
Niedziela, dnia 19 stycznia 1930 r. 

10,15— ': Nabożeństwo z Poznania, 
11,55-12,00: Sygnał czasu i meteorolog. z 
Warsz. 12,10 14,00: Transm. koncertu z 
Filharmonji' Warszawskiej. _14,00- 14.20: 
„Dziesięciolecie Wileńskiego Towarzystwa 
Rolniczego* odczyt wygł. inż. Jan Jurkow 
ski. 14,20—14.30: Transmisja muzyki z 
Warszawy. 14,30—14,50:. „Co ważniejsze w 
uprawie, warstwy głębokie czy powierz- 
chowne* odczyt wygł. prof. Stefan Bie- 
drzycki, Transm. gdo Warszawy i innych 
polskich stacyj. 17,15 — 17,40: VI odczyt 
Nor przez Kurat. Okręgu, Szkoln. 
Waileńsk. wygł wizytator Mieczysław Ma- 
tuszkiewicz p. t. „Dziecko przyszły oby- 
watel". 17,40 19,00: Transm. koncertu z 
Warszawy. 19,00—19,25: „Co się dzieje w 
Wilnie?" pogadankę wygł' prof. Mieczysław 
Limacowski. 19,25—19,40: 21:a lekcja ję- 
zyka niemieckiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 
19,40—20,00: Program ina _ poniedziałek, 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,00—21,30: 
Transm. koncertu z Warszawy. 21,30 — 
22,00. Audycja literacka—„Fircyk w zalo- 
tach z przypadku”, racjofon fragment z 
„Obrazów Litewskich" Ignacego Chodźki 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. il. Radjofo- 
nizącja Kaz. Vorbrodta, režys. Haliny Ho- 
hendlingerówny. Transmisja do Warszawy 
i innych polsk. stac. 22,05 - 030: Transm. 
rewji „Cała Warszawa" z teatru „Morskie 
Oko* w Warszawie. 

Poniedziałek, 20 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał z Warszawy. 12,05 
—13,10: Poranek muzyki popvlarnej crk. 
Polsk. Rądja. 1. Waldteufiel — „Fijoiki“ 
walc. 2. Poppy Suita wschodnia, 3. Chu- 
pin—Preludjum. 4. Bochherini—Menuet. 5 
Tosseli—druga serenada' 6. Granados - 
Taniec hiszpański Nr. 5. 7. Muzyka ta- 
neczna. 13,10--13,20: Komuńikat meteoro- 
logiczny z Warszawy. 16,10—16,15: Pro- 
gram dzienny. 16,15—17,00: Retransmisje 
stacyj zagranicznych. 17,00—17,15: Komu- 

- nikaty ademickiego Kołą Misyjnego. 
1715 - 17,40: Audycja dla młodzieży. Kroni- 
kę życia młodzieży -- wygł, Wróżka Dziecio- 
lubka. 17,45--18,45: Transm. koncertu z 
Warszawy, 18,45—19,25; Audycja literacka 
„Tristan* radjofon. utworu Tomasza Man 
па м wyk» Zesp- Dram. Rozgł. Wil: 19,25 
—19,40: 18-ta lekcja języka włoskiego: 
Prow. dr. j. Rostkowska. 19,40—20,05; 
Program na wtorek, sygnał cząsu i rozmai- 
tości. 20,05— 20,30:„Uroczystości teatralne 
w Atenach* odczyt wygł. prof. Stefan 
Srebrny. 20,30—23,00: Transm. z Warsz. 

Koncert Roo WZ z Wiednia, felje- 
ton i komun. 23,00 —24,00: Muzyka tanecz- 
na z rest. „Polonja* w Wilnie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz.  Kupuo 

Dolary 8,875 „ 8,895 8,55 
Belgja 124,15, 124,46, 123,84 

Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
Budąpeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja; 358,40 35930 357,50 
Londyn 43,39, 43,50 43,28, 
Nowy York (czeki)8,898, 8,918, 8,878, 
Wypłaty telegr. 8,916, 8,936, 8,898 

Oslo 238,25 238,85 237,65 
Paryż 35,02, 3511, 34,94, 

Praga 26,37. 26,43, 26,31 
Szwajcarja 17225, 172,68, 171,26 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 239,30, 239,90 — 238,70 
Wiereń 1125,37 125,68, 125,06 

Węgry 155,57 155,74 155,17 
Wło hy 46,66 46,78 46,54 
Mark“ niemiecka 212,92, 
Gdańsk 173,35. 

