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Bestjalizacja 

czy wychowanie? 
Idzie na świat ze Wschodu zwarta 

karna falanga ludzi, którzy nie znając, 

i nie chcąc znać Boga, ' hodują naj- 

straszniejsze, jakie są pod słońcem 

potwory. Potwory te— to zdegrado- 

wani do rzędu zwierząt, zbestjalizo- 

wani ludzie, bestje ludzkie. 
Cóż przeciwstawić możemy tej 

nacierającej falandze?! Słychać w ca- 

łej Europie głosy, odgłosy i" nawoły- 

wania. Każdy swoje, nowe, niby zbaw. 

cze projekty wysuwa, każdy w pośpie 

chu gdzieindziej się rzuca, w rozgwa- 

rze i popłochu, rośnie nastrój nerwo- 

wy,! paniczny, jak w  zaskoczonym 

przez wroga obozie. 

W tym rozgwarze spokojny głos 

Papieża zabrzmiał donośnie, budząc 

w nas tę radość, którą ma żołnierz, 

gdy w zamieszaniu bitwy głos komen 

dy usłyszy. 
* 

Tydzień temu wydał Pius XI En- 

cyklikę „„,Reppresantanti* — o spra- 

wach wydawania. Encyklika ta, jak 

wielkie encykliki Leona XIII, jak” „Re- 

rum Novarum“, jak „Immortale Dei“ 

będzie znaczyła etap w rozwoju myśli 

ludzkiej, jest aktem historycznym. 

Wypełnia ona trzy kolumny „Osser- 

vatore Romano“. Pisana jest po! wlo- 
sku. 

Nie czas jeszcze na szczegółowy 

jej rozbiór, komentarz i ocenę. Pod- 

kreślając na wstępie absurdalność 

wychowania bezbožnego, i zaznacza- 

jąc, że wychowanie musi wyrobić 

człowieka tak, aby mógł on osiągnąć 

przez życie ziemskie cel najwyższy, 

dla którego został stworzony, Encykli 

ka w pierwszej swojej części mówi o 
tem, do kogo należy wychowanie. 

Przechodząc kolejno prawa Kościoła, 

rodziny i państwa, — tych właśnie 

trzech, nie innych czynników — Ency 

klika cały rozdział poświęca zasadom 

harmonji pomiędzy Państwem a Ko- 

ściołem w dziedzinie wychowania. W 
drugiej części Encykliki jest mowa o 
przedmiocie wychowawczym, jakim 

Ё jest człowiek cały, z ciałem i duszą. 

Znajduje tu wyraźne potępienie natu- 

ralizm pedagogiczny. Trzecia część 
dotyczy Środowiska, w którem się 

obraca młodzież; czwarta precyzuje 

ceł wychowania, podkreślając, że 

prawdziwy chrześcijanin jest też do- 

Skonałym obywatelem., Na zakończe- 
nie wskazuje Papież na Chrystusa Pa 

na, jako nauczyciela i wzór wychowa- 
nia. 

* ® 
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Nam, w Polsce, gło$ ten'był po- 
trzebniiejszy może jeszcze, niż ' gdzie- 
kolw'ek indziej. Bestjalizacja ludzi od 
bywa się o miedzę od nas; w naszych 
zabranych powiatach huczy pożar 
komsomołu; co chwila żagwie ' zapa- 
lone w nasze padają obejście. * Mało 
też gdzie taki chaos w zasadach wy- 
chowawczych da się stwierdzić, jak u 
nas. Dość zajrzeć np. do sprawozdań 
2 konferencji oświatowej w Łowiczu. 

Organizowało ją nasze ' Ministerstwo 
Oświaty, zagajał sam Minister. Czego 
tam nie było słychać! O  „wolnem 
chrześcijaństwie" ktoś mówił, przeciw 
stawiając je „religii _ niewolników 
rzymskich“, inny jakiś urzędnik - wal- 

czył z „martwym  tradycjonalizmem, 
płynącym z form religijnych" inny 
znów twierdził, że „nie porusza tego 
który bógi jest lepszy, ta obojętne», 
pewien kierownik oświaty pozaszkol- 
nej, choć twierdził, że mu „artykuły 
kodeksu karnego zamykają usta”, po- 
trafił jednak mimo ust zamkniętych, 
ogłosić „religję chrześcijańską za źró- 
dło wojny** i wołać, że „jak długo wia» 

'ę będziemy wiązali z kościołami, tak 
długą żywej wiary nie będzie”, ktoś 
tam jeszcze cieszył się z upadku „kul- 
tury szlachecko-chrześcijańskiej *. 

I tylko prof. Miecz. Limanowski, 
— który swoją stałą współpracą za- 
szczycą „Słowo” — "stanął wyraźnie 
z otwartą przyłbicą. 

Chciałbym widzieć, chciałbym sły 
szeć ten grzmot, ten piorun po pioru- 
nie, ten szereg wybuchów, tak zawsze 
szczery, zawsze „bezpośredni* u Li. 

ECHA STOLICY 
Ambasador króla Ifaljl 

na Zamku 

WARSZAWA. 22.1. Pat, Dziś o 
godzinie 13 Pan Prezydent Rzeczypo- 
spelitej przyjął na audjencji na Zam- 
ku ambasadora włoskiego, który zło- 
żył Panu Prezydentowi podziękowanie 
za Ślubny prezent, ofiarowany na- 
stępcy tronu włoskiego z okazji jego 
zaślubin. 

P. Prezydent na nahożeńsfwie 
jubileuszowem w kościele ewan- 

gelicko-augsburskim 

WARSZAWA. 22.1. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczyposoclitej był dziś o 
godz. 11 rano cbecny na nabożeń- 
stwie w kościele ewangelicko-augsbur- 
skim z okazji 25-letniej działalności 
na stanowisku bis upa kościoła ewan- 
gzlicko-augsburskiego ks. Burschego. 

Dzień P. Premjera 
WARSZAWA. 22.1. Pat. P. prezes 

Rsdy Ministrów prof. Bartel przyjął 
o godz. 10 m. 30 ministra komunika- 
cji Kiihna, o godz. zaś 12 — posła 
polskiego w Rio de Janeiro Grabow- 
skiego, następnie delegację przemys- 
łu budowlanego w oscbach pp.: Drze- 
wieckiego, Martensa i Chabelskiego. 

BóRada Naczelna Organizacyj 
ziemiańskich 

W sobotę dnia 18 bm. na Walnem 
Zgromadzeniu Rady Naczelnej ;Organi 
zacyj (Ziemiańskich odbyły się wybary 
do władz Rady. Na prezesa wybrano 
ponownie Kazimierza ks. Lubomirskie- 
go, na wiceprezesów pp.: Stanisława 
hr. Badeniego, Antoniego hr. Jundziłła, 
Jana Steckiego i Marjana Rudzińskiego. 

Do wydziału wykonawczego RNOZ 
weszli pp.: 1) Arkuszewski Marjan, 2) 
Cieński Włodzimierz, 3) hr. Czacki Sta 
nistaw, 4) hr. Czarnecki Zygmunt, 5) 
'Dąmbski hr. Aleksander, 6) Godlewski 
Stanisław, 7) „Jankowski Alfred, 8) Ko- 
morowski Stanisław, 9) Pleszczyński 
Józef, 10) hr. Żółtowski Jan oraz de- 
legaci z Głównej Komisji Ziemskiej do 
RNOZ 11) Leszczyński Zygmunt, 12) 
Wańkowicz Stanisław. 

Genterolew ubezpiecza wybsry 
Dlaczego B. B. przeciwstawia 

się demagogicznej ustawie. 
WARSZAWA, 22—I. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu komisji "prawniczej pos. 
Lieberman referowal projekt ustawy, wnie- 
siony przez kluby P.P. S., Wyzwolenie, 
Strennictwo Chłopskie, Piast, N. P. R.i 
Ch. D. o ochronie swobody wyborów 
przed nadużyciem  włądzy urzędników 
Projekt ustawy został przyjęty po bardzo 
wyczerpującej i długiej dyskusji w dru- 

  

  

*giem czytaniu. 
Przeciw wnioskowi wypowiedzieli się 

przedstawiciele klubu BB., uważając, że 
wydawanie ustawy, skierowanej przeciwka 
ur.ędnikom, biorącym udział w akcji wy- 
borczej, nie jest usprawiedliwione, że ra- 
czej należy wydać ogólną ustawę o nadu- 
życiach wyborczych obejmującą wszy;tkich 
obywateli. 

Przeustawiciel B, B. zwracą uwagę i 
na to, że ze względów kodyfikacyjnych 
jest niedopuszczalne przyjąć za podstawę 
wspomniany wniosek, obejmujący tylko 
część przestępstw przeciwko czystości wy- 
borów, dokonywanzch wśród urzędników 

i zaproponował, aby komisją wezwała 
rząd do zgłoszenia projektu ustawy unifi- 
kacyjnei, obejmującej wszystkie przes'ęp- 
stwa przeciwko czystości wyborów, któ- 
raby zastąpiła obowiązujące dotychczas 
poszczególne ustzwy dzielnicowe. Stano- 
wiska B. B. komisja nie podzieliła” Wobec 
przeciągania się obrad komisji prawniczej 
dalsze punkty porządku dziennego zosta- 
ły odroczone do następnego posiedzenia 
Trzecie czytanie wspomnianego projektu 
ustawy odbędzie się dnia 27 b. m. 

Sprawa Sp. Ake. Genfury 
w podkomisji budżetowej Sejmu 

WARSZAWA, 22 1. Pat. Dziś odbyło 
się posiedzenie podkomisji budżetowej do 
zbadania umowy likwidacyjnej co do eksplo 
atacii puszczy Białowieskiej przez spółkę 
Ceatury. Na posiedzeniu obecni byli wice- 
minister rolnictwa p. Leśniewski, dyrektor 
lasów państwowych p. Loret oraz przedsta- 
wiciele N. 1. K. i Prokuratorji Generalnej. 
Wyjaśnień na podstawie akt udzielał p. 
radca Czajewski z Ministerstwa Rolnictwa 
i z ramienia Prokuratorji Generalnej p. We- 
l.ński. Referent pos. Kiernik postawił sze- 
reg zasadniczych pytań, wyjaśniających oko 
liczności dla oceny ze stznowiska interesów 
prywatnych umowy, rozwiązującej eksplo- 
atację puszczy przez spółkę Ce:tury. Na 

postawione przez referenta pytania udzieli 
na następnem posiedzeniu odpowiedzi przed 

stawiciel Ministerstwa Rolnictwa i wyrazi 
swą op'nję przedstawiciel N. I. K. 

F Komisji Administracyjnej Sejmu 
WARSZAWA. 22. 1., (PAT) Na pc- 

rządku dziennym dzisieįszego posiedrcnia 40 

misji administracyjnej Sejmu pod przewodni- 

ctwem pos. Polakiewicza znajdowały się pro- 

jekty ustaw. samorządowych. Przed porząd- 

kiem dziennym zabrał głos minister spraw we 

wnętrznych Józewski, składając oświadczenie 

w którem powiedział między innėmi co ra- 
stępuje: : 

Zgodnie z odnośnym ustępem exspose p. 

premjera, okrešlającem stanowisko rządu da 

spraw samorządowych wraz z moją „deklara= 

cją, złożoną na komisji budżetowej i admini 

stracyjnej, szybkie ucrwalenie przez Izby u- 

stawodawcze |ustawą usuwających niedomaga 

nia z życia samorządowego, jest konieczne 1 

nieodzowne. Stanowisko rządu w tym wypad 

ku wypływa z całkowitego rozumienia po- 

trzeb życia samorządowego. Usunięcie po- 

wyższych niedomagań rząd uważa za konie 

czność państwową i jest przekonany, że w 

danym wypadku porozumienie z Sejmem bę 

dzie łatwe i owocne. Na pierwszem miejscu 

w kolei pilności p. minister stawia uruchomie- 

nie samorządu, powiatowego w Małopolsce. 

W, stosunku do zagadnien ustawodawstwa 

gminnego w b. Kongresówce,, jako podstawę 

prac komisji przyjąć musiał p. minister pro- 

jekt klubu BB. art. 6 — 12. Uważam że po- 

stulat zniesienia zgromadzeń gminnych w b. 

Kongresówce jest jednem z najważniejszych 

zagadnień obok samorządu powiatowego w 

Małopolsce. W związku ze zniesieniem zgro 

madzeń jgminnych liczba 12 radnych przy 

tak wielkich gminach jest zupełnie niewystar 

czająca, W tym zakresie uważam, że projekt 

BB powinien być POW S uzupełniony. 

W sprawie gmin zbiorowych stoję na stano- 

wisku okrešlonem w art. 5 projektu BB. Ar- 

tykuł ten stwarza możliwość ujęcia w iormę 

prawną naturalnych tendencyj życia. Statuty 

m. Krakowa z 6 października 1901 roku i m. 

Lwowa z 14 października 1870 roku winny 

ulec zmianie w drodze rozporządzenia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej pa uprzedniem 

wzięciu pod uwagę opinii reprezentacji , miej 
scowego społeczeństwa. Oświadczenie swe 
zakończył p. minister następującemi słowami: 

Muszę tę sytuację, jaką zastałem w komisji 

uznać za bardzo pomyślną i jestem głęboko 

przekonany, że dojdziemy: do konkretnego 

i realnega, a przedewszystkiem szybkiego: za- 

łatwienia tych spraw, Będzie to. rzecz nię- 

zwykle doniosłą i ważna dla życia, dla Sej- 

mu i dla rządu. 

Nad oświadczeniem ministra rozwinęła się 

ożywiona dyskusja, w:której zabierali między 

innemi głos posłowie Baran (Ukr.), Pragier 
(PPS), Dratwa i Stroński (BB) oraz referen 

ci posłowie Ciołkosz (PP) i Putek (Wyz.). 
W rezultacie komisja uchwaliła rezolucję pos. „ 

Pragera następującej treści:. Komisja admini 
stracyjnia przyjmuje do wiadomości oświadz 

czenie p.,min. Józefskiego, że szybkie uchwa- 

lenie ustaw załatwiających najpilniejsze po- 

trzeby samorządu. a mianowicie ustawy o ra 
dach powiatowych w Małopolsce, o. ordyna- 

cji wyborczej miejskiej w Małopolsce j 0 or 
ganizacji rad gminnych w b. Kongresówce, 
stanowi konieczność państwową nie cierpią 
cą zwłoki i przystępuje natychmiast do prac 
nad. temi ustawami. A у 

Po uchwaleniu tej rezolucji minister Jó- 
zewski opuścił posiedzenie komisji, która z 

kolei przystąpiła do porządku dziennego. Na 

wniosek posła Putka rozpoczęta dyskusję 

szczegółową nad ustawą tymczasową O ге- 

prezentacji powiatowej i ordynacji wyborczej 

w 4 województwach południowych. Przedy 
Skutowano szczegółowo art. 38 ustawy, po- 
czem dalsze obrady odroczono do piątku. 

L 

Litwa boń się wizyty Strandmana 

RYGA. 22.1. (PAT) Organ partji nacjor 

nalistycznej „Latvis* zamieszcza artykuł lea- 

dera partji Berga, w którym ostatni poddaje 

krytyce wyjazd Strandmana do Polski, uwa- 

žając iž podrož'ta nie jest na czasie i niepožąda 
na. Wiadomość o podróży Strandmana — 

pisze Berg — była zupełną niespodzianką, o 

której dowiedzieliśmy się z gazet. Dotychczas 

nasza sojuszniczka Estonja uzgadniała z Ło- 

twą wszelkie wystąpienia polityczne. Podróż 
Strandmana jest bezwątpienia aktem polity- 
cznym, dotykającym _ interesy wszystkich 
państw bałtyckich i Estonja, jeśliby chciała 
postępować w ramach umowy, winna była- 
by we właściwym czasie zawiadomić o tem 
Łotwę. Następnie artykuł wdaje się w po- 
lemikę z „Socjaliemokratsem*, który twier 
dził, że podróż wpłynie na zepsucie się Sto- 
sunków z Sowietami. Nie należy tego trakto 
wać z punktu widzenia komisarza sowiec- 
kiego — oświadcza Berg. 

Bardzo negatywnie rozpatruje Berg po- 
dróż Strandmana w odniesieniu do całości 
interesów państw bałtyckich. Wszystkie dane 
przemawiają ża tem, iż Litwa poczęła odże- 
gnywać się od swej niebacznej i nierozum- 
nej polityki zagranicznej, polegającej na wa- 
Haniu się w wyborze między Niemcami а Sox 
wietami, a przyszła do wniosku, iż politykę 
swoją winna bazować na związku z państwa 
mi baltyckiemi. Przyjacielskie stosunki mię- 
dzy Polską, Łotwą i Estonją z jednej strony 
a Litwą, Łotwą i Estonią z drugiej dopro- 
wadziłyby w końcu do tego, iż w momencie 
kiedy tego wymagały jnteresy wszystkich 
państw bałtyckich, możnaby było nie myśleć 
o czynnikach, któreby przeszkadzały sojuszo- 
wi tych wszystkich państw. Perpektywa tego 
rodzaju została przez Estonję zburzona. Ta- 
kie stanowisko Estonji może doprowadzić do 
tego, iż rodzina BOW bałtyckich rozpad- 
nie się na dwa obozy. Łotwa jako, taka na 
podróży Strandmana nie ucierpi, natomiast 
jako ogniwo w łańcuchu państw bałtyckich 
i niewątpliwie znajdą się tacy, którzy z tego 
będą zadowoleni. 7 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 

     zowa, Księgarnia lażwinskiego. 

K St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bedaarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Mącierzy Szkolnej. . 

r" SA Mickiewicza 12. 
arnia T-wa „Ruch“. 

CIANY — ui. Rynek 9. .N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, V. juczewska. 

1  NIEŚWIEŻ — ul. Ratu 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. NOWOGRÓDEK — ki 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. ;  OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRÓDNO — mia T-wa „Ruch“, 1 SLONIM 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. | STOŁPCE — Ksi 
[WIENIEC — tytoniowy S. Zwierzyński. | ST. ŚWIĘ! 
KLECK — sklep. „jedność”. į 

1 LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. WOLKOWYSK — 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PM TAUTOS | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na sronie Ż-ej i 5 gr. 40. Za texstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych Oraz; z. prowincji 0.25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację ztateniane dowolnie. Za' dostarczenie nutneru dowodowego 20 groszy. 

Opozycja sabofuje dobrą wolę Rządu 
Dzień wczorajszy w Sejmie 

WARSZAWA, 22—1. (tel. wł. Słowa) Dzień wczorajszy w Sejmie na- 
leżał do niezwykle ożywionych mimo że nie było posiedzenia plenarnego 
a tylko obradowało kilka komisyj a między innemi komisja budżetowa nad 
budżetem Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Oczekiwana sensacja w postaci przybycia Marszałka Piłsudskiego na 
posiedzenie komisji zawiodła. Ministra reprezentował wiceminister generał 
Konarzewski w towarzystwie ppułk. Becka i kilku wyższych oficerów. 

Plon obrad komisyjnych dnia wczorajszego zdaje się nie wróżyć 
rządowi Dr. Bartla oczekiwanej przez niego gładkiej drogi współpracy z 
Sejmem. Cały szereg ustępstw poczynionych przez rząd Dr. Bartla Sejmo- 
wi je” pociągnął dotąd Sejmu na drogę harmonijnej współpracy z 
rządem. 

