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PRZEDSTAW ICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, ńsięgarna Jażwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia b). Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch“ 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ud. Mickiewicza 24, F. Iuczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , * 

СРОМГАЛЛОЛОРОРЫВЕУРЯЧОЕ 

СЕМУ OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaliowy na s ronie 2=е] } 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. W numerach świątecznych „Oraz! z, prowincji o, 25 proc. drożej. 
żagraniczne 50 proc. drożej. Ogłorzenie cyirowe i tabelaryczne © 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku moga być przez Admsnistrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Lasznk. 
BIENIAKONIE, — Riufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, " 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. kiaknowsziego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ni. Zamkowa, W. Włodziierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HOGRONZIE] —- Dworzec Kolejowy -- К Sniarzyński. 
WIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński, 
KLECK — sklep „Jodnošė“, 
LWA — ui. Suwałska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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į Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
|; Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Admiristra- 
( gła cie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

r PRENUMERATA miesieczna z odniesieniem do domu tub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konio czekowe P.K.O. 
fer. 61259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

WPERSPEKTYOIE TYGODNIA 

  

  
  

    

Możliwość zwołania soboru przez Ojca Świętego 

    

30.1. — 5.11, 

Ustąpienie Prlmo de Rivery. 
Obalenie Primo de Rivery przyjęła z 
niezwykłem zadowoleniem nasza pra- 
sa  masofsko-endecko-żydowsko-so- 
cjalistyczna, czyli prasa opozycyjna. 
Zobaczono w tem oczywiście wyłącz- 
nie cbalenie „dyktatora”, a więc re- 
akcji, przyjście do władzy rządów, 
któreby więcej odpowiadały  nastro- 
jom panującym w endecko-socjali- 
stycznym obozie. W rzeczy samej 
dyktatura Primo de Rivery zupełnie 
inaczej wyglądała w Hiszpanii, niż to 
się zdaje czytelnikom polskich gazet. 
Dziennikarze polscy, którzy w dość 
znacznej ilości bawili w Madrycie, Se- 
willi, Barcelonie mieli sposobność 
przekonać się, że dyktatura w Hisz- 
panji szła „od prawa na lewo". (Ge- 
nerał Primo de Rivera był istotnie 
wyrazicielem kół oficerskich niezado- 
wolonych z parlamentarnego bałaganu. 
Lecz skoro dostał władzę, upo: 
rządkował stosunki, powstrzymał go- 
spodarkę partyjaą w ten sposób, że 
właśnie wśród najszerszych mas lud- 
ności zyskał sobie najwięcej popular- 
ności. Szczegółem u nas nieznanym | 
jest, że właśnie socjaliści : biszpańscy 
nie protestowali przeciw rządom ge: 
nerała. Generał wprowadził nowy ka- 
taster dla podatku gruntowego, czem 
zagniewał na siebie właścicieli ziem” 
skich w Hiszpacji, którzy płacili po- 
datki na pod:tawie katastru ułożone- 
go jeszcze w XVIII w. Generał wpro- 
wadził w czyn różne prawa socjalne 
po fabrykach, czem oburzył na siebie 
przemysłowców. Przed generałem sto- 
sunki w Hiszpanji tak się układały, 
że partja konserwatywna była w rę- 
kach najbardziej egoistycznych i kla: 
sowo-myślących przedstawicieli wiel- 
kiej własności ziemskiej, a  partja li- 
beralna w rękach masonów sprze: 
<iwiających się wrowadzeniu w życie 
ustaw socjalnych. Awantury młodzie- 
ży studenckiej przeciw Primo .de Ri- 
verze zarzucającej generałowi рор!е- 
ranie katolicyzmu i księży, były właś- 
nie dziełem tej partji liberalnej, której 
mniej chodziło nawet o walkę z 
Kościołem, jak o powstrzymanie Pri- 
mo de Rivery od stosowania ustaw 
socjalaych. Należy ubolewać, że pra- 
sa polska nie informuje swoich czy- 
telników o rzeczywistym stanie rzeczy 
a zawsze woli powtarzać zakłamane 
banały. 

W związku z nazwiskiem Primo 
de Rivery jest Skandal prasowy w 
Paryżu, Oto rząd hiszpański płacił 
najsolidniejszemu organowi prasy pa: 
TEA „Temps“ 100 tys. franków. 

ak przynajmniej „utrzymują gazety 
hiszpańskie, z gazet francuskich 

*L'Actlon Frangaise oraz dobrze poin- 
formowany paryski „korespondent 
„Berliner Tageblatt". Skandal ten jest 
wykorzystywany w Paryżu przez Qpo- 
zycję i gazety bulwarowe, gdyż w 
„Temps“ pisywalo szereg pierwsro- 
rzędnych figur politycznych francu- 

. , skich. 
" Konf.rencja londyńska. W 

- obradach morskiej konferencji rozbro- 
jeniowej nastąpiła nieoficjalna przer- 

"wa. Wszyscy uczestnicy obrad są zda- 
je się z tego bardzo zadowoleni, chwi- 
lowy bowiem odpoczynek; pozwoli 
rozważyć to, co już osiągnięto I wo- 
bec nowych okoliczności obmyśleć 

dalszy bieg postępowania. Skorzysta- 
no we chętnie z wyjazdu pp. Tar- 
dieu i Brlanda do Paryża, Których 
wezwały tam sprawy wewnętrzne Fran- 
cji,aby przedłużyć konferencyjny „week- 
end'* na dni kilka. ; 

Dotychczasowy bilans konferencji 
jest więcej niż skromny. Po dwuty“ 
godniowych obradach okazało się, że 
ustalenie porządku dziennego obrad 
związane jest z  olbrzymiemi trud- 
tiošciami, Postanowiono tylko na pod- 
stawie memorandum — francuskiego i 
propozycji kompromisowej Paul Bon- 
coura przystąpić do określenia me- 
tody ograniczenia zbrojeń. Dwu- 
tygodniowa dyskusja stwierdziła, że 
niema ani jednej kwestji, w której sta- 
nowisko obradujących byłoby mniej 
więcej zgodne. Jeżeli na coś zgadza 
"się Francja, to oponują temu Włochy. 
Propozycja francuska częściowo po- 
pierana jest przez St, Zjednoczone, na- 
tomiast Anglja jest jej przeciwna a i 
Japonja ma również zastrzeżenia. W 
"ten sposób tworzy się błędne koło 
sprzeczności. у 

Być może nieoiicjalna „pieredysz- 
ka" ułatwi dalsze narady, ale żywić 
twielkie nadzieje, że rezultaty  konie- 
rencji londyńskiej zepchną z martwe- 
go punktu zawiły problemat rożbro: 
jenia, będzie niepoprawnym optymiz- 
mem. 

Nie należy bowiem zapominać, że 
rozbrojenie na morzu jest tylko cięś- 
cią ogólnego rozbrcjenia _ sił wojen- 
nych, następnie konierencia londyńska 

ы ее НЕС S ROSA: 
   

brojenia morskiego pozostawiając na 
uboczu tak doniosłe problemy, jak 
bałtycki i śródziemnomorski, 

W obradach londyńskich nie biorą 
udziału przedstawiciele państw bałtyc- 
kich, nie uczestniczą również Sowiety. 
Ostatnie przejście przez Dardanele 
dwuch krążowników sowieckich: „Pa- 
ryskiej komuny“ i „Profinternu“ jest 
nietylko naruszeniem _ neutralności 
cieśnin, ale sprawia, že Z. S. S. R. 
osiągnęło decydującą rolę na Czar- 
nem morzu. 

W okresie konferencji waszyngtoń: 
skiej flota niemiecka nie istniała, te- 
raz zaś jesteśmy Świadkami odrodze- 
nia się potęgi morskiej Niemiec na 
Bałtyku. Według opinji fachowców bu- 
dowate z pośpiechem krążowniki nie- 
mieckie waszyngtońskiego typu (10.000 
ton), wyposażone w najnowsze zdo- 
bycze techniki przewyższają pod 
względem wartości bojowej okręty o 
15.000 ton wyporności. 

Ten stan rzeczy nie stwarza po- 
myślnych warunków obrad w Lon- 
dynie. 

Francja słusznie podnosi w odpo- 
wiedzi na włoski postulat parytetu, że 
musi liczyć się z wzrostem sił nie- 
mieckich na Bałtyku. Włochy  nato- 
miast wskazują na Jugosławię i Hisz- 
panję rozbudowujące swoje floty. Idea 
Locarna  śródziemnomorskiegoą nie 
cieszy się wielkiem powodzeriem ite- 
raz zdaje się zupełnie przestano o,niej 
mówić, Włochy bowiem jako waru- 
nek postawiły „poprawę* granic po- 
między Trypolitanją a.Tunisem, na co - 
Francja 
dza.) : 

Różne poglądy Francji i Włoch, 
które najsilniej wystąpiły -w pierw- 
Szym okresie obrad konferencji lon- 

kategorycznie się nie zga- 

dyńskiej, podobne są do potyczek pod- - 
jazdów na wojńie. Podczas tych starć 
wyjaśnia się ogólna pózycja głównych 
sił przeciwników: St. Zjedr nych i 
Anglii. Teraz właśnie dokładnie widać, 
„łe podróż Mac Donalda nie usunęła 
żadnych nieporozumień. Ameryka na- 
dal uważa zasadę zwiększania jedno- 
stek jednej kategorii kosztem innych 
rodzajów okrętów wojennych w ramach 
ogólnego tonnażu za podstawowy wa: 
runek ograniczenia zbrojeń morskich, 
Anglja natomiast stoi na wręcz prze- 
ciwnem stanowisku. 

Fałszywe czerwońce i fałszywe 
dolary. Pojawienie się na rynku pie- 
niężnym fałszywych banknotów dola- 
rowych wywołało panikę. Dolar wsku- 
tek potęgi gospodarczej Ameryki stał 
się w ostatnich czasach jakby między- 
narodowym pieniądzem europejskim. 
Z dolarami wszędzie można trafić. 
Wszędzie, i w Niemczech,i we Włoszech 
i we Francji i u nas większość operacyj 
prowadzona jest w dolarach. Nic prze- 
to dziwnego, że panika z powodu uka- 
zania się fałszywych dolarów w rów- 
nym stopniu objęła wszystkie pań- 
stwa. : 

Akurat w momencie ujawnienia fał- 
szywych dolarów na toczącym się pro- 
cesie w Berlinie grupy Gruzinów 
oskarżonych o fałszowanie czerwoń- 
ców obrońca ich Dr. Beer złożył rewe- 
lacyjne oświadczenie. 
„W roku 1928—oświadczył Beer— 

Politbiuro powzięło decyzję 'fałszowa- 
nia pieniędzy ianglelskich, amerykań- 
skich i meksykańskich. Pieniądze te 
Przygotowywało Politbiuro wobec 
zbliżającej się wojny z Chinami, za- 
mierzając puścić sśałszywe banknoty w 
obieg w wypadku, gdyby gjakiekol- 
wiek państwo europejskie wtrąciło się 
do wojny. Organizacja $afery powie- 
rzona została trzem osobom: Jurow- 
skiemu, Eunukidze į Kaganowiczowi. 

Druk fałszywych banknotów odby- 
wał się Petersburgu w państwowych 

kładach graficznych. W początku 
roku 1929 część sfałszowanych dola- 
rów i funtów wysłana została tak zw. 
„chrzešcijaūskiemu“ gen. . Fengowi. 
Podczas rewizji w charbińskim konsu- 
lacie sowieckim znaleziono sporą ilość 
fałszywych dolarów. 

W lecie 1929 roku fałszywe dola- 
ry pojawiły się już w państwach eu- 

ropejskich, Kierownikiem tego osobli- 
wego „kolportažu“ Sowiety mianowa- 

ły niejakiego Belhardtta, byłego atache 
finansowego Sowietów w Londynie. 
Belhardt jednkowoż zrezygnował z tej 
propozycji. Wówczas wezwano go do 
Moskwy, gdzie został rozstrzelany. 

Rewelacje dr. Beera nie zawierają 
nic nieprawdopodobnego: już dawno 
było wiadomo, że Sowiety naśladują 
sposoby Fryderyka Wielkiego, nie- 
znaczne jednak były dotychczas szcze- 
góły, które w swoim oświadczeniu 
dr. Beer zakomunikował. 

Oświadczenie Beera wywołało kon- 
sternację w sowieckich kołach urzę- 
dowych. 

_ Obłudnemu oburzeniu bolszewików 
  

CITTA DEL VATICANO, 4. ll. Pat. Mówi się ta o możliwości zwo- 
łania przez Ojca Świętego soboru mocą specjalnej bulli papieskiej. Papież 
Pius XI śledzi bacznie za pacyfikacją międzyn rodową i chciałaby współ- 
działać możliwie czynnie, aby doprowadzić ludzkość do zgodnego współ: 
życia między narodami 

Byłoby to jednym z motywów, skłaniających Ojca Świętego do tego 
kroku. Sobór miałby również za zadanie proklamowanie dogmatu Wniebo- 
wzięcia N. M. P. || 

Jak wiadomo, Od roku 1869 Stolica Apostolska nie zwoływała so- 
bcrów, uważając ówczesne warunki za uniemożliwiające wszelkie concillum 
Dodać należy, że Pius X1 w pierwszej encyklice, wydanej po swej elekcji 
wspomniał wyraźnie o potrzebie zwołania soboru. Obecnie zawarcie paktów 
laterańskich umożliwia dokonanie tego zamiaru. Według pogłosek korpus 
dyplomatyczny, akredytowany przy Papieżu, wziął udział w ostatniem po: 
siedzeniu soboru, 

UGTICĘOÓZ POWIACIE 

Ogromne poruszenie w Estonii 
z powodu zamierzonej nominacji Raskolnikowa na posła 

sowieckiego w Tallinie 
©: ©TALLIN, 4 IL Pat. Kołą polityczne Estonji zostały poruszone wiadomością, iż 
na stanowisko posła sowieckiego w Tallinie Sowiety zamierzają mianować Raskolni- 
kowa. Osoba Raskolnikowa jest dobrze znana w Estonji ze wzgłędu na jego udział 

w walkach wojsk sowieckich przeciwko  Estonji. Podczas wyborów do konstytuanty 
estońskiej Raskolnikow był wysuwany jako kandydat komunistyczny. Ostatnio Ra- 

skolnikow zajmował stanowisko kierownika zarządu artystycznego w Moskwie, Nomi- 
nacją Raskolnikowa do Tallina uważana jest za bolszewicką demonstrację przeciwko 
Estonji е : 

Naczelnik państwa estońskiego Jedzie do Polski 
RYGA. 4.11, Pat, Przejazd estońskiego głowy państwa przez teryto- 

rjum państwa łotewskiego nastąpi w dniu 8 lutego br. P. Strandman przy- 
będzie do stacji granicznej estońsko łotewskiej Wałk o godz. 8 rano, gdzie 
oczekiwać go bądą delegaci: ministerstwa pojny płk. Frickaus, ministerstwa 
spraw zagranicznych Munters, kole! Garfel, spraw wewnętrznych Ozolin 
ora poseł estoński w Rydze Wirgo i attachć wojskowy mjr. Mnzing. 

W Wałku naczelnik państwa Strandman przyjmie raport od kompanji 
honorowej i po półgodzinnym postoju pociąg ruszy dalej. Przez Rygę po- 
ciąg przechodzić nie będzie. Pod Rygą na stacji Zemitan w imieniu prezy” 

"denta państwa powita p. Strandmana gen. Kalejsz oraz premjer Celminsz. 
Od Rygi do stacji Zemgale p. Strandmanowi będzie towarzyszyć w drodze 
poseł polski w Rydze Arciszewski 

Echa mowy ministra Zaleskiego 
PARYŻ, 4 II. Pat. W tygodniku „Pax* ukazał się dłuższy ze” ióra Stefana 

Aubac'a, poświęcony głównym zagaduieniom polskiej polityki zagranicznej. Zaznaczyw- 
szy, że początek roku ubiegłego charakteryzuje intensywna akcja dyplomatyczna, skie 
rowana ku zlikwidowaniu wojny i ustaleniu pokojowej ws;ółpracy międzynarodowej 
autor podkreśla rolę, która odegrywa Liga Narodów w tej działalaości. To też mini- 
ster Zaleski, który przewodniczył na obecaej ' sesji Rady Ligi, nie omieszkał z tej 
okazji wyłożyć wytycznych polityki polskiej względem zagadnień mięczynarodowych, 
która w ciągu ubiegłych 3 i pół lata szła po linji najściślejszej współpracy pokojowej 
i porozumienia międzynarodowego w duchu zasad Ligi Narodów. 

Autor poświęca dalszy ustęp streszczeniu wywiadu, udzielonego prasie przez 
ministra w przededniu otwarcia sesji Rady Ligi. Oświadczenia te, w których minister 
nie zawahał się poruszyć najdrażliwszych zagadnień, które wysuwają się w dziedzinie 
polityki zagranicznej, przyjęte zosta:y przez opinję publiczną = wysokiem zadowole- 
niem. Ideały, poruszone we wzmiankowanym wywiadzie, znalazły swe echo w dwóch 
mowach, wygłoszonych przez ministra Zaleskiego przy ; otwarciu i zamknięciu 58 sesji 
Rady Ligi. Tym więc sposobem—mówi autor w zakończeniu — wykazała się w całej 

pa cenna współpraca Polski w dziedzinie pokoju i porozumienia międzyna- 
rodowego. i 

Dzienniki zainteresowane memorjałem Stanisława 
Leszczyńskiego : 

PARYŽ, 4- II. PAT: Cala prasa drukuje obszerne wyjątki z mowy, wygloszonej 
w niedzielę przez ministra Zaleskiego z okazji 10 lecia Ligi Narodów. Szereg dzienni- 
ków zwraca szczególna uwagę na ustępy z -memorjału Stanisława Leszczyńskiego, 
przytoczone przez ministra, w sprawie zorganizowania już przed 200 laty Ligi Naro- 
dów. 