Akcje. 4 

Bank Polski 17950 . Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Uoka Yas 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 2650 Iski 49 —. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 72. Ostrowiec - 66.00 
Starachowice 211— —1 — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20, Węgiel 50,— — “Раго- 
wozy 20, orkowski 8.50 Spiess 102. 
Lilpop 36— B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 IU em. 73,50. Siła i Światła 
91—. Firley 34. Bank Dysk. 124,Nobel 10,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Baak kiand= 
lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33. 

Papiery procentowe 
Pożyczka inwestycyjna 123.50. Prem= 

jowadolarowa 78.— 5 proc. konwersyjna 
0,— 6 proc.dolarowa 79.75 10 proc. kole- 

jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 proc, 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rolu., obli- 
RES TA Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83, 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,25 
8 proc. warszawskie 69,75. 5proc. warszaw= 
skie 53.— 8 proc, Łodzi 64:75. 10 proc. 
Siedlec 7325 8 proc. wcje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 
Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 49.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc, warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 82,0 
8 proc. Piotrkowa 58.75 

  

  

KONKURS. 
Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 

posady sekwestratorów. 
Warunki konkursu:, 
1) Obywatelstwo .Połskie, а 
2) średnie wykształcenie ewentualnie kil- 
letnia praktyka biurowa, 
3) kaucja w gotówce względnie z za- 

„stawie hi potecznym w kwocie nie mniej- 
szej zł. 5.000. 4 

Oferty wraz z dowodami składać w Ma- 
gistracie m. Wilna, pokój nr. 45 do dnia 27 
stycznia 1930 roku. 

kul 

Magistrat m. Wilna. 

«ва SC Oa i LO UE 
Tel. 697. Tel. 697 

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

od 500 klg. 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i . Dokużyństy. 
Wilno, Zawalna Nr 20. ' 

Tel. 697. Tel. 697, 
Aki, РС ОЕНЛОНО OOOAZKCA UAOROA 60 . 

` 

  

Tańce karnawałowe 
Tango, Foxtrot, Slow-fox i Blues 
wyuczam w 12 lekcyj. P. BOROWSKI 

5 в @ wo 

  

Oszczędzaj-ubezpieczając 
się na życie уу Р.К.О. 

Ubezpieczenia mieszane i posagowe 
bez badania lekarskiego ze skłądkami 
miesięcznemi począwszy od 3 złotych. 

Zgłoszenia przyjmują i informa- 
cyj udzielająs Oddział P.K O. w Wil- 
nie, Mickiewicza 7, wszystkie urzędy 
pocztowe oraz upełnomocnieni za” 
stępcy. -0 

Dziš ostatni dzień! Najnowsze rewel. arcydz. współpracy JOE MAY'A i ERYKAPOMMERA 
KINO-TEATR Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego miasta. W rol a 

; ASFALT piękniejsza na firmamencie filmowy, wsekokiąca gwiazda BETTYANANA В 
„HOLLYWOOD GUSTAW FROEHLICH oraz ALBERT STEINRUCK. 

Na śŚliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się potknąć... 
! M 0 t t 0: Ja się boję, tak strasznie się. boję... Ulicy... # e 

Specjalna ilustracja murcyczna, Pocz. O  —.. 4,6, 8110,25. Bilety honor. w dniu premjery nieważne 

Mickiewicza 22. 

  

Lnana wróżka Chiromantka 
Przepowiąda przyszłość, sprawy są 

   

   
   

  

  

  

Jutro premier! PRZYSTAŃ ĄIŁOŚCI 
urocza Esther Ralston i Gary Cooper 

„Zwycięstwo miłości"  wrolig. Miss Polonja. 
Początek _o godz, 4, 6, 8, 10.20. 

KINO-TEATR 
„HūLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

jReżyserja: Gregory La Cora. W roli tytałowej 

INad program: Komedja w 3 akt. p. t. 

Srecjalna ilustracja muzyczna. 
  