Na każdej z obradujących wczoraj komisyj przejawiała się zażarta i 
złośliwa walka Sejmu z Rządem na wszystkich odcinkach. Oświadczenia 
przedstawicieli rządu wszystkie zlekceważono. : Klub B. B. głosami opozy- 
cji brutelnie zmajoryzowano i przeprowadzono na komisjach wszystko to 
co jest wyrazem sejmowładczych dążeń naszego parlamentu, > 

Czy to na komisji administracyjnej, na której wbrew woli rządu i 
przekonywaniom członków klubu B. B. według własnych zapatrywań opra- 
cowano w ciągu 5-ciu godzin ustawy samorządowe, czy to na komisji 
prawniczej, gdzie lewica i centrum poparte przez Klub Narodowy przepro- 
wadziły ustawę o zupełnie nadzwyczajnych karach, grożących urzędnikom 
państwowym, którzy zajmować się będą wyborami, czy to wreszcie na ko- 
misji budżetowej, gdzie w dyskusji nad budżetem Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych przedstawiciele rządu usłyszeli znów wszystkie akcenty 
zejadtošci i nieprzejednania z jakiem mieli do czynienia już od dwóch lat. 

Pos. Dąbrowski (K. Nar.) przygotował nawet sensację natury krymi- 
nalnej, gdyż opowiadał szeroko i długo jeszcze raz o knowaniach oficerów 
w dniu 31.X ub. roku, kiedy to oficerowie przyszli do Sejmu. 

Poseł Dąbrowski przekonywał komisję, że grupa oficerów o wiele 
liczniejsza oczekiwała w sąsiednim, z Sejmem szpitalu Ujazdowskim stano- 
wiąc rezerwę, 

Dzień wzzorajszy nie mógł usposobić nikogo przychylnie dla tak sta- 
nowczo lansowanej przez Dr. Bartla idei współpracy z Sejmem. Ostatni 
zaś zwolennicy tej idei mogli przekonać się przy pomocy dowodów do- 
starczonych przez taktykę opozycji, że o współpracy tak jak do niej na: 
woływał Dr. Bartel - mowy być nie może. 

Monierencja Morska 
Dlaczego posiedzenia odbywają się w obecności prasy 

LONDYN. 22.1. Pat. Dotychczasowe pierwsze kroki konferencji mor- 
skiej wykazują, że nawet co do metod: prowadzenia konferencji niema 
jeszcze wśród stron pertraktujących porozumienia, a więc tembardziej 
niema go co do istotnego zagadnienia ograniczenia zbrojeń morskich. Tem 
też należy tłumaczyć powziętę przez konferencję decyzje, aby narazie po- 
siedzenia konferencji nie odbywały się z udziałem prasy. 

Jutrzejsze posiedzenie, wyznaczone na godzinę 10 rano, odbędzie się 
wobec tego jako posiedzenie tajne, po którem wydany będzie tylko oficjal- 
ny komunikat 

Delegacja francuska, która jedynie udziela prasie w miarę możności 
ada bezskutecznie próbowała wprowadzić zasadę jawności po- 

siedzeń. 
Wobec wyraźnego oporu Mac Donalda i Stimsona przy obojętności 

włoskiej i japońskiej zasada jawności nie została wprowadzoaa, co wywo- 
łuje wielkie rozgoryczenie, zwłaszcza wśród dziennikarzy amerykańskich, 
przybyłych w liczbie 50 osób do Londynu, dla obsługi sprawozdawczej, 
Dziennikarze, reprezentujący dzienniki koncernu Hearsta, postanowil, że 
jutro dzienniki ich rozpoczną ostre ataki na tajną dyplomację, stosowaną 
przez konferencję morską. 

Konferencja delegacyj francuskiej i brytyjskiej 

LONDYN, 22—1. PAT. Dziś rano odbyła się w Foreign Office dwu- 
godzinna konterencja delegacji brytyjskiej i irancuskiej. 

Po konierencji Tardieu zawiadomił prasę, że postanowiono narazie 
prowadzić dyskusję ma podstawie memorandum francuskiego z dn. 20 
grudnia oraz odpowiedzi angielskiej. 

W daiu dzisiejszym odbyła się wyjaśniająca dyskusja, przyczem zde- 
cydowano wciągnąć do dalszej. dyskusji delegacje Ameryki, Włoch 1 Ja- 
ponji. Oznacza to sukces francuski, albowiem w ten sposób konferencja 
morska uznaje konieczność wyjaśnienia spraw politycznych, zanim  przy- 
stąpi do omawiania problemu rozbrojenia. 

Debata nad memorandum franćuskiem 
LONDYN. 22.1. Pat. Jak podfje agencja Havasa, delegacje francuska 

i angielska badały dziś rano przez dłuższy czas memorandum francuskie 
oraz Odpowiedź angielską. Stwierdzono porozumienie co do jednych 
punktów, oraz konieczność sprecyzowania innych. Rzeczoznawcy francuscy 
mają opracować uzupełniające Sprawozdanie. 

, Mowa Mac Donalda przeznaczona dla Ameryki 
LONDYN. 22.1. Pat. Premjer Mac Donald wygłosił przed mikrofo- 

nem mowę Polityczną, przeznaczoną dla Stanów Zjednoczonych. Premjer 
wyraża pewność, że porozumienie zostanie osiągnięte, jakkolwiek nie chce 
wprowadzać złudzeń, że droga do porozumienia została oczyszczona cał- 
kowicie. Pozostaje kwestja do rozstrzygnięcia. jak daleko można będzie 
pójść drogą kompromisów, rozbieżnoćci w poglądach są bowiem dość 
duże. Niektóre państwa mogą pójść dalej od innych i przeciwnie. Są pro- 
pozycje tak daleko idących ograniczeń w zbrojeniach morskich, że wykra- 
czają poza ramy możności niektórych państw. 

Konferencja będzie dążyła z pewnością do osiągnięcia najniższego 
poziomu wspólnego i stąd wynikają dwie ewentualności: 

Państwa zaprzestaną współzawodnictwa w budowie nowych okrętów 
i tem samem ograniczą budowę do ram przyjętych obecnie, Będzie to za 
pewne stan przejściowy, który potrwa od 5 do6 lat, poczem nastąpi 
przejście do zmniejszenia rozmiarów ostągniętych. * 

Premjer daje następnie odpowiedź na głosy, utrzymujące, že Wielka 
Brytanja mówiąc o rozbrojeniu, sama nie daje przykładu. Tutaj mówca 
przytacza szereg cyfr, Świadczących o zmniejszeniu stanu liczebnego bry- 
tyjskiej armji regularnej, cgraniczeniu w materjałach i wydatkach ogólnych 

  

manowskiego. Dowodził, że wrogie 
względem chrześcijaństwa stanowisko 

zajmowali kiedyś we Francji rewolu- 

cyjni markizi, lecz pogląd ten przez 
wieki ze szczytów zeszedł w dół i dziś 

jeszcze nim żyją niziny społeczne. 

Szczyty mają dziś inne ideały i te po- 
woli będą schodzić w dół. Reprezen- 

towane tu poglądy klasowo-chłopskie 

są wyrazem wielkiego zacofania. 

A potem jeszcze: 
„Jeżeli szlachta budowała zamki i tu 

się mówi, że budowała te dzisiejsze zabytki 
kultury wyzyskiem pracy chłopskiej, to trze 
ba! przypomnieć że szlachta tych chłopów 

broniła przed najazdami, przed Śmiercią. 
Gdyby nie walki, staczane z  najeźdzcami 
wschodu, kiedy jeden szłachcic stawał nie- 
raz na dwustu Tatarów, to nie byłoby dziś 
z chłopstwa śladu”. % 

Jak to musiało grzmieć! i jaki to 

świetny wstęp do wspaniałych, wznio 

słych, prawdziwych zdań końcowych 
przemówienia: 

__ Żółkiewski, Chodkiewicz, Czarnie 
cki i tysiące innych -<robik to w 
imię kultury, a nauczycielem ich 
był i za nimi stał Jezus Chrystus. On był i 
jest. Mickiewicz: Go przypomniał; on Ga 
odczuł. Słowacki, dopóki Go nie poczuł, 

wołał: cy brak”. Niema innych dróg, 
tylko albo gloria Dei, albo gloria mundi. 
Chrześcijaństwo ta bohaterstwo”. 

Nie wiem, jak na to reagowała sa- 

la. Sądzę, że wielu, wielu porwała 

prawda, wielu podbiła szczerość, wie 
lu pociągnęła wymowa. Ale czy nie 

skach w dziele nauczania i wychowa- 

nia przyszłych pokoleń? 

* 

jest przeražającym objawem, že i po- 

przednich mówców to samo  'audyto+ 
rjum słuchało spokojnie —: kto wie, 

może i oklaskiwało? Czy nie przeraża 
nikogo, że rzeczy, jakie mówili lęgną 
się w polskich głowach, w Polsce 
znajdują słuchaczy? Czy Boga się nie 
boimy, że ludzi z takiemi poglądami 
tolerujemy na kierowniczych stanowi- 

Od światowych spraw Encykliki 

„Representanti“, od spraw całej Pol- 

ski, poruszanych w Łowiczu, do na- 

szych spraw przejdźmy, wileńskich. 

Kuratorjum rozesłało okółnik do wszy 
stkich szkół średnich, polecając by 

uczniom ułatwiono udział w zapowie- 

dzianych odczytach p. Juljusza Kaden- 

Bandrowskiego. Wierzę, że p. Juljusz 

Zjazd O.Z.P.P. 
W sobotę odbędzie się w Wilnie 

zjazd członków Organizacji Zachowaw- 
czej Pracy Pafistwowej. Członkowie 

naszej organizącji prawie wyłącznie 

rekrutują się wschodnich  woje- 
wództw Rzeczypospolitej, tak dotknię- 

tych przez wojnę i których stan go- 
spodarczy od czasów wojennych uległ 

tak małej poprawie, tak, że można 

powiedzieć, że jeszcze dotychczas w 

ciężkich wojennych warunkach gospo- 

darujemy. 

Jakie mogą być cele zjazdu poza 

temi, które są wymienione na po: 

rządku dzienaym. Celem głównym w 

naszem rozumieniu musi być wza- | 

jemne informowanie się. Zjazd odby- 

wa się może w nieco innych politycz- 

nie okolicznościach, niż te, które pro- 

mieniowały nad chwilą powstania na- 

Szej organizacji latem 1926 r. Wtedy 
wiełkie nadzieje były jeszcze przed 

nami. Wiele z tych nadziej ziściło się 

istotnie. Stosunek administracji do 

społeczeństwa polskiego w naszym 

kraju uległ gruntownej poprawie. 

Stosunek władz centralnych do na- 

$zych potrzeb także zmienił się dja- 

metralnie od czasów p. Wład. Grab- 

skiego i jego znanego pytania: „Po- 

cóż wy tam siedzicie?", Przez pewien 

czas mieliśmy nawet bliskich sobie 

ministrów zasiadających w rządzie. 

Jednym z nich był p. Aleksander 

Meysztowicz, obecny Prezes naszej 

Organizacji. Teraz znów wszedł do 

rządu p. Janta-Połczyński. Nie ziściły 

się natomiast nadzieje na gruntowną 

rewizję naszej konstytucji. Ale i tutaj 

nie należy się oddawać uczuciom 

przedwczesnego rozczarowania- 

Myślą Organizacji w chwili, 

kiedy ją powołano, įbyla  mię- 
dzy innemi walka z metodą par: 

tyjną. Walka partyjna Schaden freude 

musi być od nas daleka. Praca poli- 

tyczaa Organizacji nigdy nie będzie 

nastawiana na zwalczanie kogokol- 

wiek, ale właśnie powinna iść z po- 

mocą wszystkim wysiłkom wśród na- 

szego społeczeństwa, które na wspól- 
nej drodze dobra Państwa Polskiego 
spotykamy. 

Bierzemy pod uwagę, że na zje- 

żdzie wypowiedzianych i skonkretyzo- 

wanych zostanie dużo bolączek, wska* 

zane zostaną liczne jeszcze niedoma- 
gania, na które Kraj nasz cierpi. Ró- 
wnież i w sprawie (ogólnej sytuacji 

niejeden się odezwie głos krytyczny. 

Jesteśmy jednak przekonani, że ce- 

lem dyskusji będzie znalezienie drogi 

na której czynniki administracyjne i 

społeczne * spotkaćby się mogły w 
pracy dla dobra Państwa i Kraju. Cat. 

nach, rozumiem, że nie wygasł sen 

tyment do niego wśród dawnych to- 

warzyszy, broni. Pięknie nawet pisze o 

ich bohaterstwie w cyklu ! nowel — 

wspomnień „Na Progu*. Ale czy to 

wystarcza, by młodzież na jego odczy 

ty posyłać? Czytelnicy „Słowa*  pa- 

miętają jak ongiś nasz recenzent scha- , 

rakteryzował twórczość Bandrowskie- 

go. Nie śmiem powtórzyć słów, które- | 

mii oznaczono 'wtedy skłonność autora. 

niezmiernie , śliskich do opisywania 

scen, nieporównanie niskich charakte- 
rów. INie chodzi w tej chwili o połe- 
mikę, o zwalczanie zasad i metod pi- 
sarskich Bandrowskiego: jedno tylko 

stwierdzam i podkreślam: autora „„Ge 

nerała Barcza“ należy trzymać zdale- 
ka od młodzieży! 

— 
* 

Pomiędzy Kremlem a Watykanem 

coraz wyraźniej cały świat się dzieli. 

Już nie o szczegóły chodzi. Chodzi o 

dwa światy, o dwie idee, chodzi o wal 
kę Bestji z Królestwem Bożem na zie 

mi. Coraz trudniej jest małodusznym 

o zaciszne miejsce gdzieś na uboczu 

gdzieś między czarnem 'a białem, mię- 

dzy dniem a nocą. Oto jeszcze na jed- 
nym odcinku wyraźny mamy wybór: 

albo wskazania „towarzysza  Kołłą- 
tajowny“ — albo Encyklika „Rep-. 

presentanti“. Trzeciego wyjścia  nie- 

G
R
 

>> 

Bandrowski dzielnie się bił w Legjo- ma. XW M. SZŻE 
 



$ & ow» 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Komunisfa uciekł z aresztu 
W ostatnich czasach na terenie powiatu postawskiego miejscowy komitet 

białoruskiego klubu robotniczo agavai, urządził cały szereg zgromadzeń 
nielegalnych, na których sekretarz komitetu 
o treści antypaństwowej. Podczas tych 
bibułę i ulotki komunistyczne. 

au Bosko wygłaszał przemówienia 
zebrań rozdawano równieź nielegalną 

ładze bezpieczeństwa po stwierdzeniu, że Bosko uprawia agitację anty- 
państwową zarządziły aresztowanie go i osadzenie w areszcie w Postawach. 

Nocy wczorajszej Bosko zdołał zmylić czujność dozorujących go policjan- 
tów i zbiegł w niewiadomym kierunku granicy sowieckiej, (e) 

  

BARANOWICZE. 

— W sprawie obchodu dziesięciolecia 
040 Morza. W dniu 17 stycznia w 

* sali Klubu Kresowego odbyło się zgroma- 
i dzenie obywatelskie, celem wyłonieniń, oby 

watelskiego komitetu [obchodu i ułożenia pro 
/gramu. Zagaił zgromadzenie p. starosta Prze 
pałkowski, oświetlając w krótkich słowach 
zadanie i cele zgromadzenia, poczem zapro- 
sił na przewodniczącego p. generała! Pożer- 
skiego, sekretarzował p. Głąbik. 3 a 

M ao wybrać Komitet Główny w 
następującym składzie: pz p. generał Pożer; 
ski, įttarosta Przepaikowški, rejent Danowski 
dyr. Baranowski, dr. Jasinowski,) dyr. Pie- 
niążkiewicz, burmistrz Mackiewicz, Głąbik i 
p. Szalewiczową, oraz wybrać następujące 

je: 
a) propagandową, do której zostali wy 

brani zdali Danowski, p. Bojarska, Pośniak 
„А Wójcik, Bereśniewicz, Nazarewski, Głą 

bik, Białko + Kowałkiewicz, ; 
й b) sekcję urządzenia S do któ- 
z mej weszli p. p. Dembiński, dyr. Pieniążkie- 

: етс:@г. Zabtocki, dyr. Baranowski, pulk. 
Boruto-$ 
kowski, 

c) sekcję bałową — wybrani: p. p. Bo- 
browiczowa, inž. Layman, mbiński, Kwie 
Eh, prokurator Dąbrowski, pułk.  Zołąd- 

owsi 
d) sekcję finansową: p.p.  Terajewicz, 

'  Mathiasz, Szafiej, pułk. Szalewicz, dr. Ja- 
sinowski, p. Szalewiczowa, burmistrz Mackie 
wicz i wice burmistrz Winnikow. ! 

Następnie ustałono program obchodu: 
w sobotę dnia 8 lutego w szkołach poga- 
danki o „znaczeniu morza”. 

Wieczorem capstrzyk, wykonany przez 
orkiestry) wojskowe. į 

W niedzielę, dnia 9 lutego we wszyst- 
kich( kościołach mabożeństwo, o godz. 12 
defilada (przed pomnikiem Nieznanego  Żoł- 
nierzą, o godz. 13 uroczysta, mja w 
kinie Apollo, zapisy członków i roz: przedaż 
 materjałówi propagandowych w lokalach 
zamkniętych. GN : 

z; __ |Wieczorem wyświetlenie 
® wego filmu w kinie Apollo. 

Akademja w Ognisku Kolejowem oraz 
zabawa taneczna, w sali strażyi ogniowej bal 
morski. 

Program ten jako ramowy zastosować 
min, którym rozesłać materjał propa. 
owy oraz afisze. $ l 
Jak widać z tego posiedzenia, oraz wy- 

boru ikomisyj obchód zapowiada się nader 
uroczyście, co też jest niezbędnem z tego 
powodu iż nasze społeczeństwo mało: intere 
sują się i docenia znaczenie naszego „Mo. 
rzą” 
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— Freblówka przy Ognisku Kolejowem. 
Dawno zapowiedziane otwarcie freblów 

ki przy! Ognisku Koałejowem zaczyna przy- 
bierać formy realne. 

! Zarząd Ogniska na swem ostatniem po 
- siedzeniu PSOE zdecydował uruchomić 
przy Ognisku freblówkę z dniem 1 lutego. 

Opłata wynosić będzie dla członków, 12 
zt. dla nieczłonków 15 zł. od dziecka. $. С. 

£ — Przykład godny naśladownictwa. Na 
uczyciele szkół powszechnych rejonu Mołcza 
dzi zapisali się gremjalnie na członków Ligi 
Morskiej i Rzecznej. 

J Nie od ap będzie nadmienić, iż nau- 
«czyciele rejanu Mołczadź w roku 1926 także 
pierwsi zapisali się do LOPP., może i obec 
my przykład pociągnie za sobą inne rejony, 
gdyż dotychczas [tylko rejon Niedźwiedzicki 
ać nałeży do Ligi Morskiej. Zapisa- 

je się nauczycieli należy zawdzięczać syste 
matycznej pracy kierownika szkoły w Moł- 
czadzi p. Olniśkiewiczowi. 