  

Bockoła porwania gen. Kufiepowa 
PARYŻ, 4. Il. Pąt. Sprawa zniknięcia gen. Kutiepowa nie przestaje 

zajmować obszernego miejsca w dziennikach paryskich, które przepełnione 
są najrozmaitszemi szczegółami i domysłami 

Prasa dzieli się w tej kwestji na dwa obozy, 
raźnie. 

Pisma lewicowe bagatelizują tę Sprawę, podczas gdy prasa prawicowa 
i umiarkowana przypisuje jej ogromne znaczenie, domagając się od rządu 
powzięcia energicznych środków dla uniemożliwienia dalszej akcji agentów 
G.P. U. na terytorjum Francji, 
ы Dzisiejsze „Figaro“ drukuje długi wywiad z Michałem  Rodzianko, b. 
prezesem Dumy rosyjskiej, zawierający liczne szczegóły © związku byłych 
kombatantów rosyjskich i innych organizacyj białych. Liczba członków 
tych ostatnich dochodzi w Europie według Rodzianki do 2.300 tysięcy, z 
"e w Paryżu znajduje się 80 tys. w całej zaś Francji 180 „tysięcy 
osób. 

przeciwne sobie wy- 

Ochrona ambasady sowieckiej w Paryżu 

PARYŻ, 4 Ii. Pat. Na skutek demarche ambasadora sowieckiego, który zawia” 
"domił ministerstwo spraw zagranicznych o rzekomem przygotowaniu napadu na amba- 
sadę sowiecką, T służby bezpieczeństwa dokoła ambasady zostały znacznie 
wzmocnione. edług „Echo de Paris“, Dowgalewski zwrócić się miał do Tardieu 
© powstrzymanie antysowieckiej kampanji prasowej. Tardieu odpowiedział, iż prasa 
francuska cieszy się całkowitą wolnością słowa, a ewentualna iaterwencja w danym 
wa do niego nie należy, gdyż prawo interwencji posiadają jedynie władze 
sądowe. 

wońców przez grupę patrjotów gru- ku dziennym są również akty terrory- 
zińskich nikt tam wiary nie da. Na- styczne. , 
wiasem można zaznaczyć, że eksperci Przywódca nacjonalistów Induskich 
finansowi wezwani na proces uznali, Mahatama Ghandi ogłosił w prasie 
że wobec zakazu notowań . czer- attykuł, w ktorym sformułował ;wa- 
wońca na giełdach europejskich pie- runki, od zrealizowania których uza- 
niądz sowiecki nie może być uważany leżnia możliwość współpracy panindu- 
za walutę. sklego kongresu z władzami angiel- 

Sensacyjne rewelacje o fałszywych skiemi. Ghandi żąda więc wprowa: 
dolarach pociągną za sobą niewątpli- dzenia prohibicji, zniesienia podatku 
wie poważne następstwa św nieoficjal- od soli, zmniejszeaia o 50 proc. wy- 
nych stosunkach handlowych Bolsze- nagrodzenia wyższych urzędników, re- 
wji z Ameryką, ы dukcji wydatków wojennych o poło- 
»Co się dzieje w Indjach? Atmo- wę, zwolnienia aresztowanych za 

siera podekscytowanią politycznego, przestępstwa polityczne, oprócz zabój- 
której kulminacyjnym puuktem był ców i zawieszenia ustawy o walce. 
kongres z dnia 1-go stycznia 1930 r. z antypaństwowemi wystąpieniami. 
w Lahore proklamujący niezawisłość Wystąpienie  Ghandiego będzie 
lndyj nie uległa odprężeniu. Prasa an- zdaje się mostem jeżeli nie do poro- 
gielska notuje wypadki wywieszania zumienia to ' do odprężenia napiętej 
sztandarów induskich i usuwania bry- ostatnio do zeni atmosfe L     

   DO 

  

  

Kroniki Sejmowe 
(Telefonem z Warszawy) 

W poniedziałek rozpoczęła się dys 

skusja nad budżetem, tocząca się nas 

ogół równo i nudno. W sobotę rozpocz- 

nie się głosowanie.w drugiem czytaniu, 

które trwać będzie także przez przysz+ 

ły poniedziałek. Poczem nastąpi jeden 
dzień przerwy, poświęcony zresztą licz 

nym obradom komisyjnym, między in- 

nemi zbierze się wtedy komisja kons 

stytucyjna. Wreszcie we środę znowu 

plenum i głosowanie budżetu w trze- 

ciem czytaniu. 

Dzisiejsze posiedzenie plenarne po= 

siadało małe intermezza w postaci na- 

paści endeków i lewicy na posła Sobo 

lewskiego. „Siła złego ną jednego”. W 

czasie swego przemówienia o budżecie 
Najwyższej Izby Kontroli poseł Sobos 

lewski zacytował kilka zupełnie błęd- 

nych sprawozdań kontrolnych w dzie 

dzinie specjalnie mu dobrze znanej, jas 

ko przewodniczącemu komisji komuni- 
kacyjnej, t.j. w dziedzinie kolei żelaze 

nych. Usterki te o. charakterze raczej 
niedokładności biurowych wytykał po- 

seł Sobolewski, zresztą nałeży to przy 

żnać w bardzo oględnej formie, nie Pres 

zesowi Najwyższej Izby Kontroli, o któ 

rym mówił z żywem uznaniem, ani też 

kolegium członków Izby, lecź' składowi 

urzędników tej instytucji. Z tego powo 

du powstała niesłychana wrzawa. Nie- 

którzy posłowie, jak prof. Rybarski i 

oczywiście p. Rataj wprost rzucili się 
na posła Sobolewskiego, czyniąc to, co 

nazywa się z igły widły. Zarzucali mu, 

że podważa autorytet Najwyższej Izby 

Kontroli. Było to zupełnie niezgodne z 
prawdą. Gdyż później przemawiający 
prezes Najwyższej lzby Kontroli prof. 

Wróblewski i posłowie opozycyjni zga 

dzili się, że usterki w sprawozdaniach 
kontrolnych istnieją i należy także pas 

miętać, że według art. 9 konstytucji 

członkowie kolegjum NIK są usuwalni 

uchwałą Sejmu. A więc konstytucja 

przewiduje jdyskusję i krytykę Najwyż- 

szej Izby Kontrofi. Cała ta wrzawa po= 

trzebna była komuś w celach a$gitacyj- 

nych i na tem koniec. Nie podniesie 

autorytetu Sejmu, ani też nie przyczyni 
się do wyjaśnienia czego właściwie 

Sejm chce i jakie mianowicie ideały ue 

strojowe w tajnikach swej duszy pia- 
stuje. 

O ile więc wrzawę związaną z prze 

mówieniem posła Sobolewskiego na* 
zwać można robieniem burzy z nicze- 

go, o tyle wielka burza podniesiona z 

powodu interpretacji art. 25 konstytucji 

spełzła na komisji konstytucyjnej na 

niczem. Jak wiadomo marsz. Daszyński 
stanął na stanowisku, że czas, przez 

który Sejm był odroczony, nie wlicza 

się do terminów przepisanych w art. 

25 konstytucji dla uchwałenia budżetu. 

Tego rodzaju interpretacja marsz. Dae 

szyńskiego stanęła w sprzeczności z 

tenorem art. 25 konstytucji. Aby po- 
przeć zdanie marszałka Daszyńskiego 
endecy wnieśli ustawę, któraby zmienia 

ła art. 25 w tym kierunku, jak tego sos 

bie życzył marszałek Izby. Lewica dała 
endekom swoje podpisy na tym wnio- 

sku, który jako wniosek zmieniający 
konstytucję musiał mieć 111 podpisów. 

Komisja konstytucyjna odesłała ten 

wniosek na podkomisję, która miała 
rozważyć, czy ta tak fragmentaryczna 

zmiana konstytucji wogóle jest pożąs: 

dana wobec tego, że prace nad całko- 

witą rewizją konstytucji są w toku. Na 
tej podkomisji przedstawiciel endecji 

tak niemrawo bronił swej tezy, że les 

wita odstąpiła endeków i wbrew po- 
przednioj użyczonym im podpisom, zgo. 

dziła się, że rewizji konstytucji nie nas 
leży osłabiać przez nagłe zmienianie 

poszczególnych jej artykułów i wybie- 
ganie.w ten sposób naprzód ze szkodą 

dla całości. Owego niefortunnego człon 

ka endecji próbował za uszy z opresji 

wyciągnąć prof. Stroński na plenarnem 

posiedzeniu komisji konstytucyjnej. Ta 

lent i łotność umysłu zawsze robią 

swoje. Chyba należę do najzaciętszych 
przeciwników: prof. Strońskiego, lecz 
zawsze z najwyższem zaciekawieniem 

słucham jego przemówień. Trzeba wie 

dzeć, że prof. Stroński, cięty i zręczny 

publicysta, jest jeszcze o wiele lepsz 

    

mógł pomóc i Stronnictwo Narodowe 
zostało całkowicie izolowane. Nietylka 
wszyscy dotychczasowi Stronnictwa tee 
go kombatanci, jak Wyzwolenie, PPS 
1 4., ale nawet najbliżsi endecji kom 
miltoni, jak Piast, Chadecja opiłścili ją 
i jeszcze z niej się naśmiewali. Endes 
cja głosowała sama w odosobnieniu, 
ponuro patrząc na swe 111 podpisów, 
danych na jej wniosku, a teraz wycofa- 
nych. Cat. : 

P.S. W šrodę odbedzie się posiedze 
nie połączonej grupy regjonalnej sena 
torów i posłów BBWR wileńsko = no- 
wogródzkiej. dla dyskusji nad ewentie 
ата zmiarą podziału administracyjne= 
go naszego kraju. Omawiane będą dwa 
wnioski: jeden solidarny poslėw i sena 
torów nowogródzkich, a w tem posła 
Rdułtowskiego i senatora Wańkowicza, 
który brzmi: 

„ 1) Województwo Nowogródzkie należy 
zachować jako oddzielną jednostkę adminia 
stracyjną, wyłączając powiaty Lidzki i Wo- 
łożyński do województwa Wileńskiego, nata 
miast włączając do województwa Nowogróa 
dzkiego powiat Wołkowyski, gminę Różań. 
ską „powiatu Kossowskiego i gminę Mosty 
powiatu Grodzieńskiego, 

2) Siedzibę urzędu drugiej instancji wos 
jewództwa Nowogródzkiego przenieść do Ba 
ranowicz, wykonując to stopniowo, jednak 
niezwłocznie wstrzymując dalszą budowę. 
nowych gmachów państwowych w Nowo- 
gródku. i 

3) niezależnie od przeniesienia siedziby 
nazwę województwa Nowogródzkiego us 
trzymać, 

4) gminy: Wołma, Iwieniec i Naliboki p 
wiatu Wołożyńskiegźo przydzielić do powia. | 
tu Stołpeckiego. 

oraz drugi wniosek posła Okulicza, któ 
ry brzmi: - 4 A Е 

1) skasować województwo Nowogródzkie 
i przyłączyć go do Wileńskiego, 

2) wydzielić z województwa Bialostoc || 
kiego powiaty Grodzieński i Wołkowyski i 
przyłączyć je do województwa Wileńskiego. 

Jak wiadomo ankieta przedsięwzię- 
ta przez „Słowo* nie zdołała ustalić | 
solidarnego poglądu na tę sprawę 
wśród kresowego ziemiaństwa. W spra: 
wie stolicy. województwa Nowogródz- 
kiego jedni, jak hr. Czapski, wypowia 
dali się za Słonimem, inni, jak poseł 
Rdułtowski i senator Wańkowicz za Ba | 
ranowiczami, jeszcze inni, jaki np. ksią-. 
żę Ordynat Nieświeski za Wilnem, 
wreszcie p. Stanisław Brochocki nawet 
za Nowogródkiem. Na jutrzejszem po* 

siedzeniu "poseł Mackiewicz wypowie 
się również za Wilnem, jako za stolicą 
połączonego województwa Wileńsko « 
Nowogródzkiego, opierając się w tej 
kwestji na dotychczasowych swoich te 
oretyczn ych przesłankach.  „Słowo”. 
nadal będzie otwarte dla dyskusji w 
tej sprawie. 

„Mera d Ia Biesiadowski 
TALLIN, 4—II, PAT* Pisma komusiku- 

ją, że w poselstwie sowieckiem w Tallinie | й 
zaginął współpracownik tego poselstwa: | 

  

Jednocześnie zauważono znaczny niedobór | 
kasowy. Af<ra tallińska 4 la Biesiedowski,. 
jak ją nazywają gazety estońskie, była 
przez pewien czas ukrywana przez posel- 
stwo, które usiłowało własnemi siłami 
odnaleźć zaginionego i copiero po bezo» 

wocnych poszukiwaniach zwróciło się do. 
policji z prośbą o okazanie pomocy. 

  

N ależy żądać wy- 

raźnie oryginalnych 
nożyków Gillette 
Dostać je można wszędzie.  Nto cziei- 
ża$cie razy bada się każdy nożyk Gii- 
tette przed wysłaniem go z tabryki— 
oto tajemnica “ch doskonałości. Na- 
$ladownictw należy się wystrzegać 

maADE 

Gillette 
        

         



  

ECHA KRAJOW 
  

Ś. p. Aleksander Grabowski 
Dwojakiego rodzaju mamy: wielkich, za- 

siużonych i sławnych synów Ojczyzny. Są 
znani ; powszechnie wychwalani; są też zu- 
pełnie usunięci i zapomniani. Do tych ostat. 
nich należał ś. p. Aleksander rabowski, 
zmarły w Wilnie dn. 28 stycznia r. b. 

W pierwszych latach bieżącego stulecia, 
dlaj użytku wojskowiego, budowano drogę 
bitą przez Słonim do Baranowicz. Przy tej 
robocie między innymi pracował p. Aleksan 
der Grabowski, człowiek zacny, łagodny, ci 
chy i milczący, ale o sercu oddanem gorąco 
sprawie narodowej. Zamieszkawszy w Słonii 
mie i zawiązawszy .z tym j owym stosunki, 
prędko się przekonał, w jak bardzo smutnem 
położeniu znajdowała się wówczas sprawa 
polska w tem mieście. . Dzieci w szkołach 
uczyły się tylko języka rosyjskiego i w tym 
też języku słuchały wykładów religji, 

„Rodzice więcej uświadomieni religijnie i 
" narodowo wychowywali swoje potomstwo u 
| Klementyny Hryniewiczowej, która z wiel- 

ą ofiarnością swego serca i imienia, we 
fiworku przy ul. Studenckiej, miała coś w 
rodzaju pensji dła dziewczynek i przez dłiu= 
ge lata wychowywała całe zastępy niewiast 
ardzo zacnych i narodowo wiernych. Było 

to jedvne w mieście ognisko polskie, bardzo 
ubogie, ale w gruncie rzeczy bardzo szlachet 
ne i wielkie. A я 

; Lecz p. 'Klementyna Hryniewiczowa nie 
mogła ani wszystkiemu zaradzić, | ani też 
rzeszkodz':ć spaczaniu młodzieży szkolnej. 
lało mógł pomóc ówczesny nauczycie reli 

gji w szkołach, chociaż o tem często mówio- 
no i naradzano się: na froncie słonimskim 
nie zaszło nic nowego... Byli jednak i tam 
tudzie serca i rozumu. Tu wspomnieć wypa- 
da: dr. Stanisława Bielskiego, p. p. Ordów, 
p. Aleksandra A i p. Eugenję 
Mo Ci chyba do dziś. dnia żyją w 
pamięci słonimian.: Widać jednak, że potrze- 

[4 było człowieka, któryby te siły zjedno- 
czył i powiązał. Takim stał się Aleksander 
Grabowski. „Zacząt on sam uczyć młodzież 
czytania j pisania po połsku; urządził czytel 
nię i sprawił, że książka połska zaczęła rwę- 
drować od domu do domu; założono ochron 
kę; zgromadzano się na. wspólne czytanie; 
panny zostały wezwane do pracy — zajęły 
się nauczaniem. Popisem publicznym była 
choinka z 'jasełkami, na którą zbierały się 
zastępy dziecj (300), młodzieży szkolnej i 
starszych. Cała postać Aleksandra Grabow= 
skiego, o bialutkim zaroście i minie generała 
trancuskiego, promieniała radością  serdecz- 
ną: front słonimski ożył... : 

Ciekawem w tym ruchu było to, że 
działo się wszystko niby w sekrecie, z któ- 
rego sekretu nie robiono. Ówczesne. władze 
rosyjskie, jak: p. Pimenow, naczelnik powia 
tu Šzter, marszałek szlachty, p. Klimow, na 
czelnik žandarmerjį p. Baturyn, dozorca 
szkół, i inni — doskonale o wszystkiem wie 
dzieli, sprawy. jednak nie wszczynali, wsty- 
dząc się podobno 'dr. Stanisława Bielskiego, 
który w mieście i w powiecie miał wiełkie 
zachowanie i posłuch, a w swoim czasie, bę 
@ас zamieszany do sprawy o zabójstwo. c 
satza Aleksandra Il, przesiedział w twierdzy 
Piotra i Pawła w Petersburgu 18 miesięcy i 
następnie siedem lat przemieszkał w Mezeniu. 