  

  

  

  

s dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od E ! 
1 10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. = + —— - SEA i | 
z Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw z Kino-Teatr Dziś ostatni dzień! Największa sensacja wieku spaniały tryumf genjuszaż ludzkiego. Cud techniki» 

: Krzyža, w bramie na prawo schody. = : еа „„KOBIETĄ RA KSIĘŻY CU | 

AA AD ONA NAC RSTK 9 5 HELIOS" Niesłychanie sensacyjny dramat miłości i nienawiści, zazdrości i wierności. Najmonumentalniejsze arcydzieło | $ a genjalnego Fr. Langa (twórca obrazėw „Nibelungi“, „Metropolis“ i „Szpiedzy“). W roj główn bož esa H Wileńska 3g, |. Kobiet WILLY FRITŚCH I czarująca GERDA MAURUS, Akcja toczy się na ziemii na kalędycu grze <ze | 
NATLERACY "= || MŁODZIEŻY DozwóŁONE” UWAGA: ze względu na 3 godz Śrygie wozu tnie, zagadki. koiętyca DLA х : wzęlędu na 3 godz. trwanie i = 

W Ę £ i E L punktualne przybycie na początki seansów_o godz. 1, 4, 7 i 10-ej. sęansu uplasza się Sz. Publiczność o | ‹ £ | 

górnośląski koncernu „Progress“ Dawno oczekiwany największy przebój kii IS 
Oraz KOKS wagonowo i od jedńef Juiro wielka premiera! wej! Arcysensacja sezonu! Tryumialne inematograli światem | 
tonny szczelnie zamkniętych i za- KINO-TEATI rosyjskiego mistrza w Turżań ki lego 

plombowanych wozach dostarcza > R R B E $ Ń p z 1 M I Ę ego | 
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- A A M A 2 : 

mysłowe ‚ HELIOS" Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego głęboko wzruszającą miłość ku księżniczce perskiej ; . | 
egzystuje o przygody na tle wod wielkiej rzeki ros. W roli atamana—H. SCHLETTOW, i M D r U b b tuje od э d ti d wielkiej rzek W roli at: , księżn. persk Li: tragiczne 

ė roku 1890 DAVVIS i dypl. persk.—RUD. KLEJN- ROGE. Niebywały rozmach inscenizacyjny.— Szalone na AN HALL-" 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. Wileńska 38. na wystawal-Od gocz ó-ej odnowieanio dostosow. ilustrację muzyczną tworzy powi kakdnac cl | 

Składy węglowe: Słowackiego 27, orkiestra bałałajek i mandolin 2 orkiestry— B | el. 14- -0 Wszyscy miłośnicy kina winni ten arcyf.Im widzieć! Na premjerę honorowe bilety nieważne. 2 
REED WRECZ A ZZRZOROWSIE SZ ERROKOWOKNY ORA ь 

NIE NAZWĄ lecz ” JAKOŚCIĄ zdobytlii 
i mej napoj KOLOSALNV SUKCESI 

l PREGZ z FALSYFIKATAMII 
a W celu ochrony przed falsyfikatami 
E mego słynnego orzeźwiającego na- 

poju znanego dotychczas pod nązwą 
i „SINALCO* ten sam napój ukaże się 
i obecnie 

FRUID" opatentowany { a 

Że „FRULD* Bormsztejna 
z otyginalną etykietą i kapslem 

00 UOP WE UAI (3 UBY WDY WY UW WY WY 

pod 
nazwą › 

а ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

5 środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 
ARK REY NEC A G . 
  

  

  

    

Seansy o godz. 4,6, 3 i 10.15. więcz   
j 

  
Od duia 15 do 19 stycznia 1430 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„JEGO CHŁOPIEC 
Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: CHARLES ROGERS, M i 
CONKLIN. Nad program: „PAPIN SYNEK*. Komedja w 2 is S L TER 
Początek seansów Od g. 4-eį. Następny program: „BOHATE ° ; Porter Alos alkos 403 POPOWE? ARENY*, Cena biletów: 

DZISI To czego Wilno nie widziałc! Pierwszy raz w Wilnie 

ŻYCIE I PRZYSZŁOŚĆ KOBIETY 
film z zakresu Higjeny Ciała Kobiecego. UWAGA! Dziś 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

POLSKIE KINO 

  

  

Wielka 30. я : tylko dla panów, w poniedziałek ] * nie dla pań. Pocz. seansów o godz. 1, 3.30, 515, 7, 8.45 i 10.30 w. : E i) 
Ė Tel. 14-81. się_o_ przybycie na początki seansów. Film wyświetla sę bez asies ainas ki 2 