— W sprawie siedziby poczty. Zawsze 
i wszędzie mówią i piszą, iż Baranowicze 
rozwijają się z iście amerykańską szybkością 

— & % jest prawdą, ale z rozwojem miasta za- 
" chodzi potrzeba zwiększania i urzędów. Ma- 
| my obecnie na myśli obecny gmach urzędu 

/_ poczty, który to urząd w majbliższym czasie 
_ ma ponoć być przemianowany na urząd I 

_. "Obecny gmach już % teraz nie odpowia- 
| da swemu przeznaczeniu, już jedno to, iż 
mieści się na piętrze, wejście obskurne, sala 
operacyjna ciasna, ekspedycja, jpoczekalnia 

_ «nieszczą się w innych pokojach, jest nad- 
zwyczaj utrudnione , a cóż jeżeli urząd zo- 
stanie RE on i etat się zwiększy, 
a przecież wprost odwrotnie przedstawia się 
sprawa np. w Słonimie, będąc wypadkowo 
ma poczcie w Słonimie, przyjrzatem się no- 

oe do użytku Z SC 
wobec naszego urzędu wygląda po 

- królewsku. 
Czyżby Słonim więcej zasługiwał ma 

gmach jurzędu, niż Baranowicze. 
_ Korzystając z pobytu w Słonimie i oglą 

dając mimowoli ten mówy wspaniały gmach 
poczty, mie mogłem nie Skorzystać z okazji 
zrobienia. małego wywiadu, oto czego się do 

    

   

     

   
   
   

  

     

   

     
     

  

     

  

К iałem. Już z początku fmuszę zaznaczyć 
iż było jeszcze gorzej, niż w Baranowiczach 

pęk Ea mieścił się w dwóch różnych 
budynkach. 

.. Obecny gmach Dyrekcja Poczt i Tele- 
_ grafów uzyskała po banku rosyjskim w sta 
sie kompletnie zrujnowanym, (gospodarka 

'_ zaborców). przeto Dyrekcja zdecydowała od 
_ cemontować ten gmach i oddała przebudowę 

_ fimmie chrześcijańskiej, która ponoć wywią+ 
 zała się z zadania bardzo dobrze! (Tak mnie 

4 informowano); 
й ze rzeczywiście iopracowany wzo- 
rowo_ jak dla urzędu, tak i publiczności. 

Yuka? najważniejszych udogodnień, jakie 
6 - przeprowadzono według planu,' jest scentrali 

| JEŚŻCIE 0 WILEŃSKIEJ EASPASSJI 
Warszawa w styczniu, 

_ P. Stanisław Michalski organizator 
nauki polskiej, człowiek wielkich za: 
sług i równie wielkiej skromności 
przyjmuje w piątki. Na owych piąt- 
kach bywa starsza profesura, młod: 
Sza nauka i najmłodsza literatura, 
Pełno tam jest cichych  konspiracyj, 
poufnych spisków i groźnych zama- 
chów stanu na naszą ciemnotę, nie- 

_ dbalstwo, lekceważenie nauki i jej 
potrzeb. Pełno cięć chirurgicznych i 

' preparatów aptekarskich, grożących 
pustce muzeów, brakowi docentów, 

— suchotniczości wydawnictw i t. d. i t. 
d. i t, d. Słowem przeciętnemu obser- 
watorowi, który trafi na te piątki 

się wydawało, że żyje w Sta- 
rych, dobrych czasach swojej mło- 
dości, kiedy żył jeszcze na Świecie 

  

s 

        
   

zowanie wiszystkich idziałów pocztowych w 
jednej sali operacyjnejł na parterze, oprócz 
telefonu i teegrafu, które mieszczą się na 
piętrze, czego życzylibyśmy sobie w Bara- 
mowiczach, aby nie biegać z pokoju do po- 
koju. 

Do tak solidnego wykonania gmachu 
podobno przyczynił się p. prezes Dyrekcji, 
który często przeprowadzał inspekcję robót. 

Odbudowany gmach' może służyć pod 
wszelkiemi względami wzorem, jednak nale- 
żałoby i z zewnątrz doprowadzić da porząd 
ku, gdyż ta właśnie strona prosi, aby ją 
dopirowadzono czemprędzej do porządku. 

Niech wybaczy mi Dyrekcja poczt i 
telegrafów, że przemawia przezemnie egoizm 
ale wolałbym widzieć taki gmach: w Bara. 
nowjiczach, a spodziewam się, iż nawet bez 
gmachu wkrótce obywatele przestaną Gw 
dzić do: sali iaperacyjnej na piętro i biega 
od pokoju do pokoju. ; $. G. 

— Choinka @а biednych dzieci. Dorocz 
nym zwyczajem Magistrat miasta Barano- 
wicz w dniu 18 stycznia 'w salach straży 
ogniowej urządził choinkę dla biednej dziat- 
w y. 

Przybywszy razem z p. burmistrzem mia 
sta p. Mackiewiczem daleko przed rozpoczę 
ciem choinki, zaczynamy się rozglądać po 
sali, 

W sali głównej ślicznie udekorowana 
choinka, żarzy się od lampek elektrycznych. 

Na stałach rozłożonoi moc prezentów. 
Korzystając z uprzejmości p. burmistrza pro. 
simy o malutkie wyjaśnienie, z jakich środ. 
ków korzystał Magistrat, urządzając tak 
wspaniałą choinkę. 

Z uprzejmego wyjaśnienia p. burmistrza 
dowiadujemy (się, iż Środki się znalazły tak: 

Pan prezes Banku Polskiego ofiarował 
200 zł., Magistrat 350 zł., sejmik 200 zł, a 
następnie ' wpłynęły dobrowolne ofiary 
oprócz pieniężnych i naturą np. p. generała 
wa Skotnicka zebrała moc prezentów w ro- 
dzinie (wojskowej, pani komendantowa 
Szpalowa w rodzinie policyjnej. 

Choinka jest rozliczona na 600 dzieci, 
przyczem każde dostanie woreczek słodyczy 
i jakiś prezencik, ale aby nie było krzywdy, 
prezenty będą rozlosowane, zaś najbiedniej. 
sza dziatwa, biedność której stwierdzili opie 
kunowie społeczni, prócz tego' otrzyma 4. 
ubranka. i 

Dobiega 3 godzina. Dziatwa ciśnie się 
przez wszystkie wejścia tak, iż porządek mu 
Si utrzymywać posterunkowy, O godz. 3 
rozpoczęto choinkę odśpiewaniem kolend, 
muzyka 78 p. p. odegrała parę k»lend, po- 
czem dziatwa zaczęła się bawić pod kierow- 
mictwem nauczycieli, 

Zabawa oraz rozdawanie prezentów 
przeciągnęło się do 7, a dziatwa  rozcho- 
ak AE błogosławiła inicjatorów urządzenia 
choinki. 
  

WIELKIE SOLECZNIKI, pow. Wil-Trocki. 

— O dzwonki u sań. Jak mi wiadomo, 
władze administracyjne wydały przed paru 
laty nakaz zaopatrywania sań w dzwonki, 
aby uniknąć tak częstychi zimą wypadków. 
Jednakże * zauważyłem, że w niektórych 
gminach ludność całkiem nie stosuje się do 
tego, czy z miewiedzy czy z lekceważenia 
zarządzęń władz. Co gorsza, powołane cz 
niki nie reagująn, a to, uważając widocznie, 
że na prowincji można: bezkarnie  rozjeż- 
dżać ludzi po an — A przecież o wy 
padek tak atwo! Przytoczę tu jeden z wie. 
lu faktów: Na iilicy miasteczka lobok szkoły 
bawi się gromadka! uczniów nie mających 
na ten cel małego podwórka. Kilkoro Stoi 
na drodze, nie widząc w rozbawieniu suną- 
cych się cicho a chyżo sań. Woźnica nie 
raczy krzyknąć: „na bok!*, i najeżdża : na 
chłopca, który jcudem wprost unika kopyt 
„końskich. * 

Dochodzi do tego,! że chcąc bezpiecznie 
przejść ulicę miasteczka kroków kilka,” trze 
ba jgłowę mieć zwróconą w stronę przeciw 
ną, lub zaopatrzyć się w zwierciadło, jakie 
spotykamy w samochodach. 

Jeśli władze, chcą, by 
zarządzehia były szanowane, 
bezwzględne stosowanie 
obywateli. 

ich /przepisy i 
muszą dbać o 

zarządzeń przez 
Nauczyciel. 

  

ŚWIĘCIANY. 

‚ — Choinka dla najbiedniejszych dzieci. 
Dnia 12 b. m. w szkole powszechnej odbyła 
się zabawa dla najbiedniejszej dziatwy m. 
Święcian. Na zabawie! była urządzona trady 
cyjna choinka. Uczniowie seminarjum nau- 
czycielskiego uprzyjemniali zabawę grą or- 
kiestry dętej oraz przedstawieniem „,Szop- 
ki Krakowskiej*. Dziatwa w liczbie 500 
śpiewała kolędy i została obdarowaną to- 
rebkami ze słodyczami. Oprócz tego 166 naj 
biedniejszych dzieci dostało koszulki lub cie 
płe ubranka, 

Fundusze na ten ceł związek zebrał na 
listy zamiast życzeń noworocznych od du- 
chowieństwa, urzędników,! ziemiaństwa, po- 
cji i mieszkańców powiatu święciańskiego. 

Według sprawozdania rachunkowego 
suma zebrana z poszczególnych listl i ofiar 
wynosiła zł. 664 gr. 41. 

Tym wszystkim, którzy przyczynili się 
czy! to pracą swoją, czy ofiarą 'w naturze 
lu pieniądzach do przyjścia zypomocą naj. 
biedniejszej dziatwie naszego powiatu Zwią 
zek Rep Obywatelskiej Kobiet składa ser 
deczne „Bóg zapłać”. 

Zarząd Z u Pracy Obyw. Kobiet 
w Święcianach. 

Śp. zapał i oblekał życie w złote ma- 
lowidła. 

Wdałem się na takim piątku przed 
paru daiami w rożmowę z pewnym 
literatem. Nazwijmy go „Nieznanym 
Literatem" nie ze względu na potrze- 

"bę konspiracji, ale ze względu na fa- 
talny polski zwyczaj cichego rekomen- 
dowania się. Nieznany Literat gromił 
Wilno literackie, a ja mu przytaki- 
wałem, 

„Twórczość wileńska budzi coraz 
większe zaciekawienie poza Wilnem. 
Niestety dostać coś wileńskiego w 
Warszawie jest niepodobieństwem— 
skarży się mój Nieznany Literat. Przy- 
chodzę np. do księgarni i domagam 
się Alma Mater Vilnensis, Dają mi 
jakiś numer z przed roku i nie umie- 
ja nawet powiedzieć, czy to jest 
ostatni numer, czy nie. O innych wy: 
dawnictwach, książkach i t. d. wileń- 
skich nawet niema mowy. Księgarze 

Zaproszenie na konierencję celną do Genewy 
GENEWA, 22-—l. PAT. Sekretarjat generalny Ligi Narodów rozesłał 

zaproszenia na konferencję w Sprawie t. zw. rozejmu celnego, 
rze się w Genewie 17 lutego r. b. 

która zbie: 

Konferencja ma na celu ustanowienie programu układów w celu do- 
prowadzenia do zbiorowej umowy, której zadaniem byłoby ułatwienie sto- 
sunków gospodarczych między państwami. 

Sekretarz generalay przypomina opinię 10-go Zgromadzenia, 
dzynarodowe układy gospodarcze nie powinny być prowadzone wyłącznie 
przez techników i że Ściślejszy udział polityków w tych układach jest 
niecznv. 

Dlatego też wiele państw będzie reprezentowanych na przyszłej kon- 
ferencji przez swoich ministrów handlu lub przemysłu. Z Polski zapowie- 
dziany jest przyjazd ministra przemysłu i handlu p. Kwiatkowskiego. 

Wniosek polski w sprawie w. m. Gdańska 
GENEWA, 22—I[. PAT. W dniu 20 stycznia delegat polski w Lidze Narodów 

minister Sokal złożył do Międzynarodowego Biura Pracy wniosek о zapisanie na 
porządek dzienny lutowej sesji Rady, Administrącyjnej sprawy przystąpienia w. m: 
Gdańska do międzynarodowej organizacji pracy. 

Dziwne warunki Marchii granicznej Prus Zachodnich 
BERLIN, 22 1. PAT. Obradujący w 

Prus Zachodnich uchwalił jednogłośnie rezolucję, w której 
miarodajne dla rokowań traktstowych z Polską, aby zgodziły się na zawarcie umowy 

Pile sejmik prowincji Marchji granicznej 
prosi niemieckie czynaiki 

z Polską tylko pod tym warunkierv. 1) o ile rolnictwo niemieckie, szczególnie zaś 
rolnictwo Marchji pogranicznej uzyska zabezpieczenie pod każdym wzglądem podstaw 
swej egzystencji, 2) o ile mniejszości niemieckiej w Polsce przyznsna zostanie zupeł- 
na swoboda w działalności kulturalnej i gospodarczej. W razie niespełnienia tych wa- 
runków rząd w myśl rezolucji powinien raczej zrezygnować z zawarcia traktatu z Pol- 
ską. Frakcja niemiecko narodowa zgłosiła w sejmie pruskim wniosek, żądający od 
rządu pruskiego, aby na radzie państwa Rzeszy wystąpił przeciwko umowie wyrów- 
nawczej z Polską. Pozatem rząd Rreszy ma być wezwany, aby w przyszłości nie pro- 
wadził rokowań z państwami obcemi w sprawie żywotnych 
porozumienia się z rządem pruskim. 

Wyrok w procesie komunistycznym w Białogrodzie 
BIAŁOGRÓD, 22 I. PAT. Trybunał obrony państwa wydał wyrok w pro: 

cesie ag tatorów komunistycznych z Niszu, skazujący 12 agitatorów na kary od 
2 do 16 lat ciężkich robót lub ciężkiego więzienia, a dwóch na dom poprawy. 
6 oskarżonych uwolnione' 

Tragiczna śmierć czterech pilkarzy 
Zginęli w przelocie z Amiens do Havre 

LE HAVRE, 22.1. Pat. Na północ od Dieppe znaleziono rozbity sa- 
molot, który w dniu '19 bm. wyruszył z Amienś, wioząc 4 osoby, mające 
wziąć udział w Havre w zawodac 
mgły i wszyscy nim jadący zginęli. 

piłki nożnej. Samoloi zabłądził wśród 

Manifestacie ukralńskie 
Z okazji rocznicy „Trzech L* 

LWÓW, 22 I. PAT. Dnia 21 bm, z okazji rocznicy „trzech L", Selrob Jed- 
ność zdołał zebrać w okolicach Lubycy; Królewskiej pow. Rawa Ruska kilkaset 
ludzi celem urządzenia manifestacji. Kiedy pochód ten zdołał spotkać trzech 
posteruńkowych, wobec nielegalności takich manifestacyj posterunkowi ci wezwa- 
li tłum do rozejścia się. Wówczas z tłumu wystąpiło kilkusastu demonstrantów 
z których jeden usiłował rozbroić komendanta posterunku, innf zaś rzucili się na 
dwóch pozostałych posterunkowych, Jednego z post:runkowych uderzono tępem 
narzędziem w głowę, powodując lekką kontuzję, drugiego posterunkowego ra- 
niono kamieniem w głowę. Wobec takiego obrotu w rzeczy w obronie własnej 
posterunkowi użyli broni palaej, wskutek czego zabity został Piotr Maruchnias 
z powiatu towaszowskiego, ciężko ranny—Trofim Buckowski, Iżej ranny — Karp 
Błoński. Bućkowski w drodze do szpitala zmarł. Na miejsce wypadku przybył 
natychmiast starosta z Rawy Ruskiej p. Chrzanowski z kilku posterunkowymi, 
Wkrótce nastąpiło uspokojenie. 

Olbrzymi pożar w hucie na G. Śląska 
KATOWICE, 22-1. PAT. Wczoraj o godzinie 20 wieczorem wybuchł z 

nieustalonych przyczyn pożar w hucie Pawła w Żórach, pow. Rybuicki, który 
objął warsztaty mechaniczne, stolarnię, skład mebli oraz biura zarządu tejże huty 
Szkody wyrządzone przez pożar wynoszą około 400 tysięcy złotych. 
policyjne prowadzą dochodzenie. 

Władze 

że mię: 

ko- 

iateresów pruskich bez 

Deboia budžetoa w komisji i Sejmie 
Budżef Ministerstwa Spraw Wojskowych 

WARSZAWA. 22. 1. (PAT). Sejmowa 
komisja budżetowa przystąpiła dzisiaj do 0- 
brad nad preliminarzem budżetowym Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych. Obecni na po- 
siedzeniu są: pierwszy wiceminister i szef 
administracji armji gen. Konarzewski szef ga 
binetu ministra spraw wojskowych pik. 
Beck, szef Korpusu Kontrolerów płk. Wielo- 
wieyski į plk. Perażycia, 

REFERAT POSŁA KS, CZETWER- 
TYŃSKIEGO. 

Rerefent pos. Czetwertyński (Klub Naro- 
dowy) po uwagach wstępnych lzaznacza, że 
organy Ministerstwa udzieliły mu potrzeb- 
nych informacyj.. Mówca podkreśla koniecz- 
ność szczerości i otwartego przedyskutowa- 
nia spraw tego resortu i wspomina o pew- 
nem zaniepokojeniu, które — jego zdaniem 
— powstało na temat, czy armia jest istotnie 
apolityczna, twierdzi dalej,, że pewne fakty 
w życiu politycznem usprawiedliwiają ten 
niepokój. Następnie podkreśla że aby stosu 
mek społeczeństwa i Sejmu do armji był ta- 
kim, jakim być powinien, winny nastąpić nie 
oświadczenia, lecz fakty które rozwieją nie- 
pokój. Mówca wspomina o zbi. órce na fun- 
dusz ;dyspozycyjny i uważa to zjawisko za 

ujemne. t žė 
Co się tyczy ypreliminarza | Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, to obecnie wynosi on 
837 miljonów, czyli jest większy o 160 miljo- 
mów, Mimo to zachowuje on charakter budże 
tu jeszcze niewystarczającego. Potrzeby ar- 
mji są znaczne. „Minister spraw wojskowych 
w roku bieżącym jak i w poprzednim, licząc 
się ze stanem finansowym państwa, musiał 
znacznie obniżyć wysokość przedłożonych 
mu pierwotnie cyfr. Co się tyczy dochodów, 
to obecnie preliminowane one są na 5.184 
tysięcy, to jest o 1.600 tys. więcej, niż w 10- 
ku ubiegłym. Suma ta jest realna. Z kolei 
referent przechodzi do omówienia poszcze- 
gólnych pozycyj wydatków władz central. 
nych. Fundusz repgezentacyjny został powię 
kszony co mówca uważa za niewłaściwe. W 
działe utrzymania wojska w porównaniu z 
rokiem 1925 uposażenie podniosło się blisko 
o 60 proc. 