Prawie wszyscy,o których tu wspomnieć 
wypadło, pomarli... Odszedł i nasz ś. p. Ałek 
sander Grabowski, miejmy nadzieję, na 
wieczny pokój w Światłości niebieskiej. | 

‹ tkowski. X. Michał Ru 

SZCZORSE 

— Komitet bibljoteczny. Zarząd gmin y 
Szczorse, aby godnie uczcić dzień imienia 

Wielkiego O 9 Odrodzonej Ojczyj 
zny Marszałka Józefa Piłsudskiego z dniem 
19 marca roku 1929 postanowił zorganizo” 
wać bibljotekę gminną Jego imienia. 

Celem tej bibljoteki będzie służyć 
światłem wiedzy i udostępnić każdemu miesz 
kańcowi gminy korzystanie z dobrodziejstw 
oświaty i naukj dla chwały i pożytku Ojczy 
zny. Dlaczego jedne ńarody są ubogie i sła- 
be, inne zaś bogate i potężne, Dlatego, że 
ostatnie są oświecone. Wiedza nauczyła ich 
żyć i pracować racjonalnie i tworzyć potęgę. 
Wiedza przychodzi z książek, a światło jej 
płynie z bibljotek, prowadząc do dobrobytu 

i potęgi, 
; "Na zorganizowanie bibljoteki, mając bar 

dzo ograniczone środki, zarząd gminy prze 
znaczył 450 zł. Suma tą jest niedostateczną 
dlaj należytego zrealizowania tej  doniosłej 
myśli i „zapewnienia bibljotece odpowiedniej 
ilości dóbrych a pożytecznych książek. 

Przeto komitet bibljoteczny zwraca się 
do miejscowego społeczeństwa z gorącym. 
apelem o przyjście z pomocą przez składanie 
ofiar, kto jakie może, w książkach lub w go 
tówce. Najbardziej pożądane są ofiary w 
książkach przyczem przyjmuje się książki w 
językach polskim, białoruskim i rosyjskim. 

Ofiary przyjmuje komitet  bibłjoteczny, 
mieszczący się przy urzędzie gminnym, a w 
miejscowościach oddalonych od urzędu gmi- 
ny, również miejscowi sołtysi lub osoby do 
tego upoważnione. : 

Wierzymy niezłomnie, że społeczeństwo 
przychylnie przyjmie naszą odezwę i nie po- 
zostawi ją głosem wołającego na puszczy. 

Ofiarodawcom składamy zgóry staropoł 
skie serdeczne Bóg zapłać! 

Komitet Bibljoteki Gminnej. 

| Gimnazjum poszukuje 
kwalifikowaneżo nauczyciela łaciny na 

8 godz. tygodniowo. Zgł. się: Biskupia 125, 

 B kursy regjonalne 

W końcu roku ub. ukazał się w „Sło- 
wie" wywiad mój z p. kuratorem O.S.W. 
w sprawie kursów  regjonalnych. Treść 
wspomnianego wywiadu zainteresowała rów 
nież niektóre wydawnictwa warszawskie, a 
zwłaszcza „Głos Nauczycielski'*, który m. in. 
2 b. m. przytacza swe- końcowe uwa- 
gi: „P. Hopko wyraża nadzieję, że powsta- 
nie niedługo kurs regjonalny pow. wileńsko- 
trockiego. My ze swej strony upominać się 
będziemy o staie kursy regionalne w Nowo- 
gródku, gdzie nietylko nauczycielstwo miej- 
scowe, ale i z całej Polski zżyć się winno z 
ziemią Adama Mickiewicza”. 

Słusznie! Cieszy mię bardzo, że sprawa 
ta znalazła tak żywy oddźwięk i myśli o sta- 
łych kursach w "Nowogródku należy tylko 
przyklasnąč. Nie SEA to jednak do 
tworzenia i zakładania kursów regjonalnych 
wj poszczególnych powiatach; co zresztą, 
uważam nie wymaga szerszych komentarzy. 

Oby tylko wszystkie te myśli znalaziy 
swą szybką realizację i nie pozóstały jeno 
pustem echem — w wielkiem pustkowiu, 

J. Hopko. 
+ 

Mowy kalendarz sowiecki 
Bolszewja powraca do wyjściowe- 

go punktu rewolucji. Cały szereg zjas 
wisk potwierdza ten. zwrot w dziejach 
socjalistycznego państwa. Likwidacja 
N.E.P'u, kolektywizacja, likwidacja 
handlu prywatnego, powrót do terroru 
i wreszcie dość charakterystyczne cof 
nięcie się do pomysłów z pierwszych 
lat rewolucji bolszewickiej w Rosji w 
sodzaju zmiany kalendarza, nazw, dni i 
niesięcy w tygodniu. 

Państwowa komisja obradująca nad 
tak zw. „nieprerywką* czyli ciągłością 
pracy jednogłośnie uchwaliła projekt 
nowego kalendarza, który niebawem bę 
dzie przedstawiorry do zatwierdzenia 
Radzie Komisarzy Ludowych. 

Era bolszewicka rozpoczyna się od 
4917 roku. Pierwszym dniem roku jest 
7 listopada, wybuch rewolucji paździer 
nikowej. Rók gospodarczy rozpoczyna 
się 1 stycznia. 

Rok dzieli się na 12 miesięcy po 6 
pięciodniowych tygodni każdy. 5 dni 
odpada na święta (dzień Lenina 22 sty 
cznia, 2 dni Internacjonału i 2 dni prole 
tarskiej rewolucji) włączone są do od- 
powiednich miesięcy jako dnie podwój 
me t.j. l+szy a maj i 1-szy b — maj będą 
świętami Internacjonału, 7a listopad i 

b listopad — świętem  proletarskiej 
rewolucji. ' 

_ INazwy miesięcy i dni pozostają te 
same oprócz niedzieli i soboty które 
odpadają. Każdy miesiąc w roku rozpo 
<zyna się dniem o tej samej nazwie. 

W stosunkach z zagranicą daty po 
winny; być umieszczane według nowe- 
go kalendarza ale w nawiasach należy 
osy datę według starego kalens 

“darza. 

RADA - SPÓŁKI - AKCYJNEJ 
pod firmą 

„Wileński Prywatny Bank 
en Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia p. p. Akcjonarjuszów, 
zgodnie z $$ 27 i 28 statutu Banku, że w 
dniu 28 lutego 1930 r. o godz. 6 po południu 
w lokalu Banku w Wilnie, przy ul. Mickiewi- 
cza Nr, 8, odbędzie się Zwyczajne ;Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów, z_następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i 
wybór przewodniczącego, 2) rozpatrzenie i 
zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz 
rachunku zysków i strat za rok 1929, podział 
zysków i udzielenie Radzie Dyr. absolutorjum 
3) zatwierdzenie przelimin. wydatków na rok 
1930, 4) ustalenie wynagrodzenia dla Władz 
PE zh 5) wybory członków Rady 
i Komisji Rewizyjnej, 6) wolne wnioski. 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział w 
Walnem Zgromadzeniu, zechcą złożyć w Dy- 
rekcji Spółki Akcyjnej w Wilnie, swoje akcje, 
iub dowody depozytowe o złożonych na prze 
chowanie akcjach w instytucjach kredyfo- 
wych, najpóźniej do dnia 20 lutego 1930 r., 
do godziny 12 w południe ($ 24 Statutu). 
Upoważnienie 'na prawo głosu w formie listu 
winno być złożone w Dyrekcji Banku nie 
później jak na trzy dni przed dniem Walnego 
Zgromadzenia ($ 25 Statutu). 

RC ATTERT — й 
Teodor .Smorgoński 

(STARSZY) : 
z powodu wyjazdu zagranicę wstrzy- 
muje przyjęcia na 2 miesiące: __—o0 

Handlowy * 

KTO MA WŁAŚNIE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO- 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

К th kp "jake "este 

в 

niech zobaczy u Głowińskiego. Po. 
lecamy pończochy, skarpetki, ga- 
lanterję, różne :gatunki płócien, 
flaneli, satyn, jedwabie, kołdry wa- 

towe—Wileńska 27, 

E Wczorajsze posiedzenie bez Tardleu i Brianda 
LONDYN, 4 II. Pat. Szefowie wszystkich delegacyj z wyjątkiem prze- 

bywających jeszcze w Paryżu Tardieu i Brianda, obecni byli dziś rano na 
plenarnem posiedzeniu konferencji morskiej w pałacu Św. Jakóba. Agencja 
Reutera dowiaduje się, że japoński punkt widzenia co do kompromisowej 
propozycji francuskiej różni się zasadniczo od punktu widzenia Anglji. Ja- 
ponja nie życzy sobie, aby zasada transferu zzastosowana została do łodzi 
podwodnych. Daleji sprzeciwia się jakiemukcłw ek zmniejszeniu obecnej 
liczby jej łodzi podwodnych, lecz popiera tezę brytyjską co do transferu 
lekkich krążowników i kontrtorpedowców. Celem dzisiejszego posiedzenia 
było omówienie kompromisowej propozycji francuskiej i kontrpropozycyj 
angielskich. 

  

Zasirzelenie marynarza polskiego 
przez francuskiego policjanta 

NANTES. 4.11. Pat. Korespondent Havasa donosi, iż mary. 
narz polski Galowski, mający wchodzić w skład załogi podwod- 

nej „Ryś”, będącej w budowie w Chantlers de Lolre, wywołał 

awanturę w kawiarni I pobił agenta policyjnego, który usiłowa) 

go zatrzymać I obezwładnić. Marynarz rzucił się następnie do 
ucieczki, w czasie której ścigający go policjant celem zastraszenia 
wystrzelił w złemię. lecz tak nieszczęśliwie; iż kula odbiła się od 
bruku ulicy zabijając marynarza 

  

na miejscu. «* : 
  

72-gie Posiedzenie Sejmu 
W pierwszem czytaniu odesłano do komi 

sji projekt ustawy o fundacji Smoguleckiej 
im. Bohdana Hutten - Czapskiego i projekt 
ustawy o pożyczce A dla Pań 
stwowych Zakładów Wodociągowych na 
Górnym Śląsku. В ” 

Z kolei zabrał głos pos. Kwapiński (PPS) 
teferując budżet Najwyższej Izby Kontroli. 
Mówca podkreśla, że w obecnej sytuacji 
politycznej bezstronny głos NIK ma ogromne 
znaczenie dla życia całego Boe: Mówca 
wspomina, że współpraca NIK z Korpusem 
Kontrolerów jest zupełnie poprawna. Co się 
tyczy wykonywania budżetu, to po otrzyma: 
niu dokumentów od prezesa NIK mówca zas 
znacza, że wynika z nich, że rząd poza prze 
kroczeniami budżetu wniesionemi do Sejmu 
do zatwierdzenia, ściśle wykonywa ustawę 
skarbową i że pod tym względem rrastąpiła 
znaczna poprawa. Referent prosi o prżyjęcie 
budżetu w brzmieniu komisji. 

Z kolei pos. Sobolewski (BB) nawiązując 
do oświadczenia prezesa Najwyższej  łzby 
Kontroli, że nie jest rzeczą obojętną, jaką dro 
gą uwagi lzby Kontroli dochodzą do wiados 
mości publicznej, że uwagi te nadużyte zo- 
stały ostatnio do walki politycznej, ' 
wyraża žal, że. po stwierdzeniu tego faktu 
nie zbadano remedium, aby temu na przysz- 
Jošč zaradzić. Poseł opowiada się dalej za 
jak najbardziej ostrożnem redagowaniu prac 
Kontroli i oświadcza, że. klub BB głosować 
będzie za preliminarzem w brzmieniu uchwae 
tonem przez komisję, jako dowód zaufania do 
osoby prezesa NIK. 

Pos. Rataj (Piast) przyznaje, że w spra: 
wozdaniach NAK zdarzać się mogą usterki, 
jednak ostro występuje przeciwko „ustępowi 
przemówienia pos. Sobolewskiego, gdzie zda 
niem mówcy podważył on działalność koles 
gjalną NIK. Najwy: 
działa O działa jako sąd i wyroki 
jej mają ta 
takiej krytyce, jaką tu była wypowiedziana, 

Z kolei zabrał głos prezes NIK Wróblew- 
ski, który na wstępie wyraża ubolewanie, że 
padły tu słowa oburzenia co do składu NIK 
i zaznacz a, że jeżeli mówił na komisji bu 
dżetowej o tych pewnych różnicach, wspomi 
nał o tem, że były posiedzenia, na których 
jego zdanie było w mniejszości że później 
EN? traktowania informacyj przez 

PREMJER BARTEL O PRACY PAT'A. - 

P. premjer Rady Ministrów prof. Bartel 
oświadcza, że wydaje mu się rzeczą samą 
przez się zrozumiałą, iż komunikaty PAT po- 
winny być objektywne. Sprawa tu poruszona 
przez pos, Korneckiego będzie zbadana, a 
AAS wyda odpowiednie instrukcje ł połe 
enia. 

Pos. Kozłowski nawiązując do oświad-. 
czenia wicemarszałka Czetwertyńskiego, że 
został wczoraj przekonany przez przemówies 
nia posłów Rataja i Dąbskiego podkreśla, że 
ani pos. Rataj, ani pos. Dąbski nie sprosto- 
wali cyfr lub danych, które on przytoczył, 

Z kolei przystąpiono do budżetu Minister 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. Sprawozdaw 
ca pos. Kuśnierz (Ch. D.) uważa, że inspek 
cja pracy nie jest dostatecznie wyposażona 
pod względem etatowym. Zauważa dalej, że 
pod względem ustawodawczym ministerstwo 
ma do zanotowania poważne prace kodyfis 
kacyjne. Przechodząc do spraw  emigracyj- 
nych, referent podaje szereg cyfr statystycz 
nych, podkreślając że w dziedzinie opieki nad 
emigrantami zaznacza B duży postęp. 

. Pos. Krzyżanowski (BB) podkreśla, że: 
minister pracy, będąc kierownikiem urzędn 
emigracyjnego, może się przyczynić do ulże 
nia kryzysu, możliwości emigracyjne będą 
bowiem wkrótce większe niż dotąd. Myślą 
przewodnią winno być to, aby opieka nad es 
migracją nie wpływała na ujmę emigracji, 
która ciągle jest jeszcze złem koniecznem, 
gdyż Polska nie może wyżywić całej swej 
iudności. 

Pos. Szczerkowski (PPS) skarży się, że 
nasze ustawodawstwo socjałne jest niewy- 

| starczające i musimy dążyć do dalszego jego 
SE Z и 

os. Szczerkowski krytykuje daleį poli 
kę ministerstwa w sprawie kas chorych a 
świadcza, że R» stronnictwo nie ma zaufa 
nia do min. Prystora. > 

Pos. Jankowski (NPR) w diuższem wy 
wodzie zastanawia się nad bezrobociem w 
Polsce, zauważając, że przyczyny bezrobocia 
szukać należy w polityce gospodarczej, fi- 

ższą lzba Kontroli, gdy. 

i sam walor i nie mogą podlegać. 

nansowej, podatkowej i celnej rządu. W zwią 
zku z tem zagadnieniem pozostaje kwestja 
niskich płac > 

Mówca domaga się od ministerstwa aby 
zawróciło z tej drogi. 

Na posiedzeniu popołudniowem Sejmu 
pos. Puchałka (CHD) omawiając sprawy bez 
robocia, wypowiada się za dalszym rozszerze 
niem grona bezrobotnych, korzystających z 
zasiłków oraz za podwyższeniem tych zasiła 
ków. 

Posłanka Waśniewska (BB) omawiając 
sprawę inspekcji kobiecej stwierdziła, iż dzia 
ła ona bardzo sprawnie ; obejmuje coraz 
większy zakres zakładów. 

Pos, Tomczak (BB) wskazując na konie 
czność przyśpieszenia prac nad ustawą scale 
niową o ubezpieczeniu społecznem, stwierdza 
iż realnie zajęły się nią dopiero rządy po- 
majowe. 

‚ Po krótkiej polemice między posłem Nisa 
kim (Fr. rew.) i Chwalińskim (Piast) wy- 
czerpano dyskusję, poczem Izba przystąpiła 
do budżetu emerytur. Sprawozdawca pos. Ry 
barski (Kl. Nar.) zaznacza, iż nominalnie pre 
liminowane wydatki są mniejsze, niż w prze 
dłożeniu rządowem, gdyż komisja przeniosła 
emerytury: lasów państwowych, poczt, telea 
grafów i telefonów do odpowiednich przedsię 
biorstw. Ponadto komisja podwyższyła wy 
datki o przewidzianą sumę dla emerytów, 
którym trzeba będzie płacić emerytury na 
podstawie traktatu wiedeńskiego,  dotych- 
czas jeszcze nie ratyfikowanego. Wreszcie 
komisja zakwestionowała ogólną sumę wys 
datków, gdyż .obliczenia okazały się nieści- 
słe. Łącznie ze zwiększoną o 10 miljonów su 
mą wydatków zaproponowaną przez rząd 
wydatki osiągną mniej więcej sumę 150 miljo 
nów. Wreszcie podniesiono na komisji postu 
lat zrównania t.zw. emerytów w służbie oba 
cej z emerytami na służbie polskiej, zwłasz 
czą, że koleje to zrównanie już przeprowadzi 
ły. Należy się spodziewać, że rząd wystąpi 
z odpowiednią ustawą. 

SPRAWA RENT INWALIDZKICH. 