Kino = Teatr Od dziś dnia 17-go będzie | 
B Sioneė“ (OD isias trevelicyni Hin „Ūstainie : Krwawe Walki w Palestynie” ! й ramat w 10 akt. z autentycznemi zdjęciami i ээ żydowskich dokonanych jednego ze śmiałych operatorów Frnncuskich. igciami ostatnich walk arzbsko- 

: GAUMONTA*. W sobotę i niedzielę kino cz cuskich. Nad program: „WIELKI TYGODNIK 
a ul. Dąbrowskiego 5 w_piątek, sobotę i niedzielę nie Wi LO BOCzKCH-Dla młodzieży dozwolone. Bilety honorowe 
  

: ЕЛИ ОНИ NSS ' Г 

Kursy Kierowców Samochodowych Az Pianina MAWAWAM 
Stowarzyszenia Techników Polskich 98 Kosmetyka BR panda wyra pr m. RÓŻNE. 

„w Wilnie ul. Ponarska 55, Tel. 13-30 Ра 3е Lai sat, a 
Przyjmują zapisy do grup: XLV amatorskiej dla Pań i G a R: SCE BWARWSB ' 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLVI Zawodowej z nauką abinet 0,7 ZEE - Przepisywanie 1 

NA_ MASZYNACH 

Racjonalnej Kosme- F # i pół miesięczną. ads 
za © 

УНа 
AJĄL ti 

Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b. ASS ska £ pięknemi 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI 

Koncernów, Progress” |, Robur” 
Oraz koks wagonowo od vół tonny 
w wozach'zaplombowanych, costarcza 

Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchacz: Hu zabudowaniami || fachowo, szybko i 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części Fodda: byty oi as papai so tę ч Wil Ino 
s. W specjalnie urządzonej sali doświadczelnej qdbywa się Urię serwiije dosko: Miaiańakic o ! ileńskie Biuro 
ndywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silaików, |] nali, odświeża, usuwa] sprzedania 20 | Mies 2040 - Hanai. 

ROW, ustawianie zapłonu „MAGNETG*!„DELCO*. A jej ' skazy i braki| 10000 dol. z rac Il t WOZY 21, | 
zkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się ma] Sztuczne opalenie ce-| terminowanien | | V | 2 —-E6I-0) 

CZTERECH typach nowoczesnych samocho. ów, bez ogra- ry. Wypadanie wło- 1 t = i i niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie o: Cegielnia Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 

sów i łupież.  Naj- kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. nowsze tiobycze ko- 
у mechaniczną - 

Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów chów 
biająca cegłę, dachów- 

  

Zapisy orzyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów sety wełocaiiej, 21, |kę, dreny, jest do 
codziennie od godz. 12-ej do 18- j, PORE ACA: A WED OB EI wydzierżawienia w 
przy ul, Ponarska 55. Tel. 13 30. M - woj. Warsza skime 

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- Ą Ifpgzqjg, KOBIECA Fortepjan Wiadomość up. E. 
chodów i ciągówek rolniczych. e i konserwuje, Schroeder'a w dob Piotrowskiego, Troc- 

doskonali, odświeża rym stanie okazyjnie KA m. 9, od 

        

    

  

    

  

  

  

  

    

  

          

    

ul. Trocka Nr 2. Kurs rozpoczynam T-wo USER я ю Е, 
sadzi i T swa braki i skazy, do sprzedania. Het- 3 —6 telef, 13-96. - 

Na iund = i p Polskiej Maci v piediią Z syczia KS Zwisy Akc. Tadeusz Mowa ! Tyski Wrg5 6000 dolzrów jj wow sy ae, i trwałe ma A kd. ИО TOY EE = 
la fundusz bibljoteczny Polskiej Macie | i ® об ckłewicza о! ać po-Przyciemnianie brwi. -12 godz. - i 

rzy Szkolnej ARK Podiizbwań nowo- A (Towarzystwo Chrześcijań ać, į gotówką. „tytu R LOKALE Ę (htesz Sadę? Śusłsa Gabinet | Kosmetyki . …-_0 › Oszczędności en Kazimi iatecki skie Intelig.). - Sprzedzje się również na pudy 8110 łem kaucji zioży | c 3 2 
ych, p. Kazimierz Świątecki 10 zł. i sen ni i kawaler przy. Ot x sa BB kofcz ć kursy fa- Hod „CEDIB' D „_ | 7a oprocentowanie 