W dalszym ciągu swego referatu pos. Cze 
twertyński zauważa, że ponieważ w ostat. 
nich trzech latach były dokónane znaczne 
zmiany personalne, a suma wyznaczona w 
preliminarzu jest taka sama, jak poprzednio, 
przeto mówca nie ma pewności, czy między 
datą ustąpienia pewnych osób i datą wejścia 
w życie na ich miejsce innych nie zachodzi 
pewien okres wakansu i czy ze szkół wojsko 
wych taka sama ilość oficerów, ilu wystąpiio, 
może zapełnić powstałe luki. Przeto prosi p. 
ministra o wyjaśnienia, czy traktując te r« 
czy budżetowo można dziś przyjąć, że przez 
cały rok budżetowy ilość osób wojskowych 
będzie taka sama, jaka jest w_preliminarzu. 
W sprawie wyżywienia ludzi i zwierząt rć. 
ferent zauważa, że ko nieco się podnio- 
sły. Referent podkreśla, że należy się liczyć 
z oszczędnością 25 proc. na zakup żyta i ow 
sa, co czyni il miljonów. Sprawozdawca u- 
waża, że koszt racji dziennej 91,6 gr. jest 
zbyt drogi i opowiada się za obniżeniem jej 
o I gr., coby dało oszczędność roczną 776 
tys. zł. Ministerstwo wprowadziło nowy sy- 
stem tworząc zakłady zaopatrywania dla po- 
szczególnych departamentów, które są ich 
organami wykonawczemi. Referent podikreś- 
la, że wewnętrzna reorganizacja działaności 
władz wojskowych nie wchodzi w kentpe- 
tencje komisji budżetowej, jednak jest ważne 
dla nas, czy powoduje ona zwiększenie wy- 
datFów, czy oszczędności. Stosune: aasz do 
tej sprawy musi być uzależniony od wyjaść 
mienia ministerstwa W zasadzie tę rzecz —. 
zcaniem mówcy — pomyślano celowo. 

2 kolei referent przeszedł do omówienia 
poszczególnych pozycyj działów budżetu, jak 
umundorowanie, uzbrojenie i t.d. Przechodząc 
do sprawy funduszu dyspozycyjnego, który 
jest preliminowany na rok przyszży w sumie 
8 mijonów zł, pos. Czetwertyński uważa, 
że wydatki te należy traktować tak rzeczowo, 
jak wszelkie inne. Wysokość funduszu dyspo 
zycyjnego zależy od sprawności administra- 
cji i dłatego w jego obliczaniu oowinalśni 
zastosować pewną miarę. W roku 1925 preli. 
mminowano na ten cel 3.650 tys. zł. w złocie, 
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Buiżyzych /ZCZEGÓŁÓW UDZIELAJĄ NIŻEJ WYMIENONE URZĘDY, , 
GDZIE RÓWNIEŻ WYDAWANE BĘDĄ KARTY WEJYCIA:- į 

a. DEMGT HaNDLU ZAGRAMCZNEGO (Das om OvensEAs Tuos) 35, Oto Dveex Sraeer,Lomoniii, 
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LUB 

4. NaJsużyzy Kok/ULAT BRYTYJ/KI 

nic nie wiedzą co wyszło, jakie sta: 
nowisko w hierarchji wileńskiej zaj: 
muje to czy inne nazwisko, żadnych 
wskazówek co do możliwości dosta- 
nia tych rzeczy udzielić nie umieją, 
W bibljotekach,  czytelniach, cukier- 
niach i t. d., w których są pisma 
krakowskie, poznańskie, pomorskie 
etc, pism wileńskich nie spotyka się . 
wcale. Tymczasem rubryka „przegląd 
prasy* cytuje niemal codziennie „Śło- 
wo“, a nader często „Kurjer“ į 
„Dziennik Wileński*. 

Wilnianie nie przyjeżdżają do nas 
z odczytami, Pisma :goniące za mo- 
dą i sensacją odnoszą się do inte. 
lektualnego Wilna z  lekceważeniem. 
W rezultacie Wilno jest dla nas 
zamkniętym, egzotycznym Światem, 
żyjącyrz zupełnie na uboczu. Dla 
przyszłego rozwoju kultury polskiej 
jest to rzecz szkodliwa. Potrzeba tę 
izolację przerwać, 

  
Taka była mniejwięcej kwintesen- 

cja wywodów mojego rozmówcy. 
Przyznam się, iż z obawy, czyto nie 
zwykły uprzejmuś stołeczny podda- 
łem go lekkiemu egzaminowi. Na ma- 
turze .w Krakowie u p. Szweda powi- 
nienby był dostać 5tkę z plusem, 
ale i w Wilnie dostałby 4-kę. 

Znał wszystkie wydawnictwa nau- 
kowe, prawie wszystkie nazwiska 
młodych i najmłodszych gryzipiórków, 
a co najważniejsze mówił o tem 
wszystkiem » wielką inteligencją i z 
jeszcze większym zapałem. Zaklinał 
się przytem nie wiem, czy słusznie, 
czy nie, że nietylko jego osobiście, 
ale i wielu młodych twórczość wileń- 
ska interesuje coraz więcej. Uwierzy- 
łem mu bez większej .certacji. 

Cała ta rozmowa wywarła na mnie 
nader miłe wrażenie. Nie spodziewa- 
łem się, że moja intuicja ma temat 
potrzeby ekspansji kulturalnej Wilna, 

b. 

co wynosi pow 6 miljonów złotych dzisiej 
szych, a zatem mniej więcej tyle co Sejm u- 
chwalił w ubiegłym roku. Uważając tę sumę 
za słuszną i zupełnie nie chcąc nadawać tej 
sprawie jakiegoś znaczenia politycznego, re- 
ferent proponuje utrzymanie tej pozycji także 
w obecnym preliminarzu. 

W sprawie działu marynarki ra* 
kreśla, że.w roku 1930 — 31 spodziewane 
jest zakończenie rozbudowy t. *w. małego 
programu marynarki, nie jako stw >*zenit fo 
ty bojowej, tylko jako ochronę transportu. 
Mówca stoi na stanowisku, że Seira powinien 
wiedzieć, co będzie następnie, czy kierownict- 
w” marynarki poprzestanie na tem. jeżeli w 
tempie pośpiesznem budowana 'est tidyn'a, 
to dla Sejmu nie może być oboję-ne, czy w 
stosunku doi rozbudowy portu jest także po- 
myślana dalsza rozbudowa floty. Nastepnie 
reierent przeszedł do działu przeds 
i omówił sprawę wytwórni państwowych. 

Po przegłosowaniu poprawek: do budżetu 
Ministerstwa Sprawiedliwości komisja przy- 
stąpiła do dalszej idyskusji nad budżetem ME 
nisterstwa Spraw Wojskowych. Referent pos. 
Czetwertyński dokończył swój referat. Mię- 
dzy innemi przypomina, że w roku 1924 Hil- 
tong Younga w sprawozdaniu złożonem preze 
sowi. Rady Ministrów, mówiąc o naszym bu 
dżecie wojskowym, powiedział, że nie może 
wydać ca do niego sądu, albowiem oznacze 
mie wysokości tego budżetu zależy od patrjo- 
tyzmu i uczucia. Wz Eledy. ospodarcze nie 
mogą tu mieć znaczenia. Tylko, samo ia 
czeństwo może iwydatek ten ocenić. Słowa 
te nie straciły i dziś znaczenia. 

DYSKUSJA. 
Pos. Pają k (PPS) podtrzymuje zgłoszo- 

ne już w „poprzednich latach zasadnicze postu 
laty swego stronnictwa, dotyczące zmniejsze 
nia liczby stałej armji i stopniowego przejś- 
cia na jednoroczną służbę, podkreślając przy 
tem, że insynuowanie z tego powodu socja 
listom, jakoby zdradzali interesy , państwa 
jest niesłuszne i bezpodstawne. 

iPos. Dąbski (Str. Chłop.) stwierdza, żę 
na wojsko idzie około miljarda złotych, czyłi 
przeszło 40 proc. wszystkich wydatków. Pol- 
ska. wskutek tego nie może się rozwijać, jako 
nowoczesne (państwo, może conajwyżej wege 
tować. Staje się przeto zagadnieniem kapi- 
talnem zmiana obecnego systemu obrony 
państwa na jakiś system tańszy. Mówca wy 
powiada się również za skróceniem czasu słu 
żby do jednego roku. W końcu mówca po 
rusza sprawę przenoszenia i wysyłania ludzi 
na emeryturę, co — zdaniem jego — staje 
się u nas już plagą społeczną. 

Pos. Pająk (PPS) zgłasza wniosek o 
zmniejszenie liczby szeregowych niezawodo. 
wych o 60 tys. 

NOWY WYSTĘP POS. DĄBROWSKIEGO 

„Pos. Dąbrowski (Kl. Nar.) przyznając, iż 
budżet wojskowy jest niewspółmiernie wyso- 
ki, oświadcza, że jednak ze względu na, nie- 
bezpieczeństwa, które nam grożą musi być 
utrzymany, aby wiedziano, że nie można nas 
zaczepić bez ryzyka. Krytykuje obecną orga 
nizację naczelnego dowództwa. Przechodząc 
do spraw personalnych, uważa, że nasz kor 

    

   

     

  

pus oficerski przechodzi ;ciężkie operacje chi-' 
rurgiczne. Omawia sprawę przeniesień, pen- 
sjonowania, sprawę rzekomych nadużyć, do- 
konywanych przeą komisje superrrewizyjne, 
powraca do sprawy wydarzeń z dnia 31 pa 
Ździerniką r. ub, wreszcie kończy zdaniem, 
że system dzisiejszy nie sprzyja stwarzaniu 
w. korpusie oficerskim ludzi twardych, szcze 
rych, odważnych, a tylko tacy wytrzymują 
próbę ognia. 

PRZEMÓWIENIE WICE-MINISTRA GEN. 
KONARZEWSKIEGO. 

Po przemówieniach posłów Barana (kl. 
Ukr.) i Chądzyńskiego zabrał głos pierwszy 
wiceminister spraw wojskowych gen. Копа- 
rzewski, który przedewszystkiem stwierdził, 
że preliminarz budżetowy MSWojsk jest tyt. 
ko optycznie większy od zeszłorocznego ze 
względt na 15 proc. dodatek. W dalszym 
ciągu swego przemówienia _ wiceminister 
Ę stwierdza, że pożądana jest pomoc na 
<asyna oficerskie i domy żołnierskie, trakto- 
wane idotychczas po macoszemu. Fundusz re 
prezentacyjny jest konieczny z tego względu 
że 4darzają się często w oddziałach wizyty 
gości zagranicznych eskadr, trwają jeszcze u. 
roczystości 10 lecia jpu tków, ruch sportowy 
wymaga nagród ministra i t.d. 

Co do marynarki, to jesteśmy teraz w о- 
kresie ukończenia małego programu: 3' ło- 
dzie podwodne i 2 kontrtorpedowce. Oczywi 
ście mamy i dalszy plan rozbudowy. Istnjeje 
też „plan co do lotnictwa. Aparaty nasze nie 
ustępują zagranicznym. . Odpowiadając nastę 
Pnie na pytania, stawiane w toku dyskusji, 
minister oświadczył, że ochrona państwa w 
wojnie przyszłości polega oczywiście nietylko 
na samej armji lecz i na społeczeństwie i po 

części liczono się z tem przy reorganizacji 
armji. Ministerstwo stara się tak zreorgan.. 
zować armię i takich wybierać dowódców, 
si armja, do której idzie większa część 
zdolnych do noszenia broni obywateli, miała 
dawództwo, któreby jak najlepiej spełniało 
swe zadanie. * 

Co do sprawy zajść z dnia 31 październi 
ka, minister stwierdza, że kwestja. ta jest w 
toku dochodzeń i mówca uchyla się od wszel 
kiej odpowiedzi przed ich ukończeniem. 

Po końcowem przemówieniu ireferenta dy 
Skusję wyczerpano. Następne posiedzenie ju- 
tro o godz. 10 rano. 

77 K TIA AO z 

I! Ogėino-Polska Wysfawa 

FOTOGRAFIKI 

otwarta codziennie od 3—7 godz. 
wiecz. w dnie świąteczne od 12—7 
wiecz. w salach Gimn. J. Lelewela 

(ul. A. Mickiewiczą 38.) rzz—0 
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znajdzie w Warszawieł takie gorące 
potwierdzenie. 

Muszę jeszcze dodać, że pozosta: 
wić mu musiałem dokładny spis i 
adresy moich kolegów wileńskich. 

Rozpatrzmy teraz w paru słowach 
plan wileńskiej ekspansji, Rzecz pro- 
Sta, Oczekiwanie na ruchliwość księ- 
garzy jest mrzonką. Każdy księgarz 
jest przedewszystkiem kupcem i bę- 
dzie popierał to co idzie, Należy więc 
wpierw wywołać popyt na wydawni- 
ctwa wileńskie, a za popytem pójdzie 
podaż ze strony księgarstwa. Marazm 
dotychczasowy w tej dziedzinie od- 
stręczył publicznośy od słowa „wi- 
leński* i jedynie kontakt bezpośredni 
t. j. „Wieczór Autorów Wileńskich" 
łącznie z wystawą prac, czy czemś 
podobnem da możność naszym war- 
Szawskim przyjaciołom rozpoczęcia 
ofenzywy, na warszawskie księgarstwo. 

Pozostaje jeszcze nader ważna 

sprawa prasy. Tutaj w pierwszym 
rzędzie należy, jakoś zreformować 
dostawę gazet. 

Gazety wileńskie dochodzą na 
drugi dzień o godzinie 2ej po 
południu, podczas kiedy prasa z 
innych miast Polski fo tej f samej 
mniejwięcej odległości dochodzi o 
dzień wcześniej. Pozatem należy wy- 
wrzeć nacisk na kresowców zamiesz- 
kałych w Warszawie, ażeby się do- 
magali gazet wileńskich w czytelniach 
i większych kawiarniach. 

" Tyle jest słów Ewangelji. Realiza- 
cja tych prawd ciężka i trudna, ale 
plon może być wcale niezły, Czas 
najwyższy przerwać izolację, jaka ota- 
cza Gród Gedyminowy i uniemożli 
wić na przyszłość drugi najazd szwe- 
dzki z takim talentem i temperamen- 
tem odparty przez kol. Wyszomir- 
skiego. K. Leczycki. 
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Grofeskowy wniosek 
Kol. Br. Grabowski, kandydat listy Nr. 

2, nadesłał nam artykuł, który poniżej zamie 

jszczamy, aczkolwiek nie zgadzamy się na 

mocno polemiczny ton, jakim autor  Ope- 

rowal. : k 

Po wyborach na VI Zjazd Ogólny Р.М 

A. jeden z wielu, upojony szałem zwycię- 
stwa (3:2), zwiastował „Narodowi Akade- 

mickiemu* radosną nowinę: „Oto odtąd 
Miodzież Wszechpolska ma zapewnione kie- 
rownicze stanowisko w życiu społeczeństwa 
akademickiego 'U.SIB.* 

Tak brzmiała zapowiedź! Wszyscy więc 
„nar6d kochający" poderwali się na bacz- 
ność, by słuchać rozkazu o mianowaniu na 
wysokie stanowiska. я 

„jeszcze się nie zaczęło, ale już winno 

Jeie skończyć. is 
Niech fakty mówią za siebie. 

  

Na U.S.B. wegetował t. zw. Wileński 

Komitet Akademicki. Był to t. z. dobrowol. 

ny stan spoczynku, tolerowany w naszej 

Rzeczypospolitej Akademickiej wśród „Swo- 

ich ludzi”. O członkach, pozostających w 

owym  euforycznym „stanie, mówił kol. 

Grzyb, że nie spełniali swoich obowiązków 

sic!). Ё 3 

' 231)'1\\10@&': M. K. A. ograniczała się do 

zwoływania wieców „opinjodawiczych w tej 

tub innej sprawie politycznej.| Jężeli chodziło 

© kwestje żywotne, dotyczące bezpośrednio 

młodzieży akademickiej, to qezolucje wieco- 

we poginęły (o sądach honorowych). 

Wileński Komitet Akademicki reprezen- 

towal młodzież, która go nie uznawała, 

wydawał odezwy do tych, co go inie słuchah 

działał dużo, ja wyników żadnych. Oto bi- 

łars pracy zewnętrznej! A teraz O drugiej 

stronie medalu. Komisja Rewizyjna po do- 

konaniu kontroli» w Wileńskim Komitecie 

kademickim (zrobiła to raz, a powinna 

przynajmniej trzy razy to uczynić na Pó 

następuje: i 

" орт wodka о brak (zapro oi 
kadencji), m pieniądze nie składano 

do bania z przechowywano w skarbonce 

żelaznej; sekretarjat fatalny; brak dzienni- 

ków i skoroszytów*. 1 
„Zupełniej stusznie“ bo „kto wie „CZy 

świał istnieć będzie jeszcze trzy tygodnie?*. 

Dla uspokojenia po fatalnych faktach, 

Komisja Rewizyjna, przedłożyła groteskowy 

wniosek. Brzmiał on tak: „Uwzględniając 

działalność ogólną Wileńskiego Komitetu 

Akademickiego... stawia się wniosek o udzie 
lenie absolutorjum“. W, 

Dla zorjentowania należy wspomnieć iż 

K. R. ma prawo kontrolować i stawiać wnio 

ski dotyczące absolutorjum tylko w spra- 

wach finansowych, działalności administracyj 
nej i sekretarjatu. 2 

Uwzględnianie przeto dziatalnošci ogėl- 
neį (sic!) м konkluzji jest šmiesznai i bez 

podstawne. Wniosek jednak, pomimo swej 
£roteskowości» BS 

: * 

Trudno, wiele wniosków przeforsowano“ 
siłą większości arytmetycznej, przechodząc 
nad sumieniem do porządku dziennego. Jest 
to fakt perwszorzędnego znaczenia i niewąt 
pliwie odtąd Młodzież Wiszechpolska musi 
nie zapominać, iż kierownicze stanowisko w 
życiu społeczeństwa akademickiego U.S.B. 
nie należy do jednego odłamu, ale do całej 

_ młodzieży akademickiej. 
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Jakakolygiek klika wystepująca przeciwko 
temu, a uzurpująca Sobie prawo rządzenia 

mimo swej niedołężności, zostanie bez- 
względnie usunięta z iplatformy życia społecz 
nego Rzeczypospolitej Akademickiej. 

ziś jeszcze czas na zgodę, później nie 
i joże ani patent na katolicyzm, ani patent 

na przymiotnik narodowy. 
Br. Grabowski. 

i kak 

ZE ZJAZDÓW 
W ciągu 15, 16 i 17 grudnia r. ub. 

obradował w Lublinie IV zjazd związku kół 
historyków śstud, uniw. Rzplitej, Polskiej, na 

który wysłały swych delegatów. środowiska 
wszystkich uniwersytetów polskich z 'wyjąt+ 

kiem Iwowskiego. Žjazd rozpoczął się mszą 

świętą w kaplicy kat. uniw. lubelskiego, 

uroczyste zaś otwarcie zjazdu nastąpiło w 

| auli tegoż uniwersytetu. Prezydjum ! zjazdu 
ukonstytuowało się w sposób uasispujacų: 

przewodniczący kol. Jerzy Wilski (Lublin), 
wiceprzewodniczący. kol. Józef  Garbacik 
(Kraków), sekretarz kol. Michał Szulkin 
(Warszawa). Obrady toczyły się na zebra- 
niach płenarnych i w trzech sekcjach: a) se 

 minaryjnej, b) pracy zbiorowej, c) samo- 
kształceniowej ponadto wyłoniona została ko- 

misja, składająca się z 9 osób, której Za- 

daniem było opracowanie pewnych zmian i 
poprawek do statutu związku. 