Następnłe Izba przystąpiła - do budżetu 
rent inwalidzkich i pensyj. Sprawozdawca 
pos. Pająk (PPS) stwierdza, iż jest to jeden 
z tych, budżetów, jakie komisja podwyższyła, 
a mianowicie o 2 i pół miljona. Podwyższenie 
to uzasadnione jest nową us tawą o terminie 
zgłaszania się inwalidów. Referent domaga 
się przywrócenia inwalidom ulg przy zakupie 
drzewa z lasów państwowych, poprawienia 
ustawy dotyczącej łeczenia inwalidów przez 
kasy chorych, skoncentrowania spraw inwas 
lidzkich w osobnym departamencie przy Mini 
sterstwie Pracy i stopniowej spłaty długu 
państwa względem inwalidów, powstałego ze 
złego przerachowania przez doroczne wpła- 
canie pewnej kwoty ze skarbu do funduszu 
inwalidzkiego. 

Snopczyński (BB) w odpowiedzi na pos 
wyższe zaznacza, że inwalidzi wiedzą, co 
czynią i nie są narzędziem w niczyjem ręku. 
Sytuacja inwalidów jest obecnie lepsza niż 
przed kilku laty. Ustawa inwalidzka zawiera 
szereg luk i komisja przystępuje już do jej 
nowelizacji. Mówca popiera postulaty referen 
ta o utworzenie przy Ministerstwie Pracy 
osobnego departamentu spraw inwalidzkich. 
Mówca zgadza się z opinją ujemną o łeczeniu 
„inwalidów w kasie chorych. Apeluje do rzą- 
du, aby polecił odpowiednim organom kona 
trołowanie, czy ustawa o zatrudnieniu inwali 
dów jest wykonana, zwłaszcza przez samo- 
rządy, i w jaki sposób. Dalej domaga się 50 
proc. zniżki dla inwalidów w pociągach pos 
Śpiesznych t szeregu innych udogodnień. Na 
stępnie przemawia pos. Karkoszka (BB) i 
pos, Pająk. 

W końcu posiedzenia przystapioao do bus 
dżetu długów państwowych. Referent pos. 
Rybarski zaznaczył, iż komisja żadnych 
zmian nie proponuje. Zwrócił przytem uwagę 
na układ z rządem francuskim w sprawie dłu 
gu z tytułu organizacji armji polskiej we 
Francji, stwierdzając iż układ ten jest dla 
nas korzystny j świadczy o trwałości ma- 
szych dóboch stosunków z Francją. 

Pos. Dąbski jako referent Sejmu i Senas 
tu, w odpowiedzi.pos. Kozłowskiemu stwier 
dza, że ani marszałek Sejmu, ani marszałek 
Senatu nie rozporządzają żadnemi fundusza- 
mi dyspozycyjnemi. я > 

Następne posiedzenie jutro, t.j. w środę 
o godz. 10 rano, Na porządku dziennym bus 
dżet ministerstw Rolnictwa, Komunikacji i Ro 
bót Publicznych. 

Duień iiepodległości w ladjach 
(ZK) Depesze z Bombaju donoszą 

że 300 strajkujących robot. z przędza|- 
ni, którzy są zwolennikami idei komuni 
stycznej, zaatakowało uczestników wie 
cu nacjonalistów hinduskich, zgroma- 
dzonych na plaży Chowpatty dla ucz- 
czenia niepodległości. 

Komuniści niosący czerwony .sztan- 
dar zerwali z masztu chorągiew niepod 
ległościową i zastąpili ją rewolucyjnym 
sztandarem. Poczem przypuścili szturm 
do estrady, na której znajdowali się 
goście i delegacje, na czele kobiecej de 
legacji była parii Nehru, żona prezyden 
ta narodowego hinduskiego komitetu. 

Po stoczonej bójce, podczas której 
kilku zraniono i poturbowano kobiety, 
czerwoni dostali się na estradę, i tam w 
gorących słowach zaczęli piętnować 
postępowanie Ghandiego za żego zbyt 
wielką ugodowość. 

Podczas gdy komuniści potępiają 
ugodową akcję Ghandiego, w szerzes 
niu idei kompletnej niepodległości In- 
dyj, a świat cały wyczekuje z wielkim 
napięciem rezultatów: zmagań się ruchu 
niepodległościowego w Indjach. z por 
tęgą wielkobrytyjską, wielce charakte 
rystycznem jest |zachowanie i pogląd 
na tą sprawę genjalnego poety hindu 
skiego Rabindranath Tagore. Tagore 
nie przyłączył się do akcji Ghandiego, 
gdyż jest zwolennikiem dokonania о- 
swobodzenia Indyj, na drodze powolnej 
ewolucji stosunków. | й 

Rozmowę na temat przyszłości In- 
dyj z Rabindranath Tagore uzyskał 
przedstawiciel paryskiego. Exelsiora, 
na pokładzią transoeeanicznego okrętu, 
na którym mistrz wracał z tournee od- 
czytowego po Ameryce. 

—- Wszyscy Hindusi na świecie 
chcą niepodległości Indij, ale nie jest to 
taka prosta sprawa. Chociaž narodowy 
kongres niepodległościowy hinduski 
wyraził się na ten temat nie dwuznacz 
nie, ale nawet jednomyślna uchwała nie 
jest w stanie zmienić faktycznego stanu 
rzeczy. Trzeba sobie powiedzieć otwar- 
cie, że niepodległość jest niemożliwa 
do zrealizowania w obecnych warun- 
kach. Niemożliwą jest ze względów te 
chnicznych. Brak nam wszelkiej organi 
zacji i dyscypliny, nie posiadamy włas 
nych kadr administracji. Nie posiada- 
my armji która mogłaby zagwaranto- 
wać całość granic i obronić Indje przed 
zaborczością „tak wojowniczych 
państw jak Afganistan. — 

— Niepodległość Indyj jest strasz: 
nie skomplikowanym problemem, gdyż 
jest to problem*ras. Nie ma na świecie 
kraju o takiej różnolitości ludów, mo- 
zaice kultur, kultów, religij i języków. 
Wy wEuropie mówi Tagore — mieli- 
ście problerny klas, które załatwia re- 
wolucja. My w -* Indjach mamy o wie 
le trudniejszy problem walki ras, nad 
której rozwiązaniem, biedziły się najlep 
sze mózgi naszych myślicieli i socjolo- 
gów. 

— A czy duch kastowy nie uległ 
pewnej zmianie? 

— Owszem zmienił się na lepsze, 
do pewnego stopnia, ale tylka w pań 
stwach oświeconych. Niestety, jednak 
wpływ klasy wykształconej w Indjach 
jest mały, gdyż znajduje się ona w zni 
komej mniejszości. Procent analfabe- 
tów w Indjach wynosi 95 proc., a nas 
wet z tych 5 proc. uczonych w piśmie 
większość umie się zaledwie podpisać, 
a więc prawdziwie wykształconych nie 
ma więcej nad 2 procenty. 

— Dawniej było znacznie lepiej, ka 
żde miasteczko miało” swoją szkołę 
gdzie uczono bezpłatnie, nauczycieli 0- 
płacali bogaci z okolicy. Dzisiaj wieś 
jest pokrzywdzona na korzyść miasta. 

— Rząd angielski nie zrobił niczes 
go dla oświecenia mas. Z początku cie- 
mnota ludu była im na rękę... Teraz 
brak Anglji pieniędzy na oświatę, gdyż 
administracja pochłania olbrzymie ste 
my. Moim zdaniem przyczyną ubóstwa 
Indji, jest zwichnięcie równowagi życia 
indyjskiego. Dawniej życie koncentro- 
wało się w miasteczkach i osiedlach, 
dzisiaj miasto wchłania z łapczywością 
wszystko. Prowincja jest zaniedbana, 
organizacja pracy rolnej jest przestarza 
ła i licha, to też z tego powodu spadają 
na wieś wszystkie klęski i ciężary. jes 
dynym ratunkiem na ta chorobę jest 
powrót. do życia wsi i ulepszenie wa- 
runków życia na wsi. 

— Ale przecież ucieczka do miast 
jest, zjawiskiem powszechnym we wszy 
stkich. krajach. 

— A czy nie jest to groźnym obja 
wem? Cywilizacja zaczyna przypomie 
nać Kanibala: miasta zjadają wieś i 
prowincję. Cywilizacja miast idzie zbyt 
nerwowo i szybko. Energja ludzka wy 
ładowuje się coraz bardziej w kierunku 

niszczenia, człowiek w pogoni za pie- 
niądzem dewastuje coraz to większe ob 
szary ziemi. Chwilami obawiam się że 
niebawem ziemia nasza będzie tak pus 
sta, jak obszary księżyca. 

— Ale tych zagadnień myśl zachod 
nia żyjącą pod znakiem szybkości i re 
kordu nie jest w stanie zrozumieć. Dla 
tego również nie może ona zrozumieć 
ducha dawnych Indyj. Bo wczuć się w 
ducha dawnego narodu, jest równie tru 
dno, jak wczuć się w ducha jego mu- 
zyki.. Zrozumienie kompozycji europej 
skich sprawiało mi niesłychaną trude 
ność za mojej pierwszej bytności w 
Anglji! Mam jednak nadzieję, że przyj- 
dzie czas, gdy zrozumiemy się lepiej..** 

Śladami Marių Aarau 
(ZK) Na lawie oskaržonych wer- 

salskiej izby: karnej, zasiadła temi dnia 
mi pani Bourgeot, kierowniczka małe- 
go domu bankowego i kolektury renty 
państwowej, oskarżona o 
sprzeniewierzenie powierzonych jej ak 
cyj na sumę 10 miljonów franków i wy 
stawienie czeków bez pokrycia. 

Pani Bourgeot licząca obecnie 63 la 
ta, objęła w roku 1894 po śmierci męża 
który prowadził równocześnie operacje 
finansowe kilku drobnych kapitalistów 
w Wersalu, małą kolekturę. W prędkim 
czasie pani Bourgeot rozszerzyła znacz 
nie swoją klientelę, a wypłacając znacz 
ne tantjemy zdobyła sobie miano nie= 
słychanie zdolnej finansistki, zyskując 
przez to wielki autorytet i zaufanie. Za 
wsze czarno ubrana, prowadząca nie- 
zmiernie skromny tryb życia, pani Bour 
geot zdobyła sobie powszechny szacu 
nek. W rzeczywistości jednak, ta napo- 
zór tak zrównoważona kobieta, trakto- 
wała interesa finansowe w: sposób naj 
bardziej szalony. Otrzymując codzien= 
nie od klientów na przechowanie akcje 
i obligacje, nie przeprowadzając ich na 
wet przez książki, natychmiast je sprze 
dawała, i z tych sum wypłacała klien- 
tom niebywałe dywidendy. ! 

Interes prowadzony w taki sposób 
musiał. doprowadzić do poważnego de 
ficytu. Aby uiścić się z podatku skarbo 
wego, zmuszoną była wystawić pewne 
go dnia, dwa czeki bez pokrycia.. Czyn 
ten zakończył Świetną karjerę finanso 
wą, która chociaż bezinteresownie pro 
wadzona, niemniej doprowadziła do ru 
inyj niejednego drobnego  kapitalistę. 
Przeciwko niefortunnej finansistce zło- 
żona przeszło 200 skarg z których sąd 
uznał za prawne i 181 na łączną sumę 
przeszło 10 miljonów franków. Prócz 
tego rząd skarży panią Bourgeot za roz 
myślne podkopywanie zaufania do ren 
ty państwowej i wystawianie czeków 
bez pokrycia. 

Drobna, ciemno ubrana, nieśmiała i 
zalękniona pani Bourgeot, niczem. w 
swoim zachowaniu na sali.sądowej nie 
przypomina, śmiałej i pewnej siebie po- 
stawy Marty Hanau, o ile pani Hanau 
ściśle, śmiało i głośno stara się uniee 
winnić o.tyle wersalska  finansistka 
kurczy się w sobie z pokorą losowi i 
mówi tak cicho, że nikt z publiczności 
jej nie słyszy. Pani Bourgeot przyznaje 
się do winy, z pokorą tłomacząc się, że 
sprzeniewerzenia powierzonych jej wa 
lorów 'dopuściła się nie z chęci osobi- 
stego zysku, lecz z powodu niefortun- 
nej gry na|giełdzie. Na swoje usprawie 
dliwienie podaje swój skromny tryb ży 
cia i fakt że pomimo iż obracała tak 
znacznemi sumami, nie posiada żadne- 
go osobistego majątku. 

Najlepszym potwierdzeniem szcze- 
rości jej słów jest to, że zarzut prezesa 
sądu iż nie mogła przecież 12 milj. fran 
ków przegrać na giełdzie i że musi 
ona mieć jakiś umiejętnie ukryty fun- 
dusz albo wydała go na kształcenie i'in 
stalacje swego jedynego syna, wywo- 
łuje 1 oskarżonej żywe oburzenie i zmu 
sza ją do głośnego mówienia przy od- 
pieraniu tego krzywdzącego ją zarzutu. 

iPrzed kratkami przesuwa się cały 
szereg.świadków nie przynosząc nic 
ciekawego w tej sprawie. Wreszcie ek 
sperci, którzy od roku przeprowadzali 
sumienne badanie kolektury, przedsta- 
wiają wyniki tych badań, które były 
niesłychanie utrudnione - faktem, że о- 
;skarżona zupełnie nie prowadziła pwra 
widłowych ksiąg, nietylko kasowych 
ale i pomocniczych. W każdym razie 
eksperci zdołali stwiedzić z całą pewno 
ścią że pasywa wynoszą 13 miljonów 
a aktywa 1 milj. a więc że ścisła *suma 
pasywów dochodzi do 12  miljonów 
iranków. 

Po kilkudniowych debatach, prze- 
słuchaniu wszystkich świadków, mo- 
wach: przewodniczącego, oskarżyciela 
i obrońcy, sąd przysięgłych po dłuższej 
naradzie skazał panią Bourgeot na 5 
lat więzienia. 
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Niezapomniana uroczystość 
— Halo! 
— Centralna!.. 
— 13—07—82... 
— 13—07—82... 
— Tak. 
— Łączę! 
— Czy p. prezes Komitetu „Obcho 

dów i uroczystości wogóle"... jest obec 
„ny? 

— Jestem przy telefonie. 
— Czy mogę prosić p. prezesa o 

wywiad? ! 
— Ależ z miłą chęcią!.. 
— Za chwilę wchodziłem do skrom 

nego, ale gustownego gabinetu jedne- 
go z najpracowitszych ludzi, w moim 
światku: P. Prezes z właściwą sobie 
uprzejmością udzielił mi następującego 
cennego wywiadu. 

„Mniejwięcej w roku 1932 wyga- 
sa w Wilnie możliwość wszelkich ob- 

chodów i uroczystości wogóle, a co za 
tem idzie zmaleje również i ilość aka- 
demij. Grono ludzi dobrej woli, przera- 
żonych grożącą miastu naszemu kata- 
strofą, zawiązało w trybie przyśpiesza 
nym. „Komitet Wieczysty Obchodów i 
Uroczystości wogóle”, na czele któte- 
go stanąłem ja. Celem naszej organiza 
cji jest przeciwdziałanie zgubnemu 
poglądowi, jakoby) społeczeństwo poł- 
skie mogło się obyć bez bankietów i 
sejmików szlacheckich, przetłomaczo- 
nych na język współczesny. Co do naj- 

bliższej, działalności Koinitetu, to przed 
stawia się ona mniejwięcej w sposób 
następujący: 

Na pierwszą uroczystość planujemy 
obchód 200-lecia urodzin wynalazcy 
weksla niezaprotestowanego. Będzie to 
święto nader aktualne. Ponieważ wy- 
nalazca był Anglikiem, uroczystość 
poprzedzi tedy skromna akademja w 
języku angielskim transmitowana na- 
stępnie przez radjo. O 1-ej po południu 

odczyt dla osób zwolnionych w tym 
dniu od zajęć normalnych. Wieczorem 
oczywiście tradycyjny bankiet w salo- 
nach hotelu George'a* 

„Kalendarzyk naszych dalszych uro 
czystości”, ciągnął uprzejmie p. prezes 
przedstawia się mniejwięcej w sposób 
następujący. Na rok 1933 projektujemy 
obchód pięciolecia pierwszego i ostat- 
niego odcinka naszego asfaltu. Na rok 
1934 dziewięciolecie autobusów. Na r.: 
1935 jednolecie tramwaju i t. d. W mię 
dzyczasie ten nasz nieoceniony prezes 
Ględziński szykuje jakąś Akademijkę. 
Nie mówi ale uśmiecha się tajemniczo. 
Znak, że chcę mówić. Już my go zna- 
my. Więc może pan być zupełnie spo- 
kojny. Materjałów do rubryki „obcho- 
dy i uroczystości” nie zbraknie panu. 
—A czy nie zapowiada się p. Pre- 

zesie jakś inny obchód np. „Tysiącle- 
cie dnia szarej pracy codziennej?*. 

„Nie, panie Redaktorze! Szara pra- 
ca codzienna, twórcza, systematyczna, 

wytężona i intensywna, to nie nasza 
specjalność. Ta dobre dla 'Niemców. 
Człowiek twórczy jest szarym człowie 
kiem. Pośrednik, lub człowiek  iormy 
jest barwniejszy. A najładniej upierzo- 
ny jest człowiek bezpłodny. Przeto i 
my inusimy hodować formę, a nie 
treść. Trudno i darmo ale zawsze jest 
praktyczniej płynąć z prądem". 