н KRY Op je pdonośći аке оааа оо нооаы о aaa Masina оо wiedniego  stano- D ы ad g a е i acji: а оннНЕ IIS | e | po yra Eli atšakos ai 
w rolnictwie. Refe- | joneczne z wygosa- ie : A Ž arnitur mebli maho-| Mickiewicza 1; 

а x A а @ ygodsa- wyucza listownie: я ы Ё . $ 
2 „11074. A. I. „O. kuniowa - Swierdlin Sora“ w Plisie, pow, kucjąh R mi i prawem korzy- buchaliesj!, rachunko: M WA AB © AGB 27 kicdeaa kaczy tel. 152 WAR: 

a Pao apteka. Firma istnieje od 1915 m TA ais, Biuro | Stania kuchni. Siera- wości kupieckiej, ko- obramowaniem, stół i 

elesir AanūjoW Obama Świriin Sora, "zam tamie, | ВЫ — МЕ |yiienskie „parę |kowskiego "20 — 5 resonaencj Mundo: HANO | SORIEBĄŻ jadalny "ikea 2 Paryżanka 
` : 11075. A. I. „Orzechowska Fryda" w Ejszyszkach, pow. Lu-| Mickiewicza 21 oglądać od 12--5. żre: MORO, nauki kandelabry bronzowe, nauczycielka rutyno* 

zi dzkiego, sklep spożywczo - 'galanteryjny. Firma istnieje od 1929 4 tel. :52. ki ME " And и 'н'і“" kali. BMAWAE AM roże żyrandole elekt- wana udziela Iekcyj 
D6 REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W roku. Właściciel Orzechowska Fryda, zam. tamże. / 2872—VlL. 777777 2 pokoje za! Aa ra a dai Šia „„ ĮIycznė, — КИКа pier- w zakresie gimnazjum, 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: || —НН mais pródikcaywnanie lepiej słoneczne, Is rs owakaw.. Kartofie". losów « POZA Arka 6Я 

oi A Ike Ai Md w pyska ion amid Gry pkarw: | BBKARZE qźagnyżenz, zg ktaponi gs l "dny kwikz”” bits! Oszczędności Ju 
„A. I. „Ma icz Mejer - Icko w. I „DOW. zkiego, drobna sprzedaž towarow spožywczych i galanteryj- elektryczność, od za- » z H : Odkurzacz  „Elektro- SZCZĘ no JĄ 

Lidzkiego, sklep żelaza. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel ch. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Podzitwiańsk: 4 gramatyki polskiej. c: El. WILOPAŁ jyy* centr) » 4 

Mackiewicz Mejer - lcko, zam. tamże. 2865 — VI. toja Ža nd ю DE 2873 VN R i A ORAS fd Zakretowa BAJ p Świa- Styczniowa 3, NE 1 wis z porod sta: swoje „a dola 
— — — — — — — — — — rs i T 11077. A. I. „Pogor elski Izrael* w Ejszyszkach, pow. Li- Г. z sad wa. Ządajcie pro- awa LEZ © TOŻYtNEJ angielskie uj ną proc» 

UDA: „Spółka kezosi = DAE a owi dzkie A piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. iaściii P g SEŁODWIEZ Mies im spektów, | + į WI paki | $ NET tomólk och taa i Sai 
Arkinowie ka w Wilnie.*. Fabryka win. miodu i pi ‹ go1 elski Izrael zam. tamże. — VI. е 1251 anie -- 4] ; beletrystyki, palta fo- 1 zabezpie” 
owocowych. Siedziba w Wilnie, A Zawalna 43. Spółka firmo= м лаНа K ! kowe, 2 futra męskie, CZOna  ztotem,  sre“, 
wa istnieje od 4 maja 1929 roku. Wspónicy zam. w Wilnie: Ben. Shot, wnadtycENA, |3 pokoje z wygodami, _|TAWCOWA Spółki 300 в не’ вгет i drogiemi ka” 

cel. Arkin przy ul. Kopanica 12, Jakób Arkin przy ul. Kwiatowej RUNA URUSSESASOZOESESNE 102 „a nawa S as można. z ogrodem. umiejąca szyć, prze- ina, UL SB 2. Ledų iki, LOMBARD) 