Na pierwszem plenum w dyskusji nad 
sprawozdaniem ustępującego Komitetu Wy- 
ikonawczego! (wyłoniła się sprawa stosunku 

do Ua związku! kół naukowych — 
b środowisko warszawskie wystąpiło z ostrą 

śrytyką działalnośći tej organizacji, stawia- 
jąc wniosek wystąpienia z niej. związku kół 
hist. Delegaci innych środowisk, zwłaszcza 
koła krakowskiego i' poznańskiego wypowia. 
dali się przeciwko wnioskowi koła warszaw 
skiego, Załecając raczej odroczenie powzię- 
cia decyzji 'w: tej sprawie do chwili, kiedy 
zakończyi |(itwe obrady, odbywający się 
współcześnie w Warszawie zjazd delegatów 

' CZKN. i przeprowadzi zamierzoną reformę 
organizacji. Wobeo tega koło warszawskie 
mając liczbową przewagę na zjezdzie a nie 
chcąc mu narzucać swego stanowiska, wy- 
cofaio swój wniosek. Sprawa więc stosun= 
ku związku kół hist. do C.Z.KN. uległa 
odroczeniu do przyszłego zjazdu, który się 
odbędzie za rok w Warszawie. 

Drugą kwestją wywołującą zasadniczą 
rozbieżność zdań była sprawa umiejscowie 
nia isiedziby, związku w Warszawie, wysu- 
uięta przez koło warszawskie, albowiem do 
tychczas siedziba komitetu wykon. związku 
była związana z miejscem odbywania się 
zjazdów. Przeciwko tej poprawce statutowej 
wypowiedziały się koła: poznańskie i kra- 
kowskie, motywując swe stanowisko bra. 
kiem pełnomocnictwa do decydowania w 
tej, tak ważnej kwestji oraz koniecznością 

ołania się do ogółu członków, których 
śpinji mogą; być wyrazicielami. I tym razem 
koło warszawskie, chcąc okazać swą dobrą 
wolę, wycofało pwój wniosek odkładając 

_ decyzję W tej sprawie do przyszłego zjazdu. 
, Pozytywny, rezułtat zjazdu da się ująć 

Vw, następijące punkty: 1) delegaci poszcze 
lnych środowisk (wnieśli bogaty pei 

dotyczący metody. prowadzenia pracy w ko 
łach, 2) uczestnicy zjazdu biorący udział w 
sekcji seminaryjnej zapoznali się z metodą 

acy naukowej stosowanej w seminarjach 
torycznych |poszczególnych' uniwersytetów 

polskich, 3) został sprecyzowany charakter 
działałności komitetu wykonawczego związ- 
ku jprzez uchwalenie wniosków i dezydera- 

tów zlecających komitetowi wydawanie biu- 
. „etynu historycznego, nawiązanie ściślejsze- 

go kontaktu(z kołami drogą wysyłania okół 
ników, ofiarowania współpracy z Wiadomo 
ściami Historycznemi wychodzącemi prz 
Kwartalniku Historycznym "we Lwowie, hy 
R olei naprzód sprawy wydania indeksu 
do kolegium przez powierzenie tej sprawy 
kotu! wileńskiemu, 5) przeprowadzenie pew 

EA zmian i poprawek do statutu związku 

Znamienną jest uchwała, jaka zapadła 
na zjezdzie, jako wyraz opinji uczących się 
o systemie studjów uniwersyteckich ujętych 
w ramy przepisów: do egzaminów magister- 
skich i brzmi ona, jak ia VI zjazd 
związku kół historyków $ 0. R.P. stwier- 
dziwszy z ubolewaniem obniżenie poziomu 
naukowego wśród studentów historji wsku 
tek wprowadzenia egzaminów magisterskich 

zaleca' komitetowi wykonawczemu zwrócenie 
się do czynników miarodajnych z prośbą o 
usunięcie ujemnych stron tego systemu stud 
jów. 

Na, zakończenie tego sprawozdawczego 
artykułu podkreślić należy sprężystą: orga- 
nizację zjazdu i niezwykle serdeczną atmo+ 
sferę panującą wśród uczestników jak rów- 
nież gościnność gospodarzy koła, lubelskiego 
skupiającego w sobie w olbrzymiej więk- 
szości koleżanki. W. N. 

ly aby wszystko w porządia 
Pod rubryką „Życie akademickie" w 

„Dzienniku Wileńskim z dn. 15 b. m. znaj- 
dujemy „Wyjašnienie“ — tyczące się już 
nie ogółu przebrzmiałej sprawy  Hałaburda 
oomtra Sztuki Piękne, zapoczątkowanej przez 
notatkę w „Życiu Akad." 0! wynikach Ty- 
godnia Akademika w (Wilnie; w notatce tej 
znalazł się ustęp, pod asi absencję w 
Tygodniu słuchaczy Sztuk Pięknych i wypo 
minający cechowi św. Łukasza, iż nie podjął 
się bezinteresownej współpracy. 

Była to nieścisłość — i oto przed ty- 
godniem osoby! zainteresowane wystosowa+ 
ły da „Dziennika Wil." list ze sprostowa- 
niem, w którem stwierdziły, że 1) wystę: : 
powaly nie jako cech św. Łukasza, ale jako 
ad hoc zorganizowany zespół, 2) podjęły 
się pracy nie ze względu na wynagrodzenie 
(nb. znikome w stosunku do godzin pracy) 
i że sam angażujący kol. Hałaburda oznaj- 
mił, że robota ich będzie opłacona i 3) 
oświadczyły, iż obecnie postanowił y wyna 
grodzenie zwrócić Bratniakowi. 

Tyle umiešciė „Dziennik“, list jednak 
był nieco obszerniejszy i zawierał tł uma 
czenie, czemu odezwanie się członków ze- 
społu nastąpiło tak późno. (Nieobecność 
prawie "wszystkich w Wilnie podczas feryj). 

Tymczasem w dopisku redakcji do listu 
(bez końca i początku), znajdujemy „z głu 
pia frant" dopisek, w którym autor ironizuje 
па temat, że przecie Bratniak wywiesza 
ogłoszenia wzywające wszystkich  akademi 
ków do pracy w Tygodniu, że przecie każ 
dy musiał się zgłosić i kończy, nawiązując 
do zapowiedzi zwrotu pieniędzy przez ze- 
spół: „lepiej późno niż nigdy" — jakby nie 
wiedział, czemu właśnie do opóźnienie na- 

stąpił o. Й 
W tem wszystkiem jest — najdelikai- 

niej mówiąc — gruby nietakt: faktem jest, 
że kol. Hałaburda' zwracał się do „zespołu 
jeszcze przed początkiem Tygodnia |(a więc 

„Akademicka Wolna Trybuna 
wtedy, kiedy jeszcze każdy miał czas na za 

pisanie się do pracy), i że to on pierwszy 

zapowiedział, iż praca, którą * proponuje, 

będzie opłacona. Raczej tedy nie kol. kol. ze 

Sztuk Pięknych, alś kol. Hałaburda powinien 

się wytłumaczyć, dlaczego zwracał się do 

owych kol. kol. nie jako do akademików i 

dlaczego proponował im wynagrodzenie, 

aby potem tu wypominać? ; 

Čo za szkoda, iż taki porządny i mo- 

rowy Człowiek, jakim jest bezwątpienia Ka- 

zik Hałaburda, zanadto przesiąkł duchem 

dziennikarskim, który mu każe z każdego 
zdarzenia urabiać broń do ofensywy! 

Teodor Bujnicki. | 
  

W SPRAWIE „OGNISKA*; 

W n-rze Dziennika Wil. z dn. 22 b. m. 

ukazała się notatka p. t. „Ognisko Akade- 

mickie" której autor uważa, że Ognisko 

właściwie przestało już « istnieć dzięki nieo- 

palaniu lokalu i słabemu oświetlaniu. Przypi 

suje ten stan rzeczy zakazowi urządzania 

sobótek przez. samą Bratnią Pomoc i nie ro- 

kuje nadziei na jego poprawę. Nie wchodząc 

w dyskusję w sprawie owego zakazu, a ra- 

czej ograniczenia iłości sobótek, _ musimy 

stwierdzić, że Ognisko funkcjonuje: całkiem 

dobrze, oddając — „rodzinie akademickiej" 

moc usług. Nie mówiąc nawet o czwartkach, 

ztóre skupiają większą ilość młodzieży akad. 
(inna sprawa, że czynniki powołane ich nie 

urządzają) ani w;,Szopce akad., która już w 

iutym b. r. znowu będzie się odbywała, 

wikażemy tylko dla przykładu „pracę” lo- 

kalu Ogniska w ciągu kilku dni ostatnich, 

Sobota 18.1. — Sobótka koła matemat 
fizycznego, niedziela 19.1. — zebranie Suwał 

czan, próba akad. zespołu muzycznego, 

choinka koła polonistów, wtorek 21, środa 

22 — chór akadem. Czy można więc mówić 
o zamieraniu Ogniska? 

CZY WIECIE... 
.. Że Koło Historyków, uzyskawszy 

tokal, zajęło się, handłem i otworzyło sklepik, 

gdzie każdy może kupować żywność i ma- 

terjały piśmienne nie drożej, niż PA 

Tamże dyżury członków zarządu. A czy 

wiecie, co to misterjum historyczne? .....że 

pq balu rolników, (gdzie wszyscy! udzie 

byli we frakach) odbędzie się jeszcze bal 

prawników (gdzie można będzie być! nawet 

tylko w smokingach) oraz bal włóczęgów 

(stroje nie obowiązują — t. zw. paupery- 
zacjał życia akad.); O Balu Kownian (25-g0) 

też się mówi pochlebnie.... że nareszcie do- 
czekaliśmy się szopki akademickiej, której 
premiera odbędzie się dn. 2. II b. r. Możecie 
się śmiać już teraz. |... że powstało, a ra- 
czej chce powstać Akademickie IKoło Muzycz 

ne, które już zaczęło próby przyszłej orkieł 
stry symfonicznej U.S.B. Wszyscy koledzy, 
grający na jakichkolwiek instrumentach, 
niech przyjdą do Ogniska w niedzielę O 
godz. 1. 

Znówu zamordowanie dziecka 
Nie przeminęły jeszcze echa morderstwa nieślubnego dziecka, a juź doszły nąs 

wieści, 
olkienickiej. 

Onegdaj w dzień na polach w pobliżu tej wsi 

że policja wpadła na trop nowej zbrodni. Tym razem we wsi Kursze gminy 

znaleziono wykopane zwłoki 
dziecka w wieku 5- 6 tygodni oszpecone okropnie przez świnie. O ujawnieniu trupa 
powiadomiono policję, która wszczęła dochodzenie w celu ujawnienia winnych mor- 
ierstwa. 

Na 

przyznała się do dzieciobójstwa. 

podstawie zebranych danych zdołano ustalić, 
kanka wsi Kursze Antonina Znamierowska lat 22, panna, 

że matka dziecka jest miesz- 
która, gdy ją aresztowano 

Znamierowska pierwsze kilka tygodni kryła się z tem, że została matką lecz 
ostatnio widząc, że prawda może wyjść szybko na jaw, postanowiła dziecko usunąć. 
Pod osłoną nocy udała się na 
siłą i następnie zakopała w ziemi. 

pobliskie pa przyniesionė z sobą dziecko udu- 
(e 
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24 DZIŚ| | Wschód sł. g.7m 31 
Zasl. N.M.P. Zachód sł. g. 16 m. 5 

Jutro 

Tymoteusza 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 22 —1 1930 r. 

Ciśnienie | 
średnie w mm J (10 

Temperatura | 
średnia J pi o 

Temperatura najwyższa: -I- +C. 

Temperatura najniższa: — 1°С 
Opad w milimetrach: pk 

Wiatr ы przeważający ) Zachodni 

Tendencja barometryczna: wzrost ciścienia 

Uwagi: pozodnie. 

  

URZĘDOWA 

— (y) Audjencje u p. Wojewody. W 

dniię wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął na audjencji dowódcę brygady KOP 

e Korewo iw sprawach przyjazdu naczelni 

a państwa estońskiego, dyr. dyr. B. Szach- 

no, i Ciozdę w sprawach Pol. Macierzy Szk. 

oraz dyr. Gizbert - Studnickiego w sprawach 

archiwum. : 

— (y) Wyjazd p. wojewody. W, dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz wy- 
jechał w sprawach słżbowych do Warszawy. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie y miejskiej. W po 

miedziałek, (dn. 27 stycznia odbedzie się po- 

siedzenie Rady miejskiej. 
Na porządku dziennym sprawy następu- 

ce: 
ED wniosek w sprawie przeniesienia kredy- 
tów w budżecie 1929 — 30 r. 2) wniosek 
w sprawie wyjednania w Banku  Gospodar 
stwa Krajowego pożyczki długoterminowej w 
wysokości 475.000 zł. nominalnych na robo- 
ty wodociągowo - kanalizacyjne, 3) wniosek 
w. sprawie prolongaty na: rok 1930 — 31 do- 
datkowych opłat za energję elektryczną na 
fundusz pomocy bezrobotnym, 4) wniosek w 
sprawie ustaleniał podatku od oświetlenia ele- 
ktrycznego i pór w lokalach z wyszyn- 
kiem alkoholu oraz: lokalach zabaw, rozryw- 
wek i widowisk na rok 1930 — 31, 5) pro- 
we 0M B= oe EA opało- 

е 1 projekt żetu atkowego wy- 
działu WARGĘ: - kanalizacyjnego, 7) 
projekt budżetu dodatkowego przedsiebiorst“ 
wa Mate Leoniszki, 8) wniosek grupy rad- 
nych 0 wyasygnowanie 20.000 zi. na potrze- 
by szkołnictwa żydowskiego, 9) wniosek w 
sprawie: uruchomienia w raku bieżącym miej- 
skiej bocznicy kolejowej, 10) podanie zarza- 
du izraelickiego stowarzyszenia  dobroczyn- 
ności o wykupie wievczysto - czynszowych 

działek ziemi miejskiej przy ul. Portowej, 11) 
wniosek w sprawie' zezwolenia. R. Sztejnowi 
na; wykup działki, ziemi miejskiej na Lipów- 
ce, 12) wniosek w sprawie modyfikacji u- 
chwały Rady miejskiej w przedmiocie naby- 
cia gruntów prywatnych w związku z prze- 
niesieniem rynku Nowogródzkiego; 13) wnio 
sek w sprawie zamiany działek ziemi' z Ka- 
są Chorych, 14) wniosek w sprawie zmiany 
nazwy ul. Sottańskiej na „Borsuczą”, 15) wy 
bory 2 członków do Sądu Konkursowego na- 
grody literackiej im. A. Mickiewicza, 16) wy 
bory członka komisji szacunkowej do spraw 
podatku dochodowego przy II Urzędzie skar 
bowym, 17) ory członka do komitetu 
rozbudowy m. Wilna na miejsce J. Godwo- 
da, 18) wybory, członka do komisji kultu- 
ralma - oświatowej na miejsce Z. Jundziłła. 

— (o) Podatek lokal Wydział po- 
datkowy Magistratu zakomunikował płatni- 
kom podatku lokałowego wymiar tego po- 
datku na rok 1930. Wymiar stanowi 8: proc. 
ocznega podstawowego komornego wedłu 
czerwca 1914 roku w rublach czyli w relacji 
2.66 zł. za rubla. Jednocześnie zostały załą- 
czone nakazy płatnicze na I' kwartał 1930 r. 

Reklamacje od wymiaru podatku Iokalo- 
wego mogą być wniesione da końca bieżące» 
go miesiąca do Magistratu. Odwiołanie od 
decyzji Magistratu może być wniesione w 
ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do 
urzędu wojewódzkiego. 

Reklamacje i odwołania nie zwalniają od 
obowiązku uiszczenia podatku w terminie. 

KOLEJOWA. 

— (y) Podróż inspekcyjna p. dyrektora 
Falkowskiego. Dziś o godz. 8 GA) SPRZ 
Kolei iPanstwowych inż. Kazimierz Falkow4 
ski w towarzystwie naczelników wydziałów 
wyjechał na trzydniową inspekcję służbową 
nia oddziały białostocki, wołkowyski i czę- 
ściowo brzeski. Przyjazd do Wilna nastąpi 
w dn. 26 b. m. 

POCZTOWA 

— (y) Opłnty za rozmowę telefoniczną 
z Estonją zostały zniżone, Od 15 stycznia 
r. b. opłata za 3 minutową rozmowę telefo- 
niczną zwykłą w relacji Wilno — Tallni 
(Estonja) została zniżona z 6 fr. 20 c. na 5 
fr. 40 c. 

= o) Gsobiste. Prezes Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów inż. Żuchowicz powróci z War 
szawy i objął urzędowanie. 

; SZKOLNA 

.— (y) Przerwa w naucie z racji półrocza 
Min. Ošwity zarządził aby wyjątkowo w 
tym roku z racji ukończenia pierwszego pół- 
rocza zarządzonał była przerwa w nauczaniu 
trwająca od 30 bm. do 4 lutego. 

W myśl tego młodzież szkolna świętować 
R rę 13 == > 

— os gimnazjum | тпайхета. 
Siostr Na tszej Rodziny Z Nazantd w 
Wilnie, powiadamia, że egzaminy wstępne do 
kl. 1,', 5, i 6 odbędą się w dniach 28, 29 i 

30 RA r. 1930. 
ancelarja przyjmuje podania do 25 bm. 

od -godz. 9 do 14“ Žž 

a 27 2 

* ustępujących 

E o godz. 1l w pierwszym terminie, 

W trzecią bolesn rocznicę śmierci 

s Tp. 
RAZIMIERZA WIMBORA 

24 stycznia o godzinie 8-ej rano odbędzie się nabożeństwo żałobne w 
kościele św. Jakóba. 

O czem zawiadamiają ŻONA i DZIECI. 

— Kurs gospodarstwa domowego dla in- 
teligencji, w godzinach wieczornych otwo- 
rzony będzie w Wilnie z dn. 1 lutego stara 
niem Wil. Koła „Służby Obywatelskiej" przy 
szkole pracy domowej ul. Biskupia 12 m. 1 
Bliższe informacje i zapisy tamże codziennie 
(z wyjątkiem dni świątecznych) 'w godz. od 
10 do 11 į od 17 do 18. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

—(a) Redukcja personelu w Kasie Cho- 
rych. Z racji redukcji personelu w tut. Ka- 

sie Chorych zwolniono m. in. pracownika wy 

działu kontroli Aronowicza działacza „Bundu* 

i radnego m. Wilna z ramienia tej pracy. 
— (a) Kilkaset osób mieprawnie należało 

do Kasy Chorych, W trakcie badania spisów 
człónków Kasy Chorych natrafiono na cały 

szereg faktów wskazujących, że do Kasy 

należały osoby które prawnie nie mogą być 

jej członkami i na listy trafiły najprawdopodo 

bniej przez niedopatrzenie. : : 
M. in. stwierdzono, že do Kasy byli zapi 

sani robotnicy-rzežnicy i transportowcy pra- 

cujący zasadniczo od sztuki. Tego rodzaju 
pracownicy nie mogą być ubezpieczeni i z 
Żadnych ($wiadczeń korzystać niemogą. 