— „Czy ' działalność panów nie 
obejmuje jednak pól ożywienia przemy 
słu i handlu, organizacji kredytu dłu- 
goterminowego, ruchu turystycznego i 
te? 

— „Ałeż naturalnie, owszem!... Na 
tych polach działa aż kilkanaście orga 
nizacyj różnego typu — chroniczny 
brak czasu zmusza mię do wymienienia 
tylko kilku najpoważniejszych. A więc 
mamy tu potężny związek „„Mających 
za złe”, olbrzymie „T-wo niezadowolo 

"nych', niemniej liczne „Stowarzyszenie 
malkotentów*, „Zawodowy związek 
optymistów", filja nielicznego, ale do- 

skonale zorganizowanego stow. „Tych, 
którym dobrze się dzieje”. jeżeli je- 
szcze dodać kilka stowarzyszeń o cha- 
rakterze konkurencyjnym, jak np. Za- 
wodowy Związek Pesymistów, stowa- 
rzyszenie „Gwałtu co się dzieje”, Tow. 
„A nie mówiłem?” i t. Я. będzie pan 
miał pełny obraz naszej pracy i „na- 
szych skromnych zasług”. 

— „Czy mógłby mi pan 
udzielić również i bliższych 
łów o działalności tych 
szeń?" » 

— Qo sądzę, że to jest zbyteczne. 
Ich działalność zawarta jest w ich 
nazwie! 

— A czy nie jest przewidziana w 
mieście naszem: „Federacja Ludzi czy- 
nu?“ 

— Nie wiem, to nie moja branža. 
Sądzę, jednak, że narazie raczej nie. 
Jak panu wiadomo ludzie czynu są u 
nas rozproszeni i najczęściej właśnie 
najzaciekłej się zwalczają. Idealiści, 

prezes 
szczegó- 

stowarzy= 

ideowcy, ludzie, którzy stworzyli ongiś 
Polskę, dziś zajęci są kłótniami, rów- 
nież kłócą się o to, co było w roku 
1897, 1909, 1877, 1926 i t. d. no a w 
międzyczasie my korzystamy! Ma więc 
pan tutań klasyczny przykład tryumfu 
naszej cichej i szarej pracy twórczej 
nad głośną kłótnią. 

— Doprawdy p. prezesie nie chcę 
panu mówić banalnych kompłementów, | 
ale rzadko spotyka się ludzi tak poży- 
tecznych jak pan. Pozwoli p. prezes, 
że będę stałym jega klientem? 

— Sługa, sługa p. redaktora. Niech 
że p. redaktor tylko nie zapomina o na 
szej pierwszej uroczystości. 200-lecie 
wynalazku weksla nieprotestowanego. 
Rok 1933-ci. Będzie to prawdziwie 
rzadka wzruszająca, niezapomniana 
uroczystość! 

Munio (Kaz. Lecz.). 
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kunjer rospodarczy Zjem Wschodni 
Inwentarz w roku 1929 

Wobec nieurodzaju zbóż i kata- 

strofalnego niedoboru paszy w roku 

1928, konsekwencją czego było maso- 

we wyzbywanie się przez rolników in- 

„wentarza żywego, — bądź dla opłace- 

nia podatków, pożyczek i wszelkich 

świadczeń, bądź z przyczyny braku 
“ Akarmu, — przypuszczano ogólnie, że 

45pis zwierząt gospodarskich, przepro- 

„wadzony w reku 1929 według stanu 

na dzień 30 czerwca, wykaże na tere- 

nie województwa wileńskiego. znaczne 

zmniejszenie się. 

Przypuszczenie to sprawdziło się 

tylko w odniesieniu do trzody chlewnej 

Poniżej przytaczamy stan ilościowy 

zwierząt gospodarskich (w tysiącach 

sztuk) według rejestracji z dnia 30 

listopada 1927 a 30 czerwca 1929, 

podając w celach porównawczych rów 

nież cyfry dotyczące całej Polski oraz 

Województwa Nowogródzkiego.* Wyja 

śniamy jednocześnie, że statystyka z r. 

1929 nie jest ostatecznie opracowana: 

są to dane tymczasowe. 

  

7. w-wo w wo 
Polska _ wileńskie _ Nowogródzkie 

1927 1929 1927 1929 1927 1929 
Konie 4128.9  4046.7 .2055 210,3 183.1 191.3 
bydło rogate 8601,8 90567 3634 399.8 3120 351.5 
trzoda chlewna 6333.5 48286 287.9 251.1 198.5 229,7 
owce (i kozy 19174  2523.5 209.1 305.8 191.4 254,2 
  

W porównaniu roku 1929 do 1927 

Stan koni zwiększył się w Polsce o 2 
proc., w województwie Wileńskiem o 
2.4 proc. i Nowogródzkiem o 4.5 proc. 

Stan bydła rogatego zwiększył się: 

w całem państwie o 5.3. proc., w Wi- 

» teńszczyźnie — 10.0 proc., w Nowo- 

gródzkiem — 12.6 proc. 

Co do owiec i kóz nie można wy- 
prowadzić zestawienia porównawcze- 

go, ponieważ rejestracja z roku 1927 
uwzględniała tylko owce, wówczas kie 

dy spis w r. 1929 obejmuje również 

kozy; ponadto spisy, przeprowadzone 

były w różnych porach roku. : 
Cyfry dotyczące trzody chlewnej 

wykazują znaczne zmniejszenie się po 

głowia: w Polsce o 23,8 proc. w woje 
wództwie Wileńskiem o 12.8 proc.. Na 
tomiast w  Nowogródzkiem notujemy 
wzrost o 15.7 proc: 

Że stan pogłowia koni i bydła roga 
tego w województwie Wileńskiem nie 

zmniejszył się przypisać należy temu, 

że była li tylko tendencja do wyzbywa 
* nia się inwentarza: była podaż lecz nie 

‚ było popytu. Niejednokrotnie obserwo 
. wano wypadki na poszczególnych ryn- 

kach miejscowych, 'że przy dopędzie 

kilkuset sztuk bydła, sprzedano zaled- 

wie 2—3 sztuki. Lepszych sztuk rolnik 
ńie sprzedawał: + = : 

Główny urząd statystyczny podaje, 

że na zmniejszenie liczby trzody chlew 

nej mogły wpłynąć: ogólna konjunktu 
ra gospodarcza niepomyślna dla rozwo 

ju tej gałęzi hodowli oraz niezwykle 

ostra zima. Przyczyny te całkiem uza- 
sadnione w odniesieniu do całej Polski 

i zwłaszcza do centralnych południo- 
wych i zachodnich dzielnic, — mniej 

szą rolę odegrały na terenie północno- 

wschodnim. Oczywistem to staje się 

przy zestawieniu woj. Wileńskiego z 

w-wem Nowogródzkiem, znajdujących 

się pod wielu względami w warunkach 

analogicznych, gdzie jednak nastąpiło: 

w pierwszym wypadku zmniejszenie 

liczby trzody chlewnej o 12.8 proc., w 
drugim zaś zwiększenie o 15.7 proc. 

Rolnik wileński, który skutkiem nieura 
dzaju przetrwać musiał okres głodu, a 

który na konie i bydło nie mógł zna= 

łeźć nabywcy, ratował się poniekąd 

trzodą chlewną. 

Rzecz prosta, nie można negować 

ujemnego wpływu konjunktur ekspor- 

towych na stan hodowli trzody. chlew- 

nej i na naszym terenie. Niewątpliwie 

jeżeli organizacja zbytu nadal pozosta 
wać będzie w tym stanie jak dotąd, 

hodowla świń w średnich i drobnych 

gospodarstwach ulegnie załamaniu. 
‚ Harski. 
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Aresztowanie cilcera żywnościowego DA. K-w 
ie poruszenie w garnizonie wileńskim wywołało 'waste aresztowanie Wielki 

porucznika dywizjonu artylerji konnej Jana Halickiego oskaržonego © sprzeniewierzenie, 

Jak się Okazuje porucznik Hlicki pełniąc funkcje oficera żywnościowego zdołał 
przywłaszczyć na szkodę skarbu państwa większą sumę pieniędzy powierzonych mit z 
tytułu pełnionej funkcji oficera żywnościowego. 

W. czasię kontroli działalności Halickiego znaleziono dowody, że dopuszczał sięe 
zarządzone czynów kolidujących z kodeksem karnym i natychmiast 

i osadzenie go w więzieniu na Antokolu. 
Halicki jest właścicielem 

mu wcale pokazny zysk. 

zostało Aresztowanie 

trzech kursujących pa mieście taksówek, które przynosiły 

Pojazdy te zostały przez władze przyaresztowane* bowiem zachodzi 
szczenie, że przypu: one nabyte za 

sokość ktróych ^ 

  

uzasadnionej 
i które Halicki ъ a wy- RBIEMIIETURE rek" 
  

IZBA RZEMIEŚLNICZA W WILNIE 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie na podstawie art. 192, Rozpo- 

rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowem z dnia 7 

“ czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468 z r. 1927), wzywalwszyst- 

kich rzemieślników zamieszkałych na terenie m. Wilna (bez względu na to, 
czy posiadają karty rzemieślnicze, czy też nie), którzy dotychczas nie za- 

rejestrowali sięzza pośrednictwem cechów, doż stawienia się w lokalu Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie, przy 'ul. Niemieckiej 25, w godzinach od 10-tej 
do 14-tej w celu zarejestrowania się, według niżej podanego planu: 

GRUPA BUDOWLANA (dekarstwo—krycie dachów dachówką 
lub łupkiem, garncarswo, kamieniarstwo, mularstwo, rzeźbiarstwo 
w kamieniu, studniarstwo, szklarstwo, wyrób szkieł, żduństwo, 
sztukatorstwo, lakieraictwo, malarstwo) 

GRUPA DRZEWNA (bednarstwo, 'ciesielstwo, koszykarstwo, 
kołodziejstwo, Zrzeźbiarstwo w drzewie, ts'Olarstwo, tokarstwo, 
wyrób instrumentów muzycznych, grzebieniarstwo) 

GRUPA WŁÓKIENNICZA (bandažaictwo, czapnictwo, kape- 
lusznictwo, kuśnierstwo, krawiectwo,” powroźnictwo, szmuklerstwo, 
tapicerstwo, wyrób frendzli, sznurków i taśm do lamowania) 

GRUPA METALOWA (blacharstwo, bronzownictwo, kotlar- 
etwo, kowalstwo, mosiężnictwo, pilnikarstwo, Ślusarstwo, tokar- 
stwo metali, wyrób narzędzi optycznych, grawerstwo, jubilerstwo, 
złotnictwo, wyrób 

wyrób wędlin z mięsa końskiego) 
GRUPA SKÓRZANA (biało-skórnistwo, cholewkarstwo, ręka- 

wicznictwo, rymarstwo, siodlarstwo, įszewctwo, garbarstwo, 
gatorstwo) 

; * wanie) 

przedmiotów z drucik6w  5геБгпус! y 
przędzarstwo materji ze złota i srebra, zegarmizoststwo, pozłotnictwo) 

GRUPA SPOŻYWCZA (cukiernictwo, kuchmistrzostwo, pie- 
kastwo, piernikarstwo, rzeźaictwo, wędliniarstwo, 

GRUPA USŁUG OSOBISTYCH (fryzjerstwo i fotografo- 

od dnia 3 do 
8 lutego b. r. 

włącznie, 

ad dnia 10 do 
15 lutego b. r. 
włącznie. 

od dniapi7 do 
22 lutego b. r. 
włącznie 
od dnia 24 Tu- 
tego do dnia'! - 
marca b, r. 

h i złotych, włącznie 

od dnia 3 do 
8 marca b. r. 

włącznie. 

od dnia 10;do 
15 marca b.r. 

włącznie, 
od dnia 17 do 
22 marca b.r. 

włącznie. 

rzeźnictwo Koni, 

introli- 

Zgłaszający się winni rzieć z sobą :następujące dokumenty: 1) dowód 
osobisty względnie inny dokument stwierdzający tożsamość zgłaszającego 
się; 2) kartę rzemieślniczą; 3) dyplom mistrzowski, jeśli zgłaszający Sie 
takowy posiada; 4) dowody osobiste, względnie inne dowody tożsamości 
metryki urodzenia i świadectwa czeladnicze, zatrudnionych u zgłaszającego 
się czeladników i uczni, 

l Winni niezaztosowania się do powyższego zarządzenia Fulegną karze po- 
rządkowej w myśl 'art. 192, $Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
prawie przemysłowem z dnia 7 czerwca 1927 įr. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468). 

Wladystaw Szumaūski | 
Prezydent Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

Jan Łazarewicz 
Sekretarz lzby Rzemieślniczej w Wilnie. 

Sierżani K D. P. zastrzelony zosfał przez sfraż 
isowiecką 

Wczoraj o godzinie 5 m. 30 rano na pograniczu polsko-so- 
wieckiem straż sowiecka zamordowała sierżanta Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza, 

Mianowicie na odcinku 
sierżant Bolesław Latosiński z I 

Dołhinowo ze strażnicy Karolino 
baonu K. O. P. udał się na kon- 

trolę granicy. Panowała silna zadymka, wskutek czego sierżant 
zbłądził | zmylłwszy drogę oddalił się o kilka metrów od grani. 
cy polskiej na stronę sowiecką. W tym momencie został zauwa- 
Żony przez strażników sowieckich. Mimo, iż żołnierze sowieccy 
poznali sierżanta polskłego, który zaledwie o kilka metrów od- 
dalił się od słupów granicznych w gęst:j zadymce śnieżnej - rzu- 
cili się na niego I kilkoma st:załami z karabinów położyli Lato- 
sińskiego trupem na miejscu. 

Jak ustalono, żołnierze sowieccy odciąznęli następnie trupa 
o kiika kroków głąb. W tej chwili zwłoki sierżanta leżą oddalo- 
ne o 15 metrów odgranicy polskiej, pilnie strzeżone przez 
wieckich strażników. Straż sowłecka nie dopuszcza nikogo w 
obręb pasa granicznego. Prawdopodobnie sprawą morderstwa 

2 zajmie się mieszana komisja graniczna polsko-sowiecka. 

Wybuch granata podczas wykładów w koszarach 65 p. p. 
Wczorkj o godzinie 5 pp. w koszarach 85 pp. w N. Wilejce miał miejsce tragiczny 

wypadek. W trakcie wykładów o materjałach wybuchowych prowadzonych przez kapra» 
la nastąpił wybuch granatu siłą którego wszyscy obecni na wykładach żołnierze w liczbie 

trzynastu odnieśli mniej lub więcej ciężkie rany. Dziesięciu żołnierzy bardziej poszwpn. 
kowanych po nałożeniu prowizorycznych opatrunków przewieziono do Wilna i ulokoj 
wano w szpitała wojskowym na Antokolu. 

Eksplozja jak zazmaczyliśmy powyżej nastąpiła podczas wykładów. Kaprki - wykla 
dowca chcąc słuchającym go żołnierzom pokazać właściwości granatu wziął go w ręce 
i po kołei objaśniał w jaki sposób granatem należy obchodzić. 
й Widoczhie w trakcie objašnien wykladowcą pociagną! silnie za występujący drut 

zapalnika, bowiem granat rozerwał mu się w rękach. 
Z tego powodu kapral jest najciężej ranny: bowiem odłamki ekspłodującego grhnatu . 

poważnie uszkodziły mu ręce. (Cc) 

  

  

ŚRODA 1 

5 Dziś Wschód sł. g.7 m. 12 
Agaty Zachód sł g. 16 m. 29 
Jutro 

Doroty 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. b. w Wilnie 

z dnia 4 — ll 1930 r. 

Ciśnienie | 
tredniew mm ( 790 

Temperatura | 
średnia 

Temperatura najwyższa: —69C. 

Temperatura najniższa: — 1090. 
Opad w milimetrach: 01 

—7*C 

Wiair \ Ę 
przeważający | Połud. Zyję 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
stan stały : 

Uwagi: Pochmurno, drobay Soieg 

NABOZENSTWA © 

“ — (k) Nabożeństwo e. We 
czwartek dnia 6 lutego br. przypada raczni 
ca wyboru ojca św. papieża Piusa XI, z tej 

racji o godz. 9.30 w Bazylice metropolitalnej 
odprawione będzie nabożeństwo pontyfikal- 

ne celebrowane przez JE arcybiskupa metros 

pacz ės ŻAŁOBNA. 
— Pp. woj. Raczkiewicz wysłał na ręce 

rektora uniwersytetu lwowskiego * depeszę 
kondolencyjną w związku ze Śmiercią prof. 

- Benedykta Dybowskiego. 
— Modły w Synagodze za b.p. Bunimo- 

wicza. W niedzielę 2 litego br. w Głównej 
Bożnicy żydowskiej w trzydziestym dniu po 
zgonie b.p. lzraelą Bunimowicza, odsłużono 
modły za duszę zmarłego, z udziałem nadkan 
tora 1 chóru. 