przezeiona ze spó” vga odpowalościj pod Wyprzedaż poinwenfarzowa LAN Pilereckieh "9 diecie, wyszywać,|Islieje od ISA z аоа _Żskupia że o Wydaje 
firmą: „Dom Handlowy — EXTRANŚ — w Wilnie, spółka z ° 3 merežkowač i t. d.| Pal i i pożyczki zastaw 

ograniczoną odpowiedzialnością”, istnieje na mocy aktów, ze- niebywała okazja nabycia m ze wszystkiemi S7yje Lieliznę. Poszu- F bryka. skład KURIE Bez pośred- złota sia, Šias 

kn e Aa rt o A gy sukień. obuwia; bielizny, “trykotarzy, KobietewLakarz Pokój wygodami, mi z Peg” | jadalnie, sypialnie, | wany, sola Oboty. tów, futr i td. 8—1) 
wem Krzemińskim, iący: iąz S a, У, + ‚ LS 

12 stycznia 1923 r. nr. 507, w dn 14 lutego 1925 roku. Nr 1602 w ' ai mae Br. ZBLŃGWICZYWA | ejotom, 1 e saa £ może i na wyjazć; a łóżka aikłowane 1 | У dobrym stanie. Ce ufeorówkę w róż" 
dn. 9 czerwca 1027 r. nr. 2660 i w dniu 4 maja 1929 r. nr. 2965, L A. KOBIECE, WENE- |nem ogrzewaniem do 35Ż€ może być eks- skie, kreden- i я 40 > tacy do- nych walutach | 
Czas trwania spółki — trzyletni do dn. 1 stycznia 1926 r. z auto Śniegowce po cenach Ściśle fabrycznych RYSZNE, NARZĄ- | wynajęcia, ul. Teatral- Pedjentką vw maga-| sy, stoły, szafy arów, a w tem _po-| Jokujemy najsolid- 

matycznemy przedłużeniem na następne trzy lata i tak dalej z. © ł : DOW MOCZOW. na 4 m. 8, tel. :2-33, ZYNiė. Adres: Sawicz Ika, krzesła ŻAcana uża, długo-| niej — zwrot ter. | 

REMA Add |1LW.JANKOWSKA | gaj Pi ZIN Boz ese а кЬ М аЕС о н Е wią Bencel Arkin.izJakób Arkin. Wszelkie zobowiązania, umówy, х ui. Mšiaklawicza 24, podwórzu na prawo] godne warunki i > у „ H.-K. „Zachęta” | 
+ Ё. - Ё 2 w aptece pod iewi. 

A ot "PCJ Bł | Wilno, Wielka 42 w] Garaż wd. czu ie" puka wyc аееа оЬ 
2 ŚCIDW: i i i - ь R MATRA 21. no, a —о — 

kj a iai podpisywać jeden ? „core чнвванссоовочинасованиясаеаовавоваольовони RES GIM Zwierzynic ul. W: polalk z „wykształce- Sprzedaje się > r о, | 
ków zarządu. 2861. — XI. й low; . = niem i prakty- к 3 ° НУЛ S GRADO I GRASS 
L a ALT e PIANINA | EDRTEPIANY | 4 DEATYCI ! L aa to Z wiekim. Ia Kartofie ZGUBY ' я u Я Н d i USE 0 II ORKA T GTE Os; 2 » р ‚ 

11069. A. I. „Markowicz Blu: м Prozorokach,. pow. Dzi Na ANY POdar“ Kim, od, st. kol. jadalne do sprzedania 
śnieńskiego, sklep naczyń glinianych artykułów spożywczych i S k 8 й . POSADY B czego. Posiada w zu- przestrzeni 210 ha wz dostawą na miejsce. ОМЕ WB COGEEG O) KET 

a Ak yk światowej sławy „ARNOLD , FIBIGER* @© !"”ю‘‹' wiedzę go- p WI AE istnieje od 1928 r.. Właściciel Markowicz | e į AU "sa po SE ada ko dk ost : -.-. 3 sdodirki rini pepe. paty kel Aiko, S'wisko: książkę 

PWB PORA air „O о SM 5 PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS, Lok OM "m pach с .::і.т«ади]-пе „mlecz- pletnym "żywym i Z diną Nisos PK. 
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