W związku z powyższem komisarz Kasy 

pułk. Hertel zarządził natychmiastowe powia 
domienie zainteresowanych, których jest о- 
koło 400 osób że z. dniem 1 lutego skreśla 
się ich z listy ubezpieczonych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Z Klubu Społeczno - Politycznego. 

Dnia 21 stycznia na zaproszenie Zarządu 

klubu Społeczno - CD wygłosił g 

Wiktor Piotrowicz w lokalu Związku O. 

Obywatelskiej Kobiet odczyt p.t. „Z zaga 
nień ustrojowych i narodowościowych Cer4 
kwi Prawosławnej w Polsce". Na zebranie to 
przybyło koło 60 osób ze sfer społecznych, 
urzędowych i wojskowych. i 

Do przewodniczenia zebraniu został za- 
proszony |p. wojewoda Wi. Raczkiewicz. 

W diužszem referacie p. Piotrowicz zo- 
brazował rozwój historyczny Cerkwi Grec- 
ko - Wschodniej na ziemiach; litewsko - rus 
kich i polskich, nawiązując do organizacji 
Cerkwi tej za czasów: Wielkiego Księcia Wi- 
tołia, poprzez PSA Kijowską vel Li- 
tewska, jpolitykę króla Władysława IV i cza- 
sy rozbiorowe aż do chwili współczesnej, da- 
jąc treściwy przegląd usiłowań hierachji gre- 
cko - wschodniej w Polsce jak i wiernych tej 
Cerkwi do' wytworzenia niezależnej od czyn 
ników zewnętrznych organizji cerkiewnej. Na 
stępnie prelegent omówił właściwości ustro- 
jowe Cerkwi litewsko - polskiej, dalej okreś- 
lił stosunek tej Cerkwi na przestrzeni kilku 
wieków do Patrjarchatu Moskiewskiego i Ca 
rogrodu, wreszcie szeroko oświetlił dążenia 

' poszczególnych odłamów narodowościowych 
w: fPolsce do unarodowienia cerkwi w zakre 
sie języka, kazań i nabożeństw, pokreślając 
konieczność takiego ukształtowania się form 
organizacyjnych, Cerkwi Prawosławnej w Pol 
sie, które z ACE i tra- 
dycjom Cerkwi Grecko 4 Wschodniej. W koń- 
cowej części swego przemówienia p. Piotro- 
wicz omówił sprawy związane z zamierzo- 
nem przez władze cerkiewne zwołaniem Sobo 
Tw ao - krajowego w Polsce. 

ad tym ciekawym referatem wywiązała 
się obszerna dyskusja w której zabierali głos 
dyr. Kazimierz Okulicz, prof. M. Limanowski 
dyr. W. Gizbert Studnicki, p. Sew. Wysło- 
uch, p. H. Romer - Ochenkowska i inni. 

Po długiej dyskusji, która trwała jprzesz 
ło 2 godzinyę przewodniczący p. wojewoda 
Wł. Raczkiewicz zamknął dyskusję przemó 

. wieniem treściwie ujmującem poszczególne 
zagadnienia. (w). 

Zarząd Wileńskiego Koła; Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów zawiadamia w myśl 
ar. 4 art. 12 Statutu Zrzeszenia Sędziów i 
okuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, jż w 

dniu 9 lutego 1930 roku o godzinie 12 w 
gmachu Sądów odbędzie się zwyczajne Zgro 
madzenia Koła Wileńskiego na które zaprasza 
wpkzystkich członków Koła i przypomina o 
przepisie par. 7 art. 12 rzeczonego statutu. 

"Porządek dzienny: Zagajenie, 2) Odczyta- 
nie protokułu ostatniega Zgromadzenia, 3) 
sprawozdanie zarządu, 4) sprawozdanie ko- 
misji miejscowej kasy zapomogowej, 5) spra- 
wozdanie kasowe i zatwierdzenie budżetu na 
noki 1930, 6) sprawozdanie komisji rewizyj- 
nej, 7) wybory członków zarządu na miejsce 

(ace 12 par. 2 i par. 1 art. 10) 
8) wybory członków komisji rewizyjnej, 9) 
wybory delegatów na ogólne zgromadzenie 
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów w War- 
szawie, 10) wybory członków Sądu Honoro- 
wego, 11) wniosek zarządu o podniesieniu 
składek członkowskich, 12) wniosek redakcji 
czasopisma sędziowskiego, „Głos sądownict- 
wa”, 13) komunikat zarządu głównego o pro 
jekcie regulaminu „Uzdrowisk;i letnisk zrze- 
szenia sędziów i prokuratorów R.P.. 14) wol- 
ne wnioski. 

— Zarząd Spółdzielni Inwalidów Skrzyn- 
karzy w Wilnie zwołuje na dzień 2 Maz br. 

' zaś bez 
ać ma ilość obecnych z ważnością o g. 
11.30 w drugim terminie w lokalu Legii In- 
walidów W.P. doroczne walne zebranie człon 
ków, udziałowców spółdzielni, z następują- 
cym porządkiem obrad: 

1) Zagajenie, 2) wybór prezydjum ze- 
brania, 3X odczytanie protokułu ostatniego 
walnego zebrania członków 4) sprawozdanie 
z działalności zarządu i Rady Nadzorczej, 5) 
dyskusja i podział nadwyżki, 6) awa e- 
wentualnego przystąpienia spółdzielni na 
członka Stowarzyszenia Koncesjonariuszy T' 
toniowychj w Polsce Oddział w Wilnie, 5 
sprawa zorganizowania wspólnego biura dla 
wszystkich hurtowni tyt. poboru i wysyłki 
towarów w Wilnie. 8) wybory członków za- 
rządu i Rady IN adzorczej, 9) wolne wnioski. 

‚ — Z Towarzystwa nowoczesnego wy 
chowania. W piątek dn. 24 b. m. odbędzie 
się zebranie sekcji pedagogiki społecznej w 
lokalu szk. powsz. 19. Królewska 9. o godz. 
6 wiecz. punktualnie z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) referat mag. praw p. 
Janiny Ejnik, asystentki wydziału prawa i 
nauk społecznych U. 5. B. p. t. „Prawo jako 
czyńnik społeczny + wychowawczy”, 2) dy 
skusie, 3) wolne wnioski. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 

KOMUNIKATY. 

— Kursy sanitarne Czerwonego Krzyża. 
Jednym z najgłówniejszych obowiązków 
Czerwonego Krzyża 'w okresie pokoju jest 
przygotowanie kadr pielęgniarskich, które na 
wypadek wojny stanęłyby do pracy, niosąc 
pomoc rannym i chorym żołnierzom. Speł- 
niając ten obowfiązek, w myśl maksymy 
„Chcesz pokoju: — szykuj się do wojny” — 
Okręg Wileński Polskiego Czerwonego Krzy 
ża organizuje 2-miesięczne teoretyczne kur 
ry sanitarne, dla sióstr pogotowia sanitarnego 
pa których nastąpi praktyka w szpitalu woj 
skowym. 

‚ Na kursy będą przyjmowane . osob V 
narodowości polskiej w wieku od lat 17-tu, 
mogące wykazać się świadectwem z ukończe 
nia 6 klas szkoły średniej lub 7 klas szkoły 
powszechnej; wszelkich bliższych informa- 
cyj zasięgnąć można w biurze P. C. K. Za- 

walna Nr. 1 codziennie w godzinach od 10— 
1 1 od 6—8, gdzie również będą wydawane 
formularze do składania podań. Podania 
przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki od 
6—7 wiecz. przewodnicząca sekcji stóstr w 
biurze C. K., przyczem podania przyjmowa 
ne będą wyłącznie do dn. 7 lutego r. b. 

Termin rozpoczęcia kursów 15 lutego; 
opłata za kurs zł. 15 — przy zarejestrowa- 
niu się w poczet sióstr rezerwy, bez złoże- 
nia zobowiązania zł. 50. 

‚ — (К Z życia stowarzyszeń M.P. Od 
piątku 24 bm. przy S.M4P. żeńskiej parafjź 
po Bernardyńskiej rozpocznie się kurs ko- 
respondencji handlowej dla Stowarzyszeń 
pod dyrekcją p. kierownika L. Kalinowskie- 

О. 
Zebranie įzarządu S.M.P. żeńskiej im. E. 

Orzeszkowej odbędzie się 24 bm. o godz. 
8.30 w sali ogniska własnego. 

W. miedzielę 26 stycznia w sali ogniska 
parafji po Bernardyńskiej p. Zelwerowicz, 
dyrektor teatrów! wileńskich będzie miał od- 
czyt z dziedziny techniki i estetyki żyweł 
słowa dla sekcyj dramatycznych przy SMP. 
im. E. Orzeszkowej ; ks. P. Skargi. 

# RÓŻNE 

— (0) Sąd konkursowy nagrody literac- 
kiej im. A. Mickiewicza m. Wilna. Jak'się do- 
wiiadujemy, z ramienia USB w skład sądu 
konkursowego nagrody literackiej im. Adama 
Mickiewicza miasta Wilna wejdą 'też profe- 
sorowie' Marjan Zdziechowski i Kazimierz 
Kolbuszewski. ; 

— (a) Modły za umysłowo, chorą. Swo- 
jego czasu podawaliśmy wiadomość o umy- 
słowej chorobie pewnej kobiety nazw. Darja 
Akimoszko, zamieszkałej przy ul. Tatarskiej 
8. Spowodowało to pogłoski kolportowane 
wśród -mniej wykształconych mieszkańców 
okolicznych, że jest ona opętana przez „złe- 

'o ducha". Po stwierdzeniu przez lekarzy, że 
jest chorą umysłowo skierowano ją do jedne 
go z miejskich szpitali, gdzie przebywa z gó- 
rą miesiąc. Wszelkie wszakże zabiegi lekar- 
skie okazały się bezskuteczne. Rodzina cho- 
rej, która była prawosławną uprosiła władze 
duchowne o odprawienie na jej intencję mo 
dłów w cerkwi św. Trójcy. Na: nabożeństwa 
to Darja Akimoszko przewieziona została ró 
wnież do cerkwi. 

— Podziękowanie. Zarząd „Komitetu Ro- 
dzicielskiego ipublicznej szkoły: powszechnej 
nr. 24 składa tą drogą serdeczne podziękowa- 
nie szanownym firmom: „Rymkiewicz*, ul. 
Mickiewicza, „B. Sztrall“, „Rudnicki“,  „J6- 
zef Zawadzki”, „Gebethner i Wolff*, „Borko- 
wsiki“, „Farma“, „Lastowska“ ul. Zamkowa, 
„Rodziewicz“ ul. Wielka, „Polska Sztuka lu- 
dowa', „Grzybowski”, „Zaufanie*, ul. Wiel- 
ka, „Cukiernia Macedonska“, „Dusiacki“ ul. 
Wieika, „Segall“, „Pružan“ „Kudrewicz“, „Jo 
zef Mackiewicz“, „Goldberg“,  „Cyrjaski“, 
„„Kissin“ i „„Hajdamonow* — za łaskawie za 
ofiarowane przedmioty na podarunki dla 
dziatwy szkolnej w dniu dorocznej zabawy 
19 stycznia rb. 

‚ — Podziękowanie. Zarząd T-wa Bada- 
nia dziejów 'wyzwolenia Wileńszczyzny wy- 
raża na tem miejscu podziękowanie p. p. 
prof. Stanisławowi Jarockiemu, z Wilna, Wi 
ktorowi Piórewiczowi z Komaj i. Witoldowi 
Łukjańskiemu za łaskawe udzielenie T-wu 
cennych materjałów archiwalnych  związa- 
nych z historją; wyzwolenia Wileńszczyzny. 

Sekretarz T-wa Stefan Wiśniewski. 

о BALE I ZABAWY. 

— Doroczny Reprezentacyjny Bal Ofi- 
cerów Rezerwy ai protektoratem p. gen. 
bryg. Henryka Krok/Paszkowskiego i pana 
wojewody wileńskiego Władysława Raczkie- 
wicza odbędzie się w dniu I lutego r. b. w 
salonach Oficerskiego; Kasyna Garnizonowe 
go w Wilnie. Bal BU się świetnie i 
niewątpliwie zgromadzi liczną rzeszę zwolen 
ników ochoczej zabawy. Bilety już są do na 
bycia u pań gospodyń, lista których będzie 
ogłoszona w niedzielę dnia 26 b. m. 

— Bal ogólno akademicki. Pod protekto 
ratem J. M. ks. prof. dr. Czesława Falkow- 
skiego rektora U. S. B. i: pana wojewody 
Wiadystawa Raczkiewicza w dmiu 1  marca 
r. b. w sałonach Kasyna Garnizonowego od- 
będzie się XI Doroczny Bal Akademicki urzą 
dzony staraniem Bratniej Pomocy Polskiej 
Modzieży Akademickiej U. S. B. w Wilnie. 

— Zarząd Stowarzyszenia „Opieka Pol. 
ska nad Rodakami na Obczyźnie" przypomi 
ma, iż dziś t. į, we czwartek o godz. 7 1 pół 
w lokalu stow. techników: wileńskich, Wileń 
ska 33 odbędzie się pierwsza „„Towarzyska 
Herbatka" urozmaiconą działem  koncerto- 
wym ż tańcami. 

* TEATR I MUZYKA. 

—' Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
„Księżniczka chińska Turandot* baśń grote 
skowa Gozziego. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś świetna 
sztuka Pagnola „Pan Topaz” w wykonaniu 
wybitniejszych sił zespołu z |]. Werniczówną 
i K. WyrwicziWichrowskim i R. Wasilew- 
skim, reżyserem tej sztuki, na czele. 

Sobotnie ta „Królewicza 
Raka*. W sobotę o godz. 3.30 p. p. 
tylko jeszcze grana będzie baśń ludowa 
Wandy Stanisławskiej „Królewicz Rak". Ce 
ny miejsc zniżone.. 

A Przedstawienia popołudniowe. W nie 
dzielę nadchodzącą w Teatrach Miej. 
skich odbędą się przedstawienia popołudnio 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Pohu: 
lance o godz. 4 15 ip. p. po raz ostatni w 
sezonie „Rewia Noworoczna”, W teatrze Lut 
nia a godz. 3.30 p. p. „Mysz kościelna Fo4 
dora z Zelwerowiczem w roli głównej. 

— „Grzesznica z WYSPY Pago-Pago. W 
teatrze Lutnia pod kierunkiem reżysera Je: 
rzego Wałdena odbywają się codziennie pró 
by ze słynnej sztuki SonieseŁMaughaniA 
„Grzesznica z wyspy PagosPago", która z 
niebywałem powodzeniem obiegła wszystkie 
sceny całej Europy. ;Niemniejsze powodzenie 
uzyską zapewne ta sztuka i w Wilnie, га 
wdzięczając je nietyłko wybitnie interesują- 
cemu tematu j oryginałnemu tłu, ale zarazem 
i pierwszorzędnej obsadzie, a mianowicie |. 

erniczówny, Jasińskiej, Małyniczówny, Ko 
złowskiej oraz dyr. Zełwerowiczowi, Bialo- 
szczyńskiemu, Łubiakowskiemu,  Kreczmaro 
wi j in. 

, — Poranek symioniczny w  Lutni. Nie- 
dzielny poranek symfoniczny w Teatrze Miej 
skim w Lutni poświęcony twórczości Beetha 
w Lurtni zapowiada się ciekawie ze względu 
na program, ipoświęcony twórczości Beetho 
vena. Х 

— & „ОрзмбКа. Коеомево“. \ niedzie 
ię dnia 2 6 stycznia o godz. 18 w sali Ogni 
ska Kolejowego odbędzie się uroczysty Ob= 
chód rocznicy Powstania Styczniowego 1863 
roku na program którego złożą się: 

Odczyt okolicznościowy p. Józefa Wie- 
"rzyńskiego. Żywe ilustracje obrazów  Grot- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

Kilka dni temu pisałem o szyłdach, 
wspominałem o jednym, wiszącym nad śred: 
nią szkołą, Głosił, przypomnijcie sobie pań- 
stwol Głosił, że szkoła, której własność 
stanowi, jest szkołą osobliwą, bo z „pol- 
sko-francuskim językiem nauczania”. 

Myślałem sobie, notując to curiosum 
że poprostu fantazja koncesjonarjusza ję- 
zyk taki stworzyła. е 

Gdzie tam! Bynajmniej! Słuchajcie moi 
łaskawi czytelnicy, słuchajcie! 

Wcale nie właściciel szkoły był twórcą 
podwójnego języka, ale... wierzyć się nie 
chce,—władze szkolne. 

Kuratorjum nasze, wileńskie, taki ję- 
zyk wymy liło, jeszcze za pana Ryniewi- 
czowych czasów. 

Kto tam wie zresztą, może i Minister- 
stwo same polsko-francuski język wykon- 
cypowało. 

. Podobno tak właśnie ma brzmieć tekst 
urzędowej koncesji, podobno właśnie w 
koncesji wymieniono termin: „język polsko- 
francuski". 

Więc jakże teraz będzie? Jak polsko- 
francuski, to czemu nie polsko-niemiecki, 
czemu nie niemiecko-francuški, czy też 
zgoła _ polsko-niemiecko-francusko-angiel- 
sko-żydowsko chińsko-włoski? jak tworzyć 
nowe języki to tworzyć. 

Aby niewinay kowal za winnego slusa- 
rza nie został powieszony, czuję się w obo- 
wiązku jeszcze raz zazcaczyć, „nie właści- 
ciel szkoły, którego anonimowo zresztą, do" 
tknąłem jest winien, ale kto inny, ktoś, ce 
nawet w koncesjach na szkoły andreny 
wypisuje. 

"Fe! Niełądnie. 

* ® 

Czasem moje pisanie przypomina mi 
zabawę z rzucaniem grochu o ścianę. 

Człowiek biedzi się, stęka, wypisuje 
wszystkie bóle wątrobę mu gnębiące, a ta- 
ki ktoś kogo to pisanie dotyczy,, gwiźdże 
sobie na wszystko i ani dba. 

Pisało się nie tak dawno O nonsen- 
sownem przeniesieniu przystanku  autobu- 
sowego linji Nr. 5 (Królewska—Zarzecze) 
z rogu Zamkowej na róg Zaułka Oranże- 
ryjnego. 3 ‚ 

Przeciež to oczywiste, że sensu w 
*tem jest niewiele- 

yślicie państwo, że ktoś pomyślał o 
przywróceniu na Królewskiej przystanko- 
wego status quo? Broń Boże. 

Pisze mi jeden z Zarzeczan takie 
sło wa: z „A 

„Pasażerowie z linji Nr. 1 z biletami 
przesiadkowemi na Zarzecze (a takich ;, 
tej linji jest większość) muszą p 
około 200 metrów do autobusu, który ich 
odstawia dalej”: 

„Jeśli się ujrzy, że właśnie autobus 
odchodzi, człowiek w przeświadczeniu, 
na następny trzeba czekąć 7-1 
pędzi ten dystans „galopem, | 

„Nie jest to jednak wygodnie, gile że 
nie kaźdy trenuje „sprinty* i dlatego do- 
brze by było, aby ten, kto nam, Zarzecza- 
nom, przysługę w postaci przeniesienia 
przystanka autobusowego, oddał, z. 
wał w ciągu choćby jednego tygodnia 

przyjemności „200 metrowego biegu z wy- 

wieszonym językiem*. Możeby wtedy swe 
zarządzenie cofnął". 

Wymownie. Ani słowa więcej. Mik. 