Rabin naczelny senator Rubinsztejn wy- 
głosił przemówienie o działalności filantros 
pijnej b.p. Izraela Bunimowicza. я 

Bożnica była oświetlona a giorno i prze 
pełniona wielctysięcznym tłumem. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. P. wojewo 

da przyjął wczoraj we wtorek, w związku z 
oczekiwanym przyjazdem naczelnika państ- 
wa estońskiego p. gen. Litwinowicza, p. płk. 
Korewo i p. prezydenta miasta. Pozatem p. 
wojewoda przyjął przedstawicieli sejmiku wie 

ieńska trockiego pp. Wędziagolskiego i But- 
kiewicza w sprawie dostarczenia opału dla 
gmin olkienickiej i orańskiej w powiecie wie 
ieńsko trockim. i 

— ła) Oficerowie policji u wojewody. W 
dniu wczorajszym wojewoda Raczkiewicz 
przyjął oficjalnie oficerów pp. komisarza Wa 

silewskiego i komisarza Jastrzębowskiego, a 

to z tego powodu, że pierwszy z nich został 

ustalony na stanowisku naczelnika wydziału 
śledczego w Wilnie, drugi zaś na stanowisku 

zastępcy naczelnika urzędu śledczego. woje 
wódzkiego. Prezentacja odbyła się za pos 
średnictwem komendanta wojewódzkiego pp. 

— (y) Wyjazd p. Wojewody. dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz wy= 
jechał na dwa dni do Warszawy w spra- 
wach urzędowych. 

— (y) Posiedzenie wydziału wojewódz- 
jego. Pod przewodnictwem p. wojewody Ra 

czkiewicza odbyło się posiedzenie wydziału 
wojewódzkiego, na którem: rozpatrzono 92 
odwołań od dokonanych przez związki komu 
nalne podatków, rozpatrzono j zatwierdzono 
15 uchwał natury finansowej powzięte przez 
prgana stanowiące związków komunalnych, 
rozpatrzono sprawozdanie z wykonania bu- 
dżetu m. Wilna ma pierwsze trzy kwartały 
bieżącego „okresu budżetowego i uchwalono 
projekt organizacji i sfinansowania akcji re= 
gulacji miast województwa wileńskiego. 

Posiedzenie przeciągnęło się do północy. 
—.(a) Konfiskata. Wczoraj z. polecenia 

władz starościńskich przyaresztowano nakład 
czasopisma białoruskiego „Naprzód” za umie 
szczenie wiadomości kołidujących z ustawą 
prasową. 

0) Obniżenie cen ów ra 
nicznych. Z dniem 1 Ka e 
życie rozporządzenie o obniżeniu ceny pasz- 
portów zagranicznych. 

Według nowego rozporządzenia stawki 
za paszporty zagraniczne są następujące: 100 
zł, za normalny paszport jednorazowy, 25 
zł. za paszport handlowo « przemysłowy, 20 
zł. za paszport dla osób jadących zagranicę, 
w celach łeczniczych. Paszport wielokrotny 

zł. "ią z BĘ 
— (o p i ęgowej Komisji 

Ziemskiej w Wilnie, Dnia 1 lutego 04 a 
wodnictwem prezesa OUZ p. Laczynskie 

go odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji 
iemskiej w Wilnie. 

Po rozpatrzeniu sprawy ze skargi odwo- 
ławczej na orzeczenie komisji uwłaszczenios 
wej na powiat Wiłeńsko Trocki w przedmio 
cie uwłaszczenia na rzecz Józefa Nowickiego 
zaścianka Kopinie, gm, Solecznickiejj pow. 

KRONI 
A aiš т аЛЬа НОр GONIA 

5 į , 

Wileńska Trockiego,własność Karola Wagne 
ra, komisja postanowiła przyznać Nowickie- 
mu prawo na uwłaszczania zaść. Kopinie i 
ustalić cenę nabycia w kwocie 219840 zł. 

Pozatem komisja uchwaliła utrzymać w 
mocy orzeczenie komisji uwłaszczeńiowej 
na pow. Wileńsko Trocki w sprawie uwłaa 
szczenia: na rzecz Kazimierza Smyka grun- 
tów z zaść. Podgaj ze składu majątku Kora 
wie, gm. Mejszagolskiej, własność Justyna 
Strumiłło; b) na rzecz Fr. Mikulskiej i Zarze 
ckich gruntów zaść. Murlinka, gm. Rdonć 
skiej, własność Zofji Tuhan Mirza - Baranow 
skiej i Marji Romanowiczowej; c) na rzecz 
K. Zyndula folwarku Laudyszki ze składu 
dóbr ziemskich Orniany s Sużany, gminy 
wiejskiej Podbrodzie, pow. Święciańskiego, 
własność Jana i Michała Tyszkiewiczów. 

Sprawa w przedmiocie uwłaszczenia na 
rzecz Pietkiewiczów gruntów zaścianku Tra 
bucie ze składu majątku Orniany, gminy wiej 

skiej; Rodbrodzie, pow. Święciańskiego,. wła 
snošė Jana i Michała Tyszkiewiczów, zosta-' 
ła odroczona, przyczem komisja dała termin 
miesięczny ubiegającym się o uwłaszczenie 
dłą złożenia dowodów. 

Następnie komisja uchyliła orzeczenie ko 
misji uwłaszczeniowej na pow, Święciański 
w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz spadko 

"bierców Wł, Łysienko gruntów zaść; Godzisz 
ki, gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego, 
b, własność Anny Trofimowiczowej, obecnie 
Kazimierza Rapnika. 

W dalszym ciągu komisja postanowiła ts 
trzymać w mocy: 1) orzeczenie komisji u- 
właszczeniowej na pow. Dziśnieński w przed 
miocie uwłaszczenia na rzecz Kaspra Łojs 
mana folwarku Doboszynka, gm. pliskiej, p. 
Dziśnieńskiego, własność Michała Falkowskie 
go, i 2) orzeczenie komisji uwłaszczeniowej 
na pow. Brasławski w przedmiocie uwłasz- 
czenia Fortunata Zienkiewicza gruntów z fol 
warku Zwirynie, gm. Dryświackiej, pow. Bra 
sławskiego, własność spadkobierców Bronis 
sława Stankiewicza. у 

Reszta spraw została odroczona lub zdjęta 
z. wokandy z powodu różnych formalnych 
przyczyn. 

Następne posiedzenie dla _ rozpatrzenia 
spraw uwłaszczeniowych odbędzie się w dn. 
12 — 13 marca rb. 

— (0) Budowa „Ośrodka zdrowia*, W 
najbliższym czasie sekcja techniczna Magia 
stratu przystępuje do robót PE 
czych dla budowy gmachu „Ośrodka zdro= 
wia”. Na kierownika tych robót powołano 
inż. Adolfa. p 

Jednocześnie Magistrat postanowił wyasy 
gnować 20000 zł. na nabycie dla „Ośrodka 
zdrowia” aparatu Ek 

— (a) i ć Pogotowia Ratunkos 
wego. W ubiegłym miesiącu Pogotowie Ra- 
tunkowe udzieliło pomocy w 611 wypadkach 
w czem było 376 wyjazdów na miasto. 

_ Jak z powyższego widzimy ogólnie biorąc 
codzień mamy przeszło 20 wypadków do któ 
rych należy wzywać lekarza. 

I pomyśleć, że Magistrat jeszcze do niea 
dawna traktował sprawę postawienia Pogos 
towia na odpowiednim poziomie zupełnie po 
macoszemu (mówiąc oględnie). 

AKADEMICKA 
— (Czara Kawa Koła przyrodników i che 

mików odbędzie się w dn. 8 lutego w sałos 
nach hotelu Georges'a. Początek o godz. 22. 
Moc atrakcyj. Kotyljon, Wspaniały bufet. Ce 
na biletów: 6 zł. dia akademików 3 zł. Ko- 
ledzy ; koleżanki stawcie się licznie. 

= > 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie towarzystwo lekarskie. 
We środę dnia 12 lutego w łokalu Towarzy: 
stwa lekarskiego (Zamkowa 24) odbędzie się 
Walne Zebranie członków Towarzystwa w 
sprawie zatwierdzenia umowy zawartej po- 
między Towarzystwem Lekarskim a zarząs 
dem Bibljoteki im. Wróbłewskich. Zebranie 
wyznaczone zostaje na. godz. 19.30, w razie 
braku quorum następne zebranie odbędzie się 

a godz. 20 bez względu na liczbę obecnych. 
Po  zębraniu  administracyjnem odbędzie się 
zwykłe zebranie naukowe o czem ukaże się 
w swoim czasie zawiadomienie. 

— (0) Posiedzenie sądu konkursowego 

czwartek, dnia 6 lutego odbędzie się posie- 

dzenie sądu konkursowego nagrody literac= 

kiej im. A. Mickiewicza w. celu omówienia 
ceremonjału wręczenia a nagrody laureatce 

m. Wilna p. Kazimierze liłakowiczównie. 
— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów prze- 

niesionych w stan spoczynku (emerytów woj 
skowych) niniejszem powiadamia członków; 
iż w dniu 18 lutego rb. o godzinie 11 w pier 
wszym terminie o godzi — 11 m. 45 w dru= 
gim terminie odbędzie się doroczne Wałne Ze 
branie w lokalu ŻOW przy ulicy Uniwersyte 
ckiej nr. 6. 7 

— (k) Zebranie Ligi Mężów katolickich 
parafji ostrobramskiej odbędzie się 6 lutego 
o godz, 7.30 wieczór w sali parafjalnej ostro- 
bramskiej. 

KOMUNIKATY. 

— Dzisiejszą 90 środę literacką wy 
wieczór autorski Kazimierza  Leczyckiego. 
Autor odczyta wyjątki z najnowszej swojej 
powieści „Rok 1920'* oraz sceny z niepubliko 

ni Lutnia komedją satyryczna Pagnola 

wanej sztuki teatralnej. Pozatem gościem 
Zw. Literatów będzie znany literat z Londy- . 
nu, tłumacz Shaw'a j innych pisarzy angiel= 
skich, p. Florjan Sobieniowski, który opowie 
„zebranym o współczesnem życiu literackiem 
„Eli o propagandzie sztuki polskiej w tym 
raju. 

Wstęp dla członków Zw. Literatów, sym- 
patyków i wprowadzonych gości, Początek o 
godz. 8 w. 

— (k) Z życia SMP. Dnia 9 i 10 lutego 
odbędzie się kurs w Głębokiem zarządów 
SMP, Głębokie, Dzierkowszczyzna, Dokszyce 
Mosarz pow. Postawski. 

Dnia 7 i 8 odbędzie się kurs w Lidzie 
dla zarządów SMP Lida, Niemen, Zabrodzie, 
Krupa. 

RÓŻNE 
— (y) Myśliwym ku przestrodze. Z dn. 

1 lutego rozpoczął się czas ochronny na nas 
stępujące zwierzęta. Sarny - kozły do 15 
czerwca, zające « szaraki i bielaki do 15 li 
stopada, jarząbki do 15 sierpnia, pardwy do 
15 sierpnia, bażanty - koguty, dzikie gołę- 
bie, drozdy do 31 sierpnia, kwiczoły i pasza 
koty do 15 sierpnia, ptaki krukowate i dra 
pieżne, z wyjątkiem jastrzębi gołębiarzy, kro 
gulców, wron i srok do 15 sierpnia. myśl 
art. 53 prawa łowieckiego po upływie dzie- 
sięciu dni od rozpoczęcia czasu ochronnego 
(tj. z dniem 11 lutego) sprzedawanie, ku- 
powanie, przewożenie j przenoszenie objętej 
ochroną zwierzyny oraz świeżych skór tej 
zwierzyny, jak również podawanie takiej 
zwierzyny w jadłodajniach jest wzbronione 
pod grożbą kary grzywny do 500 zł. lub are 
sztu do 6 tygodni. Zwierzyna lub Świeże skós 
ry ulegną konfiskacie. EA 

— (y) Jak przedstawia się sprawa 
ze 100 dolarowemi banknotami. Od 
chwili ujawnienia w Niemczech wiel- 
kiej afery fałszerskiej zorganizowanej 
przez wszechmogące GPU, a połegają* 
cej na tem, że na k“ europejskim pu 
szczono w obieg Znaczzą iłość 100 do- 
larowych banknotów fałszywych w sfe 
rach handlowych rozeszła się wiado= 
mość, że kasy Banku Polskiego wstrzy 
mały wymianę i zakup tych banknotów 

Jak wyjaśniliśmy w Dyrekcji Wileń 
skiego Oddziału Banku Polskiego wła 
dze centralne Banku nie nadesłały takie 
go rozporządzenia mimo to jednak Dy 
rekcja przyjmuje 100 dolarowe bankno- 
ty jedynie od poważnych klientów i ta 
po podpisaniu przez nich deklaracji z 
wskażzniem numerów banknotów. Ban 
knoty te przesyłane są do Centrali 
gdzie zapada orzeczenie w sprawie ich 
autentyczności. 

Jasnem jest, że dotyczy to jedynie 
banknotów 100 dolarowych noszących 
wizerunek Benjamina Franklina, gdyż 
w stosunku do innych banknotów nie 
ma zastrzeżeń. 

Wszystkie alarmujące wersje odno 
śnie waluty amerykańskiej są wynikiem 
nieporozumienia. 

— (y) Uproszczenie formalności 
towych. W związku z zamierzonem obniże- 
niem opłat paszportowych uproszczone zosta 
ną w znacznej mierze formalności związane z 
uzyskaniem paszportu zagranicznego. 

Projektowane jest przedewszystkiem zni 
zniesienie dotychczasowych t.z. „Świadectw 
kwalifikacyjnych”, rozszerzenie do dwóch lat 
maksymalnego okresu ważności paszportów 
oraz wprowadzenie jako zasady, że paszport 
upoważnia z reguły (w okresie swej ważnoś- 
ci) do wielokrotnego przekraczania *granic 

państwa. @ 
Ponadto zmienione zostaną formularze ksią 

žeczek paszportowych. 
— 6 lizgawka na asfalcie miejskim. 

Zarząd masta myśląc o wyasfaltowaniu ulic 
Wiłna miał na myśli dobro społeczeństwa 
nie myślał jednak zapewne jaką rolę odegra 
niewielki kawałek asfaltu wylany tytułem pró 
by-na ul. Mickiewicza. 

Oto od kilku dfi jezdnia asfaltowa zamie- 
niła się w ślizgawkę. Trudno przypuszczać 
aby szoferzy i dorożkarze byli z tego b. za 
dowoleni natomiast dziatwa używa sobie „na 
całego”. 

Ro te słowa obserwował chłopca Śli- 
zgającego się na dwuch łyżwach tak zupełnie 
jak gdyby asfalt był normalnym torem śliz- 
gawkowym. 

— (0) O usunięcie faktorek w spiawach 
służby domowej. W dniu wczorajszym do p, 
starosty grodzkiego zwróciła się delegadja 
związku służby domowej z prośbą o wydanie 
zarządzenia o zabronienie pokątnym faktor 
kom pośrednictwa w .sprawie służby domo- 
wej wobec tego, że były wypadki, kiedy te 
faktorki zamiast uczciwej pracy, poszukiwas 
nej przez dziewczęta, zwłaszcza ze wśi, na- 
mawiały ich do nierządu. 

Ф. starosta uznał żądanie delegacji za 
słuszne i obiecał wydać odpowiednie Zarząs 
dzenie. 

BALE I ZABAWY. 
— Bal leśników. Dorocznym zwyczajem 

odbędzie się 15 lutego w sałach Kasyna Ofi- 
cerskiego tradycyjna zabawa leśników. . Po- 
czątek punktualnie o godz. 10 w, Wstęp zł. 
8 (akademicki zł. 5) Zaproszenia i bilety zaa 
wczasu u pp. gospodarzy w Dyrekcji Lasów 
Państwowych ul. Wielka 66i w Wydz. Urząs 
dzenia lasów ul. Mickiewicza 1 w godz. "urzę 
dowych. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś po 
raz ostatni w sezonie, ciesząca się wielkiem 
powodzeniem Rewja świąteczna* w wyko- 
naniu "zespołu artystycznego teatrów miej 
skich. LIC nadwyraz barwny i urozma 
icony składa się z aktualnych piosenek, mo 
nologów, skaetchów i produkcyj tanecznych. 
Początek wyjątkowo o godz. 8.30. Ceny 
miejsc zniżone. Е 

„Krakowiacy i Górałe*. Przepiękna ©- 
pera narodowa W. Bogusławskiego i J.N. 
Kamińskiego, z muzyką Kurpińskiego ukaże 
się na scenie teatru na Pohulance po raz 
pierwszy w piątek majbliższy. Inscenizacja i 
reżyserja Zygmunta Nowakowskiego. Do 
„Krakowiaków i górałi* przygotowano mało 
wniczą i bogatą wystawę artystyczną, W 
Szęice tej wystąpi po raz pierwszy w seze- 
nie dyr. Franciszek Rychłowski. Ze względu 
na olbrzymie koszta związane z wystawie= 
niem „Krakowiaków i górali”, sporządzenie 
nowych dekoracyj i kostjumów, jak również 
zaangażowanie zwiększonego zespołu orkie- 
strowego ceny zostały nieco podwyższone. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz os 
statni na przedstawieniu wieczornem ukaże 
się fascynująca sztuka angielska Somerset 
Maughama „Grzesznica z wyspy Pago Pago* 
trzymająca widzów w niebywałem napięciu. 
Jutro wchodzi na repertuar wytworna kome- 
dja salonowa Lakatosa „Mężczyzna i- kobies 
ta" z udziałem wybitnej artystki Marji Ma 
karczykówny, w reżyserji Ryszarda Wasilew 
skiego. W sztuce tej zatrudnione są wybit 
niejsze siły zespołu artystycznego. 

„Królewicz Rak". Barwna i nadwyraz 
efektowna baśń ludowa „Królewicz Rak“ us 
każe się raz jeszcze w Teatrze Lutnia w 505 
botę nadchodzącą o godz. 3.30 po poł. po ce 
nach zniżonych. 

— Przedstawienia poopłudniowe. Oba Te 
atry miejskie dają w niedzielę najbliższą 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni 
żonych. W teatrze na Pohulance ukaże się 
baśń Gozziego „Turandot”, zaś w teatrze 

„Pan: 
Topaz“. 

— Koncert muzyki słowiańskiej, Na 5 
poranku symfonicznym, który odbędzie się w 

„ zniżone. 

Z SĄDÓW 

OBCIĘTE MACKI SOWIECKIEGO 
WYWIADU. 

Jak nie starają się wywiadowcze władze 
sowieckie zakonspirować swoich agentów— 
te potworne macki oplatające żywy organizm: 
naszego kraju, nasze władze umieją odszukać 

"ich, zdemaskować i unieszkodliwić. Choćby 
to byli najprzebiegi ejsi*w swoim rzemiośle 
szpiedzy, choóby nikczemną robotę starali się 
przykryć pozorami wymyślnemi, zawsze cze 
ka ich jeden koniec, Areszt, sąd: długie lata 
więzienia. Na mic tu spryt wrodzony ani dy 
plom z ukończenia specjalnej szkoły szpie- 
gowskiej, do czasu dzban wodę nosi... 

Leon Szadyro i Antoni Czajko poszli na 
żółd do bolszewików i za srebrniki podjęli 
się dostarczania informacyj dotyczących ob- 
jektów wojskowych. 

Czy długo pracowali i jakie oddali usługi 
trudno powiedzieć faktem jest natomiast że 
poznano się na nich, a co następuje zwykle 
w takich razach aresztowano. 

Podczas badań obaj udawali 
niątka lecz to nie poprawiło ich doli. 

Wczoraj obaj stanęli przed sądem okręge 
wym, który rozpatrywał sprawę przy 
drzwiach zamkniętych. Wymagało tego do= 
bro sprawy polskiej, gdyż przewód sądowy 
ujawnił szereg tajemnic oraz system jakim - 

posługują się nasze władze w tropieniu szpie 

niewi- 

gów. 
jak widać dowody zebrane przez urząd 

prokuratorski były mocne gdy. sąd skazał 
Szadyro na dwanaście, a Czajko na dziesięć 
lat więzienia ciężkiego. 

Wyrokiem tym obcięte zostały. wywiado- 
wi sowieckiemu dwa ruchliwe i niebezpiecz- 
ne macki. ). 

2 Komiteto walki z żebractwem 
Wczoraj JE ks. biskup sufragan Michal 

kiewicz dokonał poświęcenia dwóch sal w 
Towarzystwie Dobroczynności, odremontowa 
nych kosztem komitetu Walki z Żebractwem 
i Pomocy Biednym. Sale mieszczą pięćdzie= 
siąt łóżek. Po poświęceniu JE gorąco zachę- 
cał w swem przemówieniit w dalszej pracy, 
któraby w ostatecznym swoim rezultacie dc- 
prowadziła do całkowitej likwidacji uliczne- 
go żebractwa. Poczem zabrał głos ks. kano 
nik Kuleszo, który w dłuższem przemówieniu 
zobrazował dotychczasową działalność komi 
tetu. Zaznaczył pomiędzy innemi, iż praca ko 
mitetu. była prowadzona i prowadzi się w tro 
jakim kierunku, primo: zbierają się. składki * 
wśród społeczeństwa na cele Komitetu, Se=- 
cundo: wyjaśnia się istotny stan żebractwa 
w Wilnie, tercio: wyszukują się środki i spo- 
soby lokaty żebraków, zasługujących na roz- 
toczenie nad nimi opieki. 

W: ciągu roku 1929 społeczeństwo złożyło 
na cele komitetu zł, 25.074.40. Dokonano wy. 
wiadów 779, które dały dokładny obraz sta- 
nu żebractwa w naszym "mieście. Wreszcie 
odremontowano 2 sale w gmachach Wileńsk. 
Tewa Dobroczynności, w których mieści się 
115 łóżek. 

Żebracy stosownie do- wyników wywia- 
dów zostali podzieleni na 4 kategorje: de 
pierwszej kategorji zostali zaliczeni żebracy 
bezwzględnie zasługujący do przytułku, ci 
będą też stopniowo w przytułku ułokowani: 
do drugiej i trzeciej kategorji wniesiono Że- 
braków, którzy albo stanowczo się zgadzają 
na ulokowanie ich w przytułku, albo posia-. 
dają inne zródło utrzymania ż nie są zmusze» 
ni upraw iać żebraninę. Do takich, których 
ewidencje również posiada komitet, stosują 
się. środki policyjne. Do ostatniej czwartej 
kategorji należą żebracy świeżo przybyli @ 
prowincji na żebraninę do Wilna. Ci są wy 
siedlani do gmin przynależności z obowiąz- - 
kiem zapewnienia im przez gminy. utrzyma 
nia. 

  

Akcja komitetu stale postępuje naprzód, 
tak iż można żywić nadzieję, ze kwestja że 
bractwa w Wilnie zostanie całkowicie zlikwi 
dowaną, ješh ofiarność społeczeństwa dopi- 
sze. W końcu swego przemówienia ks. kas 
nonik Kuleszo podkreślił godną uwagi harmo . 
nijną współpracę władz rządowych, samorzą 
dowych i społeczeństwa w likwidacji żebra- 
niny ulicznej. Tego rodzaju harmonijna współ 
praca spowodowała tak znaczny postęp, bo 
w urzeczywistnieniu celów przez komitet zas 
k 'reślonego. Magistrat zaofiarował po 30 zł. 
miesięcznie na osobę, umieszczoną w przytuł 
ku na 100 osób. . Komitet rachuje obec- 
nie 541 cz'onków. 

nadchodzącą niedziełę, dnia 9 bm. w teatrze 
miejskim w Lutni bierze udział w. charakterze 
solistki niezwykle utałentowana pianistka Ol- 

a Wizunówna, która odegra koncert b-mol 
zajkowskiego z tow. orkiestry symfonicznej 

Pozatem program zapowiada utwory kompo 
zytorów czeskich, polskich i rosyjskich. Po= 
czątek o godz. 12 w południe. Ceny miejsc 

łodzież ucząca się oraz członkowie 
stowarzyszeń  Śpiewaczych i artystycznych 
korzystają z daleko idących ulg. > 

— Wielki koncert odbędzie się w sobotę 
8. 2. rb. w Sali Sniadeckich USB z udziałem 
wybitnych sił artystycznych Wilna, a miano 
wicie ulubienicy całego Wilna p. Pławskiej, 
stynnego Barytonu — p. Worotyńskiego, zna 
nej „śpiewaczki p. Narkowicz, znakomitej . 
twórczyni plastyki p. Winogradzkiej z całem 
zespołem, pełnego młodego życia chóru aka 
demików pod batutą utalentowanego dyry= 
genta p. Z. Dołęgi oraz znanego deklamatora 
p. Abramowicza, Początek o godz. 8 w. Do 
chód przeznaczą się na rzecz koła Pol. Mac. 
Szk. im. T. Kościuszki. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Lux — Ž 
Wanda — Nocna taksówka. 
Picadilly — Miłość Beduina. 
Ognisko — Ostatni rozkaz. 
Kino miejskie — Z dnia ma dzień. 
światowid — Zagłada Rosji. , | 
Słońce — Świat zaginiony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Obława na rynkach. Wczoraj z 

racji dnia targowego policja przeprowadziła 
obławę na rynkach w celu ujęcia handlarzy 
gerderobą niewiadomego pochodzenia. 

Podczas obławy zatrzymano 12 osób. 
— (c) Zatrzymanie ych. Ubie 

giej nocy został; ujęci w melinach złodziej- 
skich poszuktwani kryminaliści Józef Parsza 
i Borys Bieleński oskarżem o kradzieże. 

— (c) Po żary. Wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem powstał pożar w 
zabudowaniach jana Położa we wsi Adamo 
wicze gminy oo, Spłonął dom 
mieszkalny wraz z przybudowaną komorą i 
BA Straty wynoszą 3 tys. zł. 

ównież we wsi Zapołe gminy łużeckiej 
spłonęła stodołą i suszarnia należąca do ro 
dziny lzumanów wartości 2500 zł. 

— (e) Podrzutki w Kasie Chorych. W 
poczekalni Kasy Chorych przy ulicy Dominis 
kańskiej znaleziono 2 podrzutków płci żeń 
skiej w wieku około 2 łat i 2 miesięcy. Przy 
starszej dziewczynce była karta głosząca: 
„Rzym. kat. na imię Stanisława”. Dzieci u- 
mieszczono w przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 3 
do 4 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem 62 wypadki. W tej liczbie 
było kradzieży 5, zakł óceń spokoju publicze 
nego i nadużycia ałkoholu 9, przekroczeń ad 
ministracyjnych 34. 

         



at owo 
  

— (c) Potajemny wyszynek wódki, Po- 
licja przęprowadziła w całym szeregu pis 
wiarń rewizje i w trzech wypadkach stwier 
dziła nielegalny wyszynek alkoholu. Na win- 
nych sporządzono protkuły. 

— (c) Samobójstwo ułana. W nocy z 2 
na 3 bm. z niewyjaśnionych narazie przyczyn 
powiesił się ułan 10 pułku ułanów Konstanty 
Radziwański. 

— (c) Tajemnica zamordowania dziecka 
Portnówny wyjaśnia się. Przed dwoma tys 
godniami RI, o aresztowaniu prze- 
chodzącego ulicą Kwaszelną mieszkańca Ej 

szyszek Śulkirta, który niósł w walizce pos 
c wiartowaje zwłoki dziecka. 

Sulkin w trakcie badania chcąc siebie 
częściowo uniewinnić twierdził, że dziecko 
zostało zabite i pocwiartowane przez ojca a 
go narzeczonej — właściciela sklepu w Eja 
szyszkach Portnoja, który dopuścił się mor 
derstwa nie chcąc sprowadzać na swój dom 
uwłaczających jego córkę jako pannie, pło- 
tek. 

Na skutek tych zeznań policja. musiała 
aresztować starego Portnoja, który stanowa 
czo wypierał się od inkryminowanej mu 
zbrodni, twierdząc, że po dowiedzeniuw się, 
że jego córka powiła dziecko zażądał od 
Sulkima zaopiekowania się niemowięciem. 

Pewne niepotrzebne całkiem podejrzenia 
ma siebie sciągnęła matka zabitego dziecka, 
która narazie ukrywała się i dopiero po ki 
ku dniach ujęto ją w domu ojca w Ejszysza 
kąch. 

„Narazie wszyscy trzej podejrzani o za 
mordowanie dziecka zostali aresztowani i о- 
sadzeni w więzieniu, lecz śledztwo w tej 
sprawie toczyło się nadał. 

Dopiero teraz władze sądowe zwolniły 
z aresztu  Portnoja i jego córkę wobec 
stwierdzenia że sprawcą  pocwiartowania 
dzięcka był wyłącznie Sulkin, który gdy zas 
brał dziecko w cełu przewiezienia go do 
swych rodziców do Ejszyszek uknuł plan 
sprzątnięcia go i pozbawienia się w ten spo 
sób kłopotów z wychowaniem syna. W 
chwili aresztowania wyradny ojciec przypu 
szczał, że zwalając winę na osoby postronne 
częściowo ratuje siebie. Stało się jednak ina 
2 poflieważ prawdę ujawniono dość szybe 
0. { 
— (c) Ujęcie morderców. Przed miesią- 

cem koło Wołożyna żamordowano handlarza 
aazwiskiem Potasznik którego znaleziono w 
lesie zastrzelonego i obrabowanego z pienię- 
dzy. Dopiero teraz policja zdołała wpaść na 
ślad sprawców mordu którymi okazali się 
Wawrzyniec Dumiel z Zamościa gminy wo 
lożyńskiej, Sergjusz Chowański ; Bazyli Myt 
nik z Sakowsżczyżny, 

Również aresztowano winnych zabójstwa 
kupca leśnego Lejzerowskiego, którego jak 
donosiliśmy przed paru dniami zamordowano 
koło stacji NOWA Traby. 

Morderstwo miało również tło rabunko= 
we i zostało popełnione przez Stanisława A- 
Jencewicza i Jana Hulnowskiego z Hurvnowki 

(c) Trzy samochody zderzyły się n2- 
raz. W fiedzielę w godzinach popołudnio- 
wych przy zbiegu ulic Wileńskiej + Poznan 

Bo EO nr. 38159 prowadzony przez 
szofera Teofila Czerniawskiego (Senatorska 
21) zderzył się z taksówką nr. 167 prowa- 
dzoną przez szofera Aleksego Czuro (Raduń 
ska 92). W tym momencie wpadłą z ulicy 
Poznańskiej inna taksówka nr. 43 kierowana 
przeż szofera Władysława Młodkowskiego 
(Tatarska 3) która Z Całym impetem, uderzy- 
la w stojące pojażdy. 

(Taksówka 43 żostała częściowo zniszczo 
na, zaś w taksówce 167 wygięta jest prawa 

  

Rejestr Handlowy 

  

oś. Wypadków z ludźmi nie było. 
(c) Uciekła żona. Jan Donowicz (Wieł 

ka 22) zameldował o ucieczce żony Apolonji 
lat 37. Było tak: Gdy Donowicz wrócił do 
domu zauważył nietylko brak żony lecz co- 
najważniejsze ukrytych w schowku 2 tysięcy 
złotych 10 dol i 10 rubli w złocie, które 
niewierna a przewidująca żona zabrała naj- 
prawdopodobniej na „pamiątkę* wspólnie 
przeżytych chwil. 

— (c) Zamach samobójczy. Z niewyjaś 
nionych przyczyn targnęła się na życie 18 
letnia Janina Martusówna (Ciesielska 5) któ 
ra wypiła esencji octowej. 

Dęsperatkę ulokowano w szpitalu św, Ja 
kóba w stanie nie zagrażającym życiu. 

GIEŁDA WILEŃSKAĘ;Ą 
dnia 4 lutego 1930 r. 

Banknoty. | 
Franki irancuskie 34.90 

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 
100 Zł. — 52,10 

  

GIEŁDA 
4 lutego 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

wARSZAWSKA 

— (c) Nieostrożny strzał, Właściciel ma Tracz: Sprz. Kupna 
jątku Kuryłowicze gminy jaźnieńskiej Eugen Dolary 8,86, 8,88, 884, 
jusz Muraszow jadąc na. polowanie wskutek Belgja 124,20, 124,51, 123,89 
nieostrożnego obchodzenia się z bronią spo- aż 
wodował wystrzał i ranił siebie w szyję. Ran Kopenhaga 1238,45, 239,05, 237,85 
nego odwieziono do szpitala w Wilnie. Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

—(c) Autobus zderzył się z samochodem Hojandja 357,90 35880  357,00 
Na rogu ulicy Gedyminowskiej autobus ńr. Lond 43,25, 43,47 43,25 
14147 prowadzony przez szofera Jasińskiego =ONdYR 3,35, PALI 
zderzył się z autem wojskowem (W któż Nowy York 8,90, 8,92, 8,88 

rę ula uszkodzeniu. Wypadków z ludźmi Wypłaty telegr. 8;918, 8,938, 8,898 

m UP, Ч 2 : Oslo 238,08 238,68 237,48 
— (c) Skutki niedozwołonej operacji. We ; 2 3 

wsi, Kozły. gminy alias, p wi Paryż 34,98, 35,07, 34,89, 
lejskiego zmarła 19 letnia Marja Jakobówska Praga 26,37.5 26,44, 26,31, 
Jak ustałono śmierć jej została spowodowana Szwajcaria 172,02, 172,45, 171,59 

a zabiegami chirurgicznemi dla Biskatószt 5,3125 5,3137 53119 
5 zenia odu. 

RE (c) Samobójstwo. We wsi Downarysz Stoktoln 239,25, 239,85 238,65 
ki gminy mickuńskiej popełnił samobójstwo Wiedeń 125,50 125,81, 125,19 
przez powieszenie się Stanisław Snieżko. Po Węgry 155,57 155,74 155,17 
wód samobójstwa nie został jeszcze dostate ь 46.68 46,80 я 
cznie wyświetlony. Włos ny ы „8 45,56 

* (©) Kogzajok. HZY uly, eine) Miarka niemiecka 212,90, 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku ańsk 1 R 
około 2 tygodni. Niemowłę ulokowano w kę: big: Akcje 
przytuł ku Dzieciątka Jezus. 

OE TRE OWE OSCARY DORA < 
RADJO 

Środa, dnią 5 fut:go 1930 r. 
11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 

12,05 13,10: Muzyką z płyt gramofonowych 

Bank Polski —,—182,50 Powszechi . 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkówydł 
81.00 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 30.00 Cegielski 42+—. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 81. Ostrowiec 63.50 
Starachowicę 21— Zieleniewski 60, 

13,10 13,20: Komunikąt meteorologiczny z —80. Parowozy 20, Węgiel 50,25  Paro- 
Warszawy: 16,10—16,15; Program dzienny. wozy 20, —. Borkowski 7.50 Spiess 100. 
16.15—'6,35: Retransmisja stacyj zagranicz- Lilpop 27— B. Zachodni 78. Kijewski 60, 
nych. 16,35—17,00: Skrżynka pocztowa Nr 100 
Odpowiedzi na listy radjosłuchaczy wygł. 
Witold Hulewicz dyr: Program. Polsk, Racja 
w, Wilnie. 17,00—17,15: Cnvslka strzelecka. 
17,15 —17,40: Audycja dla dzieci. Fragment z 
opowieści M Buyno-Arctowej „Czar-Baba“ 
w wyk. Zesp. Dram. Rozglošai Wilefskiej. 