    

2 SĄDÓW 

ECHA STRZAŁÓW W „LEŚNICZÓWCE". 

Do restauracji „Leśniczówka* w N. Wiłej, 

ce przepełnionej w dniu 3. 12. 1927. po brzė 
gi wkroczyła grupa podchmielonych _ męż- 
czyzn domagając się zwolnienia dla nich sto- 
łu. W trakcie rozmowy przybyłych z wła 

ścicielką restauracji Z: ją Szymaniak z jed- | 

nego z gabinetów wyszedł technik budowla- 
ny A. Raszpałewicz |prosząc o podanie mu 

wód: ki. : 
Na widok Raszpałewicza jeden z awantu- 

rujących się gości, jak się potem okazało Ka 

zimierz Borowski, podskoczył do! niego i ude - 
rzył w twarz. Inni poszli za jego przykładem. 

Napadnięty icofnął się do gabinetu skąd oddał. 
dwa strzały zabijając jednym z nich gospoda- 
rza restauracji Franciszka Szymaniaka. | 

Raszpalewicza pociągnięto do  odpowie- 
dzialności sądowej za zabójstwa lecz już na | 

początku procesu, na wniosek prokuratora | 

sąd zmienił kwalifikację prawną jego czynu 

uznając, że działał on w uniesieniu. 4 

MW" trakcie sprawy obrońcy oskaržonė 3 
pp. Petrusewicz i Swida udawadniali, że i 
kwalifikacja jest błędną, gdyż mocodawca ich | 
działał w obronie swego życia i nie przekro- 
czył prawa t.zw. obrony koniecznej. SaddE vt, 

znał tę okoliczność jako łagodzącą i skazał 
oskarżonego IRaszpalewicza na sześć miesię- | 
cy więzienia zawieszając wykonanie wyroku 
na przeciąg pięciu lat. $ 

Jak się wyjaśniło na procesie niechęć Bo- 
row skiego do Raszpalewicza wywołana był 
tem, że w przededniu tragicznego zajścia 
rowski awanturował się w tejże restauracji i 
Raszpałewicz pomógł wyrzucić go za drzwi, 
To spowodowało atak zakończony tak tra- 
gicznie dla neutralnego w tej sprawie właści | 
Ciela restauracji. (y) SZ 

SĄD OKRĘGOWY NA SESJI WY ĄD OKRĘ! WEJ. JI pm 

        

  "Trzeci wydział karny Sądu Okręgowego 
w Wilnie rozpoczyna od dnia dzisiejszego 
swe funkcje na sesji wyjazdowej w Wilejce 
pow. Sesja trwać będzie do 29 bm. 

Skład sądu stanowić będą: wiceprezes 
S.O. p. M. Kaduszkiewicz, jako przewodniczą 
cy oraz sędziowie Brzozowski | O 

y) 

SPRAWA B. POSŁA TARASZKIEWICZA. 
Jutro sąd, okr. w Wilnie rozpozna sprawę | 

b. posła „Hramady” Bronisława Taraszkiewi | 
cza oskarżonego 0 antypaństwowe wystąpie | 
nie na wiecu w sali kinoteat:u „„Hedjos“. 

iPrzewodniczyć obradom będzie prezes 5. 
©. p. Bzowski, Oskarżony odpowiada z, art. 
129 cz. I p. 3 K. K. (y) ч 

"AST TTERROI MIT OLTENA 

tgiera. Dział koncertowy z udziałem orkie 
stry, chóru i solistów Ogniska. WA 

Wstęp na uroczystość bezpłatny. 

  

    

|  — X oddział stowarzyszenia Pań Miło. 
sierdzia św. Wincentego a Paulo urządza w 

dniu 26 stycznia w -Sali Miejskiej „ Jasełka”, 
z których dochód przeznaczony jest dla bied 
nych  parafji ostrobramskiei odegra ze- | 
spół dramatyczny przy Ostrej Bramie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Lux — Ojczek... 

Wam ariama er oi ami = c CZ: : й 

Hollywood zt Maski Erwina ina į ij 
Heljos — Pieśń o oe 3 
Piccadiily — Cohn i ły w haremie- 
©gnisko — Pomszczona obelga. i 
Kino Mšejskie—Bolater krwawej areny.      



WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Podejrzaną parę ujęto na granicy 

Nocy onegdajszej na odcinku granicznym 

Nowe - Troki w rejonie Rykont patrol KOP 

zauważył mężczyznę i dwie kobiety usiłujące 

przekroczyć granicę do Litwy. Uciekających 

nieznajomych po dłuższym ipościgu udało się 

ująć. jedynie jedna z kobiet zdołała ukryć się. 

Zatrzymanymi okazali się. b. funkcjonar 

juszepolicji litewskiej Bolesław Szpakowski i 

Adela Szymańska mieszkanka wsi Podolesie 

gminy jewje położonej po stronie litewskiej. 

Podczas rewizji u Szpakowskiego znalezio 

no 40 dolarów, 183 lity w banknotach i 112 

tów w srebrze. W jakim celu wymienieni 

przeszli na terytorjum Polski, a następnie un 

siłowałi przemknąć z powrotem na Litwę na- 

razie niewiadomo. Ustalonem jedynie zostało 

ze Szpakowski j; Szymańska przebywali dłuż 

szy czas w Wilnie również w niewiadomych 

r dach (c). 

  

— (c) Oszust udawał rabina. Na dworcu 

kolejowym w Wilnie aresztowana mieszkańca 

Widz Jakoba Rojzenberga, który jak okaza- 

le się dopuścił się oszustwa na szkodę kilku 

tutejszych żydowskich hurtowni towarowych 

Rojzenberg po przyjedzie do Wilna odwie 

„dził kilku tutejszych kupców żydowskich któ 

rym przedstawił się jako rabin z Widz pro- 

sząc o kredyt na towary potrzebne dla tam- 

tejszej kooperatywy żydowskiej. й 

Na nabyte towary Rojzenberg wystawił 

weksle. RE = ę 

Dopiero w ostatniej chwili hurtownicy zdo 

Sali ustalić, że Rojzenberg nie jest wcale ra- 

binem i że żadna kooperatywa nie upowažni- 

la go do występowania w jej imieniu. Rojzen 

berga aresztówano w chwili gdy widząc że 

został zdemaskowany usiłował zbiec z Wilna 

— (c) Uciekł woźny D.O.W. Po przy wła- 
szczeniu listy składek oficerskich zbiegł w 

niewiadomym kierunku woźny DOW Wilno 

Marceli Klimczyk. Poszukiwania za zbiegiem 
zarządzono lecz narazie iKlimczyka nie ujęto. 

c) Pożar w autobusie, Wczoraj rano 

na ulicy Wileńskiej koło domu nr. 18 z niewy 
jaśnionych narazie przyczyn zapalił się mo- 

tor w jadącym tą ulicą autobusie. . 

Wobec tego, że szofer i konduktor nie 

mogli ugasić płomieni które coraz bardziej 
się rozszerzały i groziły całemu nadwoziu, 
musiano zawezwać straż ogniową która pło- 
mienie ugasiła. s 

W sprawie przyczyn pożaru policja pros 
wadzi dochodzenie. 

— (c) Huzar litewski uciekł do Polski. 
Na odcinku granicznym Gromadziszki w re- 
jonie Wiżajn zbiegł na naszą stronę huzar 1 
pułku Huzarów litewskich w Kownie Serafim 
Dawgjos rodem ze wsi Kedarty po stronie li 
tewskiej. 

— (c) Zatrucie się. Z powodu zawodu 
miłosnego targnął się na życie lokaj majątku 
Litwa w powiecie słonimskim, Stanisław 
Grzyb który przyjął większą dozę kwasu siar- 
czanego. Stan samobójcy ciężki. 

   
   

— (0) Ostrzeżenie przed oszustem. Rek- 
torat Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie 
dowiedział się że pewien osobnik, rzekomo 
Wiesław Powieka podaje się fałszywie za 
studenta tej Akademji i wyłudza pożyczki 
i zapomogi. Grasuje on od dłuższego czasu 
w Małopolsce Wschodniej, a obecnie miał 
się przenieść na nasz teren. W związku z 
iem policja wileńska otrzymała polecenie a- 
'esztowania oszusta w razie jego przybycia 
do Wilna. 

— (c) Zatrzymanie złodzieja kieszonko- 
wego. Antoniemu Michniewiczowi (Obozowa 
17) skradziono z kieszeni podczas jego byt- 

ści rynku. Łukiskim 20 zł. 
Spra kradzieży okazał się Kazimierz 

<jrygorowicz (Rakowa 5) którego ujęto. 

   

— (c) Wypadek w iaźni. Podczas kąpeili 
w łaźni Tyszkiewicza przy ulicy Stefańskiej 
23 posliznął się i upadł doznając silnego 
wstrząsii mózgu Antoni Taszkun zamieszka- 
ły przy ul. Zawalnej 55. W stanie ciężkim 
dlokowano -go w szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Uparta samobójczyni. Wczoraj 
wieczorem przechodnie na ulicy Niemieckiej 
byli świadkami jak jakaś młoda dziewczyna 
usłowała rzucić się pod przejeżdżający auto- 
bus. Gdy kierowca autobusu zatrzymał ma- 
szynę samobójczyni natychmiast  podniosia 
się i mim zdołano ją zatrzymać poczęła biec 
w kierunku ulicy Trockiej, gdzie poraz drugi 
rzuciła się pod przejeżdżający samochód lecz 
znowu bez rezultatu bowiem i tym razem 
auto zostało w czas zatrzymane. Doska 
widząc biegnącego w jej stronę policjanta 
odrazu ;z pod samochodu wpadła pod doroż- 
kę lecz widocznie jakich pech prześladuje u- 
partą samobójczynię bowiem i z pod dorożki 
wyszła ona bez szwanku. Po dłuższym po- 
hh ujęto ję i wówczas okazało się, że jest 

to Dwejra Ickowicz lat 22 (Pawia 3) którą 
zatrzymano do czasu zgłoszenia się rodziny. 

  

— (c) Spaliła się agencja pocztowa. Z 
powodu mieostrożnego obchodzenia się z 0- 
gniem wybuchł pożar 'w miasteczku Podbrze- 

SPORY 

PORAŻKA POLSKICH HOKEISTÓW W 
DAWOS. Z WIATREM W ZAWODY NA 

NARTACH. 

Jak było do przewidzenia polska reprezen 
tacja hokejowa przegrała w spotkaniu ze 
świetnym zespołem kanadyjskim  ulegaiąc 
jej w stosunku 10:0. 

Z graczy polskich nie zawiedli pokłada- 
nych w nich nadziei jedynie Adamowski i 
Kowalski natomiast gra Krygiera i Tupalskie- 
go wypadła blado. 

Do samego prawie końca gry wynik b:ł 
6:0 i dopiero usunięcie z boiska Krygiera (za 
obrazę sędziego) przesądziło sprawę. 

Jako przedmecz reprezentacja Polski w 
spotkaniu z Red Star (Davos) uzyskała wy- 
nik 5 : 4. 

Wyniki spotkania naszego zespołu z Cze- 
chami nie są jeszcze znan 

Przed kilku dniami w St. Moritz odbyła 
się b. ciekawa próba zmierzenia największej 
szybkości możliwej do osiągnięcia na nar- 
tach. 

Pierwsze miejsce zajął Lantschner z In- 

  

   

nsbrucku, uzyskując fantastyczną szybkość 
105,6 kim. ra godzinę. 

Jest to największa szybkość osiągnięta 
przez człowieka za pomocą nóg, bez użycia 
motoru. 

Dotychczas na torze największa szybkość 
była 127 klm. na godzinę. Uzyskano j 
malutkich saneczkach żelaznych t.zw. 
letonie. (y) "a 

     

OGOLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA AZŠ, ° 

Ogólnopolskie mistrzostwa _ Centrali 
AZS*ów w narciarstwie odbędą się jak wiado 
mo w Wilnie. Termin zawodów 'I + 2 lutego 
zbliż og a tymczasem śniegu ani za 
rosz. (y. 

| Wileńskie Towarz ystwo 
Handlowo - Zastawowe Lombard | 
zawiadamia, że dnia 5, 6, i 7 lutego 
o godzinie 5 po południu w lokalu 
Lombardu Biskupia 12 (Plac Kate- 

dralny), odbędzie się 1 

: | 

    

LICYTA 
zastawów we właściwym ierminie 
nieprolongowanych od Nr 13021 do 
Nr 56857 włącznie. —o 

RADJO 
Czwartek, dnia 23 stycznia 1930 r. 

11,55- 12,01: Sygnał czasu i komunikat 
meteorologiczny z Warszawy. 12,30— 14,00: 
Transmisja koncertu z Warszawy. 16,10 — 
16,15: Program dzienny. 16,15—17,0U: Mu- 
zyka z płyt gramofonowych. 17,00 — 17,15: 
Przerwa. 17,15—17,40: Transm. z Warszawy: 
„Wśród książek”, 17,45—18,45: Popołudnio- 
wy koncert kameralay, w wyk. prof. Mar- 
celiny Kimontt- Jacynowej (fert.), prof. Her- 
mana Sołomonowa (1 skrz.), Michała Szab- 
saja (Il skrz.), kapelm. Mikołaja Salnickie- 
go (altówka) i prof. Franciszka Tchorza 
(wioloncz.). W progr: 1. Statkowski—I cz. 
kwartetu op. lo, 2) Różycki—1 cz. kwarte- 
tu op. 35, 3) Mozzrt—trio b-dur, 4) Bee- 
thoven— Andante z warjacjami i trio b-dur 
op. 97. Transmisja na wszystkie stacje pol- 
skie. 18,45—19.10: Pogadanka radjotechnicz- 
na. 19,10 - 19,35: Przegląd flmowy. 19,35— 
19,55: Kurs fotografji dla amatorów — „O 
martwej naturze" — mówić będzie ks. P. 
Sledziewski. 19,55—20,15: Program na pią- 
tek, sygnał cząsu i rozmaitości. 20,15—23,00 
Transmisja z Warszawy. Koncert, feljeton 
i komunikaty. 23,00 — 24,00: Muzyka ta- 
neczna z rest. „Bristol“ w Wilnie, 

zie w domu gdzie mieści się agencja poczto 
wa. Straty spowodowane m wyroszą 
3500 zł. bowiem uległa spaleniu . większa 
część domu. W czasie akcji ratowniczej zdo 
łano wynieść z płonącego bcudynku znajdują 
ce się tam akty i korespondencję pocztową 
która została zupełnie nienaruszona. 

Również w kolonji Zapolszczyzna gminy 
przebrockiej powiatu brasławskiego spalił się 
dom mieszkalny Longina Zachorskiego. Stra 
ty wynoszą 5 tysięcy zł. 

  

— (c) Włamanie. Nieznani sprawcy do- 
stali się do stajni Michała Bylińskiego we wsi 
Golmonty gminy turgielskiej i wyprowadzili 
konia wartości 600 zł. którego zaprzęgii w 
stojące pod strzechą sanie i nim kradzież za- 
uważono zbiegli. 

— (c) Fałszywe 5-cio złotówki. W po- 
szczególnych miejscowościach na prowincji 
ujawniono fałszywe 5 złotówki wykonane w 
ten sposób, że są sklejane z wycofanych da 
wno 5 mar. banknotów podobnych kolorem i 
rozmiarem do banknotów 5 zł. Puszcza 
jący w obieg fałszywe pieniądze operują szcze 
gólnie wieczorem w sklepach j mieszkaniach 
niedostatecznie oświetlonych kiedy falsyfikaty 
najtrudniej można rozróżnić. 

+60. 

8B8LOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sera. Kupoo 

Dolary 8,88, 8,90 £6, 

Belgja 124,15, 124,46, 173,84 
Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 

Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

Holandja 358,43 359,53 857,53 
Londyn 43,385 43,49,5 43,27,5 
Nowy York (czeki) 8,898, 8,918, 8,878, 
Wypłaty telegr. 8.916, 8,936, 8,896 

Oslo 238.25 238,85 237,65 

Paryż 35,02, 35,11, 2403, 
Praga 26,37. 26.44, 26.30,5 
Szwajcaria 172 30, 177 73 171 87 
Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 
Stokholm 239,30, 239,86 238,76 
Wiesęń 125,39 125,70, 125,08 
Wer) 155,57 155,74 155,17 
Włos hy 46,68 46,80 0.56 
Marks niemiecka 232 92, 
Odańsk 173,39, 

Akcje. 

Sank Polski 185—185,50 , Powszechi y 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyrch 
18.50. Puls 8.50, Elektrownia w Dąbrowie 

Cukier 2650 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 81. Ostrowiec - 66.00 
Starachowice 20:50 —; — Zieleniewski 60, 
—B0. Parowozy 20. Węgiel 50— Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 6.23 Spiess 102. 
Lilpop 27-—-  B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
91—. Firiey 34. Bank Dysk. 125,Nobe! i1,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.20 Back Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
0,$0. Gdański Monopol Tyt. 279.33 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjia 120.50. Prem- 
owasolarowa 70.00 5 proc. konwersyjna 
0, — 6 proc.dolarowa 79.50 10proc. kole- 

Jowa 102,50, 5 proc. kolejowa  44,50.8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i besku roln. obli- 
EA B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

,25. 4 i pół proc. l. Z. zieinskie 50,25 
$ proc. warszawzkie 72,50. 5proc.warszaw- 
skie 54.— 8 proc. Łodzi 64:85. 10 proc. 
Siedlec 73.50 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabiiizacyjna 88,25 10proc. 
Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 42.— 6 proc. poź. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49,25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Poiskiego 82,50 
8 proc. Piotrkowa 61.25 8 proc. Częstocho- 
wy 62.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 21 stycznia r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 35 - 38, żyto 23 — 

23 i pół, jęczmień na kaszę 22i pół 23, bro- 
warowy 26, owies 20-20 i pół gry- 
ka 28—30, otręby pszenne 20—21, żytnie 
15—15 i pół,, ziemniaki 7 8, siano 10 —12, 
słoma 8—9, makuchy Iniane 42--43. Ten- 
dencja w dałszvm ciągu zniżkowa. Dowóz 
dostateczny, brak większych tranzakcyj. 

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

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70 — 
85, gryczana BO 90, owsiana 85 - 100 
ertowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 
kg. manna 100—140. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 180— 
200, baranie 240—250, wieprzowe 280—320, 
słoniną świeża 380—400, solona 380—-420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440, 

Nabiał: Mieko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—;80, masłe niesolone 
6 740, solone 560 - 650. $ 

Jaja: 250-250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biala 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta Świeża 9 — 
10, kwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilozram) 
brukiew 15—20, ogórki 10 12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80--120 za 
główkę. ` 

ść kas Jedna stołowe 100—180 za 1 
„ koinpotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 

200, II gat. 100—20, # 
Drób: kiiry 6—8 zł. za sztukę, korcz 

ta 3 4, kaczki 8—9, bite 6— 
gęsie 18—20, bite 15 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500- 550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywe 550 600 Snięte 350— 
408, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 - 400, 
karpie żywe 500. 550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 380—400, siela- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, Śnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 380 — 
400, płocie 260—220, drobne 80—100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 dol za pud. Siemię 
Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
az pud. (n). 

  

|Dzis długooczekiwana premiera! Znakomity ] 0 H N G Į b B E R T 
i czarująca piękność EWA von BERNE w obrazie według „łosnej 

AKÓBA WASSERMANA p. t. 

ERA REINERA 
KINO-TEATR | 

4 

„AObLYWOGH" ||| j || 

Fascynująca kreacja GILBERTA, odtw. 
sumienia. Od godz. 6-ej 
DODATKOWA ORKIESTRA 

Mickiewicza 22. 

seansów. Początek o godz. 4, 6, 8, 10.25 

BAŁAŁAJEK i MAŃDOLIN. 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie o Sza przed rozpoczęciem 

powieści 

arzająceco postać uwodziciela bez 

ORKIESTRY. 
Passe-partouts w dniu premiery nie ważne. 
  

  

  

Od śsia 20 do 24 stycznia 1930 r. włącznie będą wyświe lane liimy: 

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5, 

„Bohater 
Wspaniałe arcydzieło na tle walk o PIĘKNĄ HELENĘ aktów 10. W rolach głównych: WŁODZI= 
MIERZ GAJDAROW i CARLO ALDINI. Tysiące statystów. Setki dzikich zwierząt 
„NA WSZYSTKO JEST SPOSÓB* groteska w 3 aktach Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Po- 

krwawej areny" 
Nad program: 

czątek seansów od g. 4-ej. Następny program: „LUNATYK*. 

  

PIEŚŃ KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
_ Wileńska 38. 

wielkiej rzeki rosyjskiej. W rol. gł. 

i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy 

Rekordowy sukces! Niebywałe powodzenie! Tryumfalny przebój kinematografii światowejł 

© ATARANIE 
Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i tragiczne przygody na tle wod 

„ SCHLETTOW. LILJAN HALL-DAVVIS i RUD. KLEJN- ROGE. 

Od godz 6-eį powiększona orkiestra bałałajek i mandolin która wykona odpow. pieśni 
Uprasza się Sz. miłośnicy kina winni ten arcyfilm widziećl 

Publiczność o przybycie na początki seansów o gadz. 4,6, 3 i 10.15. wiecz. 

  
  

Kino - Teatr 

  

  

  
+ 

žė „SOŃKA ZŁOTA RĄCZKA 
„SIOŃee'" | w rolsch głównych fenomenalna VILMA BANKY i GEORG ALEKSANDER. Dramat w 10 aktach. „Sofika 

Złota Rączka* obiegła wszystkie ekrany Świata i jest niewątpliwie głównym przebojem sezonu, Żywość akcji 
ul. Dąbrowskiego 5 | głęboki urok rzetelnej miłości, bogata wystawa, świetna reżyserja, pomysłowa inscenizacja, cudowne zdjeci 

czynione z tego obrazu najciekawsze widowisko współczesnego kina. 

Dziś poraz pierwszy w Wilnie. — Jedyny film, który rozproszyć może wszystkie troski i kłopoty Życia. 

Kino-Teatr Wielki film roregrany na tle ostatniego konkursu pięknośći w Anieryce, pośród s<tek zooeiowych i czar- 
nookich w 12 aktach. Rój 

„Piceadilly“ | girisów. CO©HN E KELLY w HAREŃIE pięknych Girlsów 
Wielka = Balet i tańce. Przepych wystawy. W rolach gł. pionerzy przebojowego komizmu. George Sidnei I Mack 

tel. 17.85. Swain iz filmu „Zięć firmy Cohn*+ W roli laureatki konkursu  pęknosci najpiękniejsza kobieta 
za AE "0" awiata NORA LANE. ! 

KAA KABPUSEFIENOGO | 

е 076 EROR чаа MOBUUGE SMUMUMENNU OSY 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (cie maB 
nic współaego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLiTHNER, DRYGAS,5 

" SOMMERFELD etc. a 

K. Dąbrowska Niemiecka 3, m. 6,9 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

  

udziala Ch. H. 

  

Folwark 62 la budowaniami w 

3 zamieniny na dom w Wilaie w cenie L 

we wszystkich aptekach i Gabinet 

BUM GUBRASZAOOCY UGÓE BEBE EBU 10714 KARL ETAA 

— = 
ze wszystkiemi za- į 

dobrym stanie i inwentarzem żywym 

i martwym, położony 3 i pół klm. 
od stącji kol., i 28 klm. od Wilna, 

5.000 dol, Zgł. Ajencia „Polkres* 
Wilno, Królewska 3, tel. 17 80, —o 

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków х 

Prow, A, PAKA g 

tyki Leczniczej. 

Drodę 

  

LEKCJE 
języka niemieckiego 

Mic- 

SE Riąńcy - ekonoma 

£ Kosmotyka = 
PET 
Racjonalnej Kosme- jątek 

Wilao, Za 
Mickiewicza 31 m. 4. 

kobiecą kon- 

  

pni A 29237268 |qją 
BAKĘ po | I ża 
Anzzertażafaowh BA WAFAW 

. oraz (jabinet Kosme- ° 
tyczny Usuwa nare Do sprzedania 
szczki, piegi, wsguy, pozosta e z licytacji: 
łupień, bradawki, ku”. 2 taksówki, 2 pianina, 
rzajki, wypadanie wło- garnitur mebli maho- 
sów. Mickiewicza 46. niowych i tremo, du- 

powieści 

sa", Zarzecz 28. 

bramowaniem, stół 
WRS ZCZADWZACAA [jadalny i kresła, 2 
z PO 5 A B y i kandelabry bronzowe, Głuchota 

ENA Ai GAZRZRI TT DZA 
pier- „Eufonja“ ryczne, kilka 

mi, broszka brylanto- Usuwa 
wa, dywan 

poszukuję od 1 kwiet. odkurzacz 
nia r. b z dobremi lux", centryfuga, 
referencjami i długo wis Z porcelany sta: 
letnią praktyką  narOżytnej angielskiej, 
ordynację przy goto- 1. y 
wym mleku. Listownie beletrystyki, pzita to- 
porozumieć się: pocz- kowe, 2 futra męskie 

ja. bezpłatnej 
cej 

ów. 

dobre książki 
używane, pożą- 

> p dla 
emigracji polskiej w 
Holandji. „Dobra Pra- 

—o 

шААА 

RÓŻNE 
ży kredens, kanapą z BAWAARYB 

różne żyrandole elekt- Uleczal1a. Wynalazek 
zademon 

ścionków z brylacta- Strowany specjalistom. 
przytępiony 

perski, Słuch. szum, cieknię= 
„Elektro- Cie Uszów. Liczne po- 

вег- dziękowania. Żądajcie 
p ucrają- 

broszury. Adres: 
000 tomów książek „Eutonja“ Liszki. Kra- 

— 

2 ji MBA e DO ta m. Osziniana, ma- różne palta i garnitu- 
Łajłubka, Kiry używane. Lombard ZGUBY 

Sulkiewicz - Q Biskupia 12. Lzz 2 

    

otrzymać po- 
(hte$z 

  

  

  

   

V. Milena | $-ta | JJ'vioną ks gesczkę 

  

  

  

= serwuje, dosko- sadę? Musisz wojskową, wyd. 
ПА НЕЛ СС ОЙ ат odświeża, usuwa ukończ:ć "kursy. [az Spółka z ogr. odp. | przez P. K. U. Sie: 

ki skazy i braki chowe, koresponden- | 27 dom własny. | Ciany, na imię Anto- 
"zana cza ztuczne Opalenie ce- cyjne profesora Se-| Iefnioje od 1843 Y: | niego Kozłowskiego, 

a o e «s ty. Wypadanie wło- kułowicza Warszawa, Fab e i skład | rocznik 1891. — 
8 & rów i łupież. Naj-Żórawia 42 H. Kursy] nis 
& Й nowsze zdobycze KO- wyuczają | listownie: jadalnie, sypialnie ; Р 
a ametyki racjonalnej. puchalterj!, rachunko- salony, gabinety, gubioną książkę 
в Codziennie p 10—8 wości kupieckiej, ko-| ióżką niklowane | wojskową, rocz- 
> : W Z. P. 43 respondencji handlo: angielskie, kreden- nik 1898, wyd. 

Zion! Zastępcy wej, stenograji, nauki] sy” stoły, szaty | przez P. K. U. Moto- 
KOBIECĄ handlu, prawa, Kali | biurka, krzesła | 197200: na imis Adol- : : "'пп A grafji. pisania na ma- » 2|fa Kurcewicza, unie- 

dla sprzedaży ratalnej o konserwuje, szynach, towarozaaw= | JSbOWE I t P. DO- | wążnia się. —0 
» doskonali, odświeża. 2 i i godne warunki i 

obligacyj państwowych usuwa. braki i skazy. E O aatce. na raty. B gauwa, Braki I skazy ranżuskiego, niemise- ЧЕр 
m Praca znacznie) ułatwiona. @ Rezulacje nie "wi kiego, pisowni Oraz 8 — s 
a pz < ki gramatyki = polskiej. @ w warszawie, © E т M Gabinet  KosmetykiB, ukończeniu & rand hotel i u 

Zgłoszenia do Powszechnego Zakła- B Leczniczej „CEDIB* ończeniu mę Chmielna 5, 
a Mae iewiczowej, egtwa. Żądajcie pro- g przy N. Swiecie. Tel. 7 96, 406-33 i 5 m du Kredytowego, Spółdzielni z ogr. E GE iswiero Val spektėu, 8 rg 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- B 

odp. we Lwowie, pl. Marjacki 6—7. og g: 10—7. 26 ż fortem Z 0d zt5.50 = dobę 5 

Haununanaunanuunassasunna lė . z. p. — ORRERIENENNEO 5 wraz z pościelą,bielizna,j oświetleniem B 
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E a L i L LL i S aa — 
10989. A. I. I Parowo - Mechaniczna Pralnia bielizny Marji 

Rejestr Handlowy 
"De REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 25. 11. 29 r. 
„ 11094. A. I. „Szwarc Dawid* w Epjszyszkach, pow. Lidz- 

kiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Szwarc Dawid, zam. tamże. 2855 — VI. 

11078, A. I. „Rabinowicz Chaja* w Wilejce, ul. Piłsudskie» 
go, sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Ra» 
binowicz Chaja zam. tamże. 2875 — VI. 

11079. A. I. „Radziukiewicz Szymon* we wsi Żurewicze, 
gm. Połoczańskiej, pow. Mółodeczańskiego, sklep kolonialno. - 
spożywczy. IFirma istnieje od 1929 roku. Właściciel Radziukie- 
wiez Szymon zam. tamże. 2876 — VI. 

„11080. A. I. „Rapoport Roda"iw Szarkowszczyżnie, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep różnych towarów. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Rapoport Roda, zam. tamże. 2874 — VI. 

„11081. A. I. „Rawkind Chacięet" w Szarkowszczyźnie, pow. 
Dziśnieńskiego,i sklep towarów łokciowych. Firma istnieje, od 
1910 roku. Właściciel Rawkind Chackiel, zam. tamże. 

2878 — VI. 

11082. A. I. „Reźnicką Dwejra* w Raduniu, pow. Lidzkiego, 
herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Reźnicka 
Dwejra, zam. tamże. 2879 — VI. 

11083. A. I. „Rogol Mowsza“ we wsi Kolesniki gm. Ejszys- 
kiej, pow. Lidzkiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Rogol Mowsza, zam. tamże. 2880 — VI. 

11084. A. 1. „Ruderman Chana - Faja* w Dołhinowie, pow. 
Wilejskiego, sprzedaż spożywczych i drobnych towarów. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel Ruderman Chana - Faja, zam. 
tamże. 2881 — VI. 
   

10988. A. I. „Nejdłin Chona* w Prozorokach, pow. Dziśnień 
skiego. Sklep SAW spożywczych ; pieczywa. Firma istnieje 
od 1922 roku. Właściciel Nejdlin Chona, zam. AE Z Wi 

2882 — VI. 

Hadryszewskiej". Siedziba w Wilnie, ul. Cicha 3. Pralnia. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Hadryszewska Marja zam. 
w Wilnie, ul. Lwowska 4. 2883 — VI. 

10996. A. l. „Pintow Lejba“ w Giebokiem, bow. Dziśnień- 
skiego. Restauracja z domową sprzedażą papierosów. Firma ist- 
nieje od 1925 roku. Właściciel Pintow Lejba, A DY: 

  

10991. A. I. „Polaczek Michel“ w Prozorokach, pow, Dzie 
śnieńskiego. Sklep spożywczo - SOWY. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Polaczek Michel zam. tamże. 2885 — VI. 

10992. A. I. „Rabinowicz Fruma _ Sosia* w Smorgoniach, 
pow. Oszmiańskiego, sklep manufaktury i galanterji. Firma ist- 
nieje od 1929 roku. Właściciel Rabinowicz Fruma - Sosia, zam. 
tamże. 2886 — VI. 

10993. A. I. „Rozow Chaim — Josiel“ w Radoszkowiczach, 
pow. Mołodeczańskiego, sklep towarów bławatnych. Właściciel 
Rozow Chaim Josiel zam. tamże. 2887 — VI. 

10994. A. I. „Sławin Mojżesz" w Prozorokach, pow. Dzi- 

    

śmieńskiego, sklep towarów spożywczych i innych. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel — Sławin Mojżesz, zam, tamże. 

2888 — VI. 

10995. A. I. „Swierdłow Dwosia* w Prozorokach, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma 
istnieje od 1912 roku. Właściciel Swierdłow Dwosia zam. tamże. 

2889 — VI. 

10996. A. I. „Swierdłow Polak w Prozorokach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczo-kolonjalny galanteryjny, towarów 
łokciowych oraz Ps Firma istnieje od 1803 roku. Wła. 
Ściciel Świerdłow Fejga, zam. tamże. 2890 — VI. 

10997. A. 1. „Szapiro Rywa* w Postawach, ul. Brastawska 
11, sklep bakalejny i spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Szapiro Rywa, zam. w Postawach, ul. Brasławska 13 

2894 — VI. 

10998. A. I. „Sznejer Zina“ w Prozorokach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma ist- 
nieje od 1929 roku. Właściciel Sznejer Zina zam. dau 1 

   

  

WysewCa Wi, Mackiewicz. Redaktor „upowiedziałny Witotd Woydyłło - 

10999, A. I. „Szub Mowsza“ w Szarkowszczyžnie, pow. Dzi- 
šnienskiego, sklep towarów skórzanych i spožywczych. Wlašci- 
ciel Mowsza, zam. tamże. 2893 — VI. 

.|. „Szymak Stanisław* przy st. Ziabki, gm. Pro- 
zorockiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i tytonfowy. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szymak Stanisław, zam. 
tamże. 2894 — VI. 

11001. A. I. „Woronin Hirsz* w Szarkowszczyźnie, pow. Dzi 
śnieńskiego, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Woronin Hirsz zam. tamże, 2895 — VI. 

11002. A. I. „Wierciūski Kazimierz“ we wsi Wierzchniem, 
gm. Głębockiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i tyto- 
niowy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Wierciński Kaz 
mierz zam. tamże. 2896 — VI. 

11003. A. I. „WĘGLOBÓR — wi. Witold Chylewski* w 
Wilnie, ul. Mickiewicza 27, sprzedaż węgla i koksu. Firma ist 
nieje od 1929 roku. Właściciel Chylewski Witold, zam. w Wilnie 
u. Portowa 28 — 5. 2897 — VI. 

Swięciańskiego, sklep spożywczo - bakalejny i wyrobów tytonioe 
wych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Pietkiewiczowa 
Kamilja, zam. tamże. 2898 — VI. 

w dniu 26 10. 1929 r.“ т 
11004. A. I. „RyszardMackiewicz i S-ka — spółka firmowa". 

Sklep wódczane - kolonjalny oraz wyrobów tytoniowych. Sie- 
dziba w Łyntupach pow. Święciańskiego. Spółką istnieje od 25 
lipca 1929 roku. Wspólnicy zam. w Łyntupach, pow. Święciań- 
skiego: Ryszard Mackiewicz i Kamilja Pietkiewiczowa. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 24 lipca 1929 roku na 
czas nieograniczony. Zarząd należy do obydwuch wspólników 
Wszelkie zobowiązania weksle, czeki, umowy i inne dokumenty 
wartościowe podpisują pod stemplem firmowym obaj wspólnicy 
względnie osoby przez nich upoważnione. 2899 — VI. 

w dniu 15. 11. 1929 r. 
11025. A. l. „Chazanowicz Fejga" w Ejszyszkach, pow. Li- 

dzkiego, sklep spożywczy i kolanjalny. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Chazanowicz Fejga, zam. tamże. 

  

w dniu 11. 10. 1929 r. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie”, Kwaszelna 23, 

1054. A. 1. „Trotimow Michal“ we wsi Zalesie -i gminne gm 
Zaleskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy i tytoniowy 
oraz sprzedaż piwa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Tro- 
fimow Michał zam. tamże, 2901 — VI. 

dz. AB w dn. 25. 11. 29 r, 
438. B. I. „Tartaki Paratjanowskie — spółka z ograniczoną 

odpowiedzi .. alnością*. Eksploatacja tartaku i miynu parowego. 
Siedziba w m. Parafjanowie, pow. Dziśnieńskiego. Firma istnie- 
je od 1 stycznia 1929 roku. Kapitał zakładowy 3.000 zł. pda 
dzielony na 100 udziałów po 30 zł. każdy, całkowicie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Salomon Fajn przy ul. 
Piłsudskiego 13, Marjan Bielski przy ui, Szeptyckiego 8 i Dawid 
Warfman, zam. w Parafjanowie, pow. Dziśnieńskiego. Kierow- 
nikiem_i przedstawicielem spółki wopec władz jest Dawid War- 
fman. Do: podpisywania w imieniu spółki plenipotencyj, weksli, 
czeków i innych zobowiązań aktów i umów notarjalnych i pry- 
watnych do żądania zwrotu sum z instytucyj kredytowych i do 
pokwitowania z odbioru pieniędzy — potrzebne są odpisy zarzą 
dców, przyczem jeden z podpisów winien być Salomona Fajna, 
natomiast kokespondencję, pokwitowania z odbioru wszelkiego 
rodzaju koresporde poleconej i telegraficznej, z odbioru prze 
syłek: dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, komór celnych 
oraz ze wszelki tytucyj rządowych i prywatnych podpisuje 
pod stemplem _ firmowym jeden z zarządców. Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed janem Bujko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 29 listopada 
1928 roku. za Nr. 4968 na czasokres do dn. I kwietnia 1930 r. 

   

    
   

w dniu 11. 10. 1929 r. 
_ 10955. A. i. „Wejckin ś Papkin Ska* Prowadzenie: wydzier- 
żawionej łaźni. Siedziba w Głębokiem, ul. Warszawska 19. Przed 
siębiorstwo istnieje od 1 lutego 1929 roku. Wspólnicy zam. w. 
Głębokiem pow. Dziśnieńskiego: Josel Wejckin i Dawid Papkim.. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 23 września 1929 
roku. na czas nieokreslony. Zarząd należy do obydwóch wspól- 
ników, którzy łącznie podpisują wszelkiego rodzaju umowy, zc- 
bowiązania i weksle. i 2903 — VI. 

w dniu 12. 10. 1929 r. 
10956. A. I. „Wojcieszkiewicz Stefan". Siedziba — Huta 

Niemen, gm. Dokudańskiej, pow. Lidzkiego. Sprzedaż chustek i. 
oielizny.' Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Wojcieszkiewicz: 
Stefan, zam. tamże. 2904 — VI. 

  

* 

#