Klucze 8,50 IU em. 73,50. Sila i wiatlo 
98 Firley 40. Bank Dysk. 124.75Nobel 12,00 
Rudzki” 50 Haberbusch 104.25 Baak Hand- 
łowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,00. Gdański Monapol Tyt. 277.60. 

Papiery procentowa 
17,45 18,00: « Transmisja z Katedry Wileń- Pożyczka inwestycyjna 122.—. Prem: 
skiej Koncert muzyki organowej w wyk. jowa dolarowa A oc. konwersyjna 
rot, Wł. Kalicowskiego. 1) Renner—pre- „25 10 »roc. kole- 
udjum g-moll, 2) Guilmant — Modlitwa. 
18,00—18,30. Pieśni włoskie XVIIIw w wy- 
konaniu Bronisławy Jagminówny, przy fort. 
prof, K. Gałkowski. 18,30—- 18.45: Transm. 
z Kateary Wileńskiej (dalszy ciąg koncertu 
muzyki oręgaa wej) 1) J Rheicberger— 
Wizja, 2) Guilmant Contelone pastorsle, 
3) Guilmant- Piece caracteristigue, 4) Guil- 
mant—Temat i warjacje, 18,45—:9.05: Kwad- В: 
rans akademicki, 19,05 '9,30; Audycja lite- 
r-cka. Zracjcfon. nowela Wladysiawa Rey- 
monta: „Sąd* w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 19,30 — 19,45: 23 lekcją języka włoskie- 
go« Prowadzi dr. J. Rostkoaska, 19,45 — 
20,00: Program na czwartek, sygnał Czasu 
i rozmaitości: 20,00--24,00: Transmisja z 
Warszawy. Faljetoń; audycja „narodowo- 
ściowa francuska, komunikaty i muzyka 
taneczna. 

+0 REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE: WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w. dniu 18.XII. 1929 r. 
11216. A. I. „Lachnowicz Aleksandi 

11217. A. I. „Lekach Bunim“ w Dzišnie, ul. Piłsudskiego, 

216, A ler'" w Rakowie, pow. Me 
: !‹›%цзюех‹›, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku, 
Właściciel Lachnowicz Aleksander, zam. tamże. 3235—VI. 

50,— 6 EOT SKO WA 
wą 102,50, 5 proc, kolejowa 45,00. 8 proc. 

p Z. B. Gosp Kraj. i Bankų Kolū, obli- 
acje В. Ciosp Kraj, 94. Te same 7 proc. 

: | proc. L. Z. ziemskie 41,00 
8 proc. warszawskie 71,50.5 proc. warszaw" 
skie 54,— 8 proc. Łodzi 62:75, 10 proc. 
Siędlec 72— — 8 LIES obligacje P. B 
Komunalnego 93, 5 
Sn 75. 8 proc. ziem: 

iliza. 8.25 10pr' 
ak 71.50, 4,5 proc 

ziemskie 49.75 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i 
8 proc. 

proc.. warsz, 50 —, Kalisz 59.25 
„.K. Przem. Polskiego 80,50 

8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 60.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO+ 
MU DZIECIĄTKA ) JEZUS! 

   

   

RINO-TEATR 

„HELIOS“ 

  

Dziś 2 orkiestry: wojskowa i 
publiczność całego świata! 2.000.000 dolarów kosztul 

10.000 artystów! 2 lata pracyj 
W rolach głównych: 

symfoniczna! Uuuu przebuj ślątal Arcyozicu , które puiusZzyłu 

ARKA NOEGO 
GEORGE OBRIEN i DOLORES COSTELLO. Mrożące krew, niewidziane dotychczas 

  

  

  

  

sceny POTOPU. Film ten jest przedmiotem podziwu na całym Świecie! Špieszcie na ten film! Seans 
esa 38 o_godz. 4, 6, 8 i 10 15. Dla młodzież dozwolone. Н Ё 3 

[Dziś pierwszy pls popularnej powieści ‚ BKUKOWDAICGO. 
KINO-TEATR _ |europejski film KULT Gi AL A Reżyserja: MICHAŁA WASZYNSKIEGO. W rolach 
HOLLYWOOD" |, głównych: AGNES PETERSEN - MOZŻUCHINOWA, 

„ MK W NA ROD A AU aaa i se E. BODO i inni. Zdjęć 
Mickiewicza 22. lokonano w Warsząwie, Wiedniu, Budapeszcie i Nicei Specjalna ilustracja muzyczna. 

Początek o. godz 4, 6, 8, i 10.25. 

Kino - Teatr $ 3 P|4 sensacyineį powieści CONAN 
W DOYLE'A. Film ten w magiczny* 

Słońee* DZIŚ УР = LAT ZAGINIORY** sposób przenosi widza do prabytó 

„ yglobu naszego i pokszuje ową niesłychaną bujność i żywotność macierzy naszej W rolach głównych: prze- 
ul. Dąbrowskiego 5 piękna BESSIE LOWE, LEWI STONE, LLOYD HUGHESi WALLACE BERRY, Dzikie niekiełzane tętno 

prabytu. Reżyser i twórca potęgą az scina widzow i krew lodem. DLA MŁODZIEŻY POZO 
Od godz. 4 do 6 ceny zniżone, 40 i 80 gr. 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

uł. Ostrobramska s 

  

  

  

poleca w wielkim wyborze: 

  

Od dua 3 do dnia 7 lutego 1930 r. będą wyświetlane tilmy: 

GORRCYŃSKA, IRENA PAWĘCKA, ADAM 

sZ DNIA NA DZIEŃ” 
Epokowy film polski ze złotej serji produkcji 1929 roku. Aktów 10. W rolach głównych: MARJA 

RODZISZ, wł. WALTER, L. ŻUROWSKI, J. KO- 
BUSZ, o.az 10.000 statystów. Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i zdumie- 
wa znakomitą expresią gry. brawurowem tempem Oraz niespotykanem dotychczas bogactwem. 
Nad program: 1) HISZPAŃSKA GITARA w 1 akcie. 2) KRONIKA FILMOWA P. A T. 

3 m. 30. Pocz. seansów od_g. 4-ej. Następny program: „BOHATERSKIE SERCA* 

R POSADY 

czynna Od g. 

Warszawie, ® Grand hotel "chmejs** 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i m . 

į 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- B Panienka 

   
Skład Mebli 

B. Łokaciewski 
tortem urządzonych od zł.5.50 na dobę E inteligentna 
wraz z poscielą,bielizną i oświetleniem 

„Sł wa”; т й 

4 kl. adm. 
m gimn poszukuje posa- „Kelner“. 

kaucję. al Wileńska 23 Tl VA jg e 

  

Kasa 

Rutynowany 
KELNER lat 30 po” 
szukuje posady. Ła- 
skawe zgłoszenia do 

„Siowa“ pod 
-o 

  

2 gp Cheinie  wyieczie.Agenel (agentki 
Kosmetyka, BE Zgłosz=nia do adm, " (agentki) 

£ wszędzie. Propozycja 

  

  

KTOR "Rzadta-ekon Łóżka składane polowe _ od Zł 24— 0 Ё ORAN EE 
„ metalowe za siatce „ „ 37.- | L. GINZBERG Gabinet RZ = solidna. Oferty: „Part“ „ dziecinne bygieniczne „ „110-— | cnoroby weneryczne o „nalnej Kosme.goletną _ praktyką,puków, saęcżowika Materace z morskiej trawy » » 30. B syfilis i skórne. Wil- ao Kersiomėis oznajomiony ze wszel- 272: ZANA 

Otomany R : 133._ г&ъ:"и“';"е?::. и „ie | iuo kiemi | narzędziami - m. » » 120.— . Przyjmuje 1 tm. 4, rolniczemi poszukuje Kozetki „ » 65—]] od 8401 104‚5‚10 8 Z = posady od zaraz lub [N(0] S 
Szafy ubraniowe z bieližniar: „„ ZKE Urodę serwuje, dosko- 17£0 , kwietnia. St ukończ:ć kursy 1a- Kredensy WRZ Ja E ES I Lali, odświeża, usuwa ŚWiĘCiany, ul. Stru- chowe, koresponden- Krzesła wied. wielki wybór » » = ARUSTERKI SB jej skazy i braki nojska 35, Pietrzkie- cyjne profesora Se- z Owa 2/3 5 z a p [Й Sztuczne opalenie ce- wicz. ZĖkulowicza Warszawa, arnitury koszykowe P пНЕ ПН EEA A Wypadanie wło- Potrzebn Ž6rawia 42 H. Kursy Sanki sportowe po» 14: Y o wyuczają listownie: oraz garnitury salonowe, sypialne, dzie- yuczają 
cinne, klubowe, 

kie meble kancelaryjne. 

44000%9000080500000005570460%4506 

męskie pokoje i wszel- 

we wszystkich 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. g 

ŻĄDAJCIE B 
w. Mickiewicza 46. 

  

RUPHO | SPRZEDAŹ 

  

aptekach i skórne POWRÓCI 1 i najsłynniejszej od 1 marca. 
wznowił przyjęcia al Id wszechswia- zgłoszenia 
chorych od 
4—8. Mickiewicza 4,oraz inne sprzedaję dacjami i 
tel. 10.90. —ona PORY warun- świadectw 

kach 
LiL M 4 ££pP—0 Ziemian. 

  

BILANS 
POCZTOWEJ KA$Y O$ZCZĘDNOŚCI 

Stan czynny 
NERURROYGKSTA. Е 

'na dzień 31 grudnia 1929 r. 
  

sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma istnieje od 1028 
roku. Wiaściciel Lekach Bunim zam. tamże. 3236 — VI. 

| 11218. A. IL „Lekach Mera" w Glębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep skór. Firma, istnieje od 1926 roku, Właściciel Le- 
«ach Mera zam. tamże. 3237 — VI. 

11219. A. I. „Majofis Gitel* w Podbrodziu, pow. święciańs 
skiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1921 roku. Wła 
ściciel Majofis Gitel, zam. tamże. . 3238 — VI. 

11220. A. I. „Ostaszewicz Antoni* we wsi Kładniki, gm, Li- 
pniskiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i galantetyjny. Firma 
sstnieje od 1927 roku. Właściciel Ostaszewicz Antoni zam. taimże 

z : 3239 — VI. 
SAS i LS 
11221. A. I. „Rabinowicz Henia“ we wsi Siemienowicze gm. 

“| Woropajewskiej, pow. Postawskiego, sklep bakalejno galanteryje 
'. y.. Firma istńieje od 1923 roku. Właściciel Rabinowicz Henia, 

‚ zam, tamże. 3240 — VI. 

    

śnieńskiego, sklep spożywczo tytoniowy. Firma istnieje od 1926 
_ roku. Właściciel Rodziewicz Marja, zam. tamże. 3241 — VI. 

11223. A. |. „Swierdłow Boruch* w Prozorokach, pow. Dzi 
śnieńskiego, skup materjałów leśnych. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Swierdłow Boruchś zam. tamże. i 

: 3242 — VI. 

11224, A. I. „Swierdlow Wuli“ w Dokszycach, pow. .Dzišs 
nieńskiego, sklep wyrobow želaznych. Firma istnieje od 1884 r. 
_Właścicie! Wulf zam. tamże. 3243 — VI. 

      

    

  

     

R M 1225. 4. L „Szerzon Mejer" w Głębokiem, pow. Dziśnień 
_ skiego, sklep galanteryjny i obuwia, Firma istnieje od 1921 r. 
Właściciel Szerzon Mejer zam. tamże. 3244 — VI. 

  

11226. A. I. „Szmerkowicz Chaim - Wuli* w Dołhinowie, 
pow. Wilejskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Włas 

cicieł Szmerkowicz Chaim - Wulf, zam. tamże. 3245 — VI. 

я DCU w dniu 6. 12. 1929 r. : / 
11227. A.-I. „Szulgiejier Mojžesz“ w Giebokiem, pow. Dzi 

šnienskiego, sklep spožywczo « kolonjalny. Firma istnieje od 
" 1928 roku, Właściciel Szulgiejfer Mojżesz zam. tamże. 

į 3246 — VI. 

La 11228. A. I. „Szuster Chaja“ w Postawach, Rynek, sklep 
| BRE, ubrania ludowego. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
źciciel Szustey Chaja zam. w Postawach, ul. Luczajska 194 

3247 — VI. 

229. A. I, „Szut Onufry* we wsi Drozdowo, gm. Bielice 
| kiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i drobnych towarów. Fir 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szut Onufry, zam. tamże. 

Ч 3248 — VI. 

711280. A. L „Tonko Stanistaw“ we wsi Suchowolnia, gm. 
Lidzkiej, sklep spożywczy i tytoniowy. Właściciel Tonko Stani- 
sław zam. tamże. 3249 — VI. 

— 11231. |. „Zak Motel" w Nowo Swięcianach, pow. Święć 
- ciańskiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
_ Zak Motel zam. tamże. 3250 —' VI. 

KR B 
11232. A. I. „Žukowska Dwosia“ w Radoszkowiczach, pow. 

Mołodeczańskiego, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnie- 

je od 1926 roku. Właściciel Żukowska Dwosia PRZE 
z * рн . 

      

   
    

    

w dniu 18. 12. 1929 r. ; 
11234. A. I. „Abramson Lejba* w Mołodecznie, ul. Zamkos 

alanterji, Firma istnieje od 

й 

, 
З6 | wa _9, sklep manufaktury i drobnej i 1 

— 1928 roku. Właściciel Abramson Lejba, zam. CB 

11235. A. I. „Awerbuch Tajba“ w Postawach, ul, Brasław- 
_ ska 7, sklep bakalejno galanteryjny. Firma istnieje od 1922 roku. 

Właściciel Awerbuch Tajba, zam. tamże. 325; 253 — VI. 

  

  

Sfan bierny 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

1. Wydatki administracyjne: 
a) osobowe 10.114.838.14 
b) rzeczowe 2.167.461.91 

2. Odsetki od wkładów: | 
a) czekowych : 1.350.245.03 
b) oszczędnościowych. 1.314.842.46 | 

3. Administracja i remont nieruch. czynsz.. 
4, Przydział do fund. amortyzacyjnego 

nieruch. i ruchom. 
5. Opłaty na rzecz Min. Poczt i Telegraf. 
6 Odpisy należn. wątpliwych 
1. Różne ! 
8. Nadwyżka bilansowa 

  

  

  

Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności (—) GRUBER 

12.282.300.05 

8,725.087.39 
481.647.60 

945 351.11 
4.037.304 61 

85.744,20 
35 229.69 

4.116.901.67 

31.309.572.38 
  

  

Komisja Rewizyjna: ‹ 
Przewodniczący ( -) Adam Lincker 

Cztonkowie (-) J. Fiut | 

Т Kasa 1 sumy do dyspozycH 61.752.597.13 1. Wkłady czekowe ! 210.603.299.51 
2. Lokaty w Bankach Państwowych 25,190.141,59 2. Wkłady oszczędnościowe: ’ 
3. Skup weksli 13,446 304.09 a) z ruchu wkładowego 140.505.736.34 
4. Urzędy. pocztowe 40.113.528.12 b) z III waloryzacji 32.466 115.20 112.911.851.54 

5. Skarb Państwa: ' ` "3. Wkłady w drodze R NOE 43.519 133.18 
a) za Il waloryzację wkład. oszczędn. 2.033.130.64 4. Przekaży niezrealizowane 33 345.394.50 
b) zalil 5 ы „ 33.092 174.39 35.125.305.08 5, Różni za obligacje waloryzacyjne * 1.572.370.— 

6. Papiery wartościowe własne 242.466 741.08 6. Wierzyciele 428.607.60 
: К a funduszu zapasowego 6.119.92955 7. Sumy prze.hodnie: . 
2 M 3 emerytalnego - 2.054.139 31 a) rozliczenia międzyokresowe 15.707 643 35 
= p wekslowe ‚ į 9.769.544.49 b) inne 135.127.09 15.842.710.44 

. Pożyczki na zastaw papierów wartościowyć 11.580.685,74 _g) Długi hipot EZ = RANGE 112.412.03 
| 11. Ministerstwo Poczt i Telegrafów 10.000.000. — es enas 3.344 995 41 

12. Dłużnicy 4.881.119.04 10, „„ emerytalny 2.066 081.91 
13. Sumy przechodnle: 21: „ rezerwowy różnic kursowych \ 10.084 747 86 

a) rozliczenia międzyokresowe 6.183.354.34 12. „ zapasowy 5.516.249.. 
b) inne 131.590.13 6.314.94441 13, Nadwyžka bilansowa 41169061 

14. Zaliczki 634.616.37 
15. Dział Ubezpieczeń na życie 2.000.000.— 
16. Drukarnia 491 098.12 
11. Ruchomości -- 3.187.449.49 
18. Nieruchomości 29.650 666.11 

: 504.784.815.73 " 504.784.815,73 

1. Inkaso 1.678.045 46 I. Różni za inkaso 1.678.045.46 
Il. Depozyty zwykłe 41.201.243.22 Il. Różni za depozyty zwykłe 41.201.243.22 

Jil Depozyty lombardowe 23.484.258.23 lil. Różni za depozyty lombardowe | 23.484.258 23 

° `72.363.546.91 12.363.546 91 

STRATY za 1929 rok ZYSKI 
y ay PART ANNA LO ES CIPKA ZERO KASZE OR DAY у 

1. Dochody z obrotu czekowego 
a) prowizja przekazowa 
b) opłaty munipulacyjne 
c) opłaty za druki i inne 

803.929 94 
3.1 14.945.95 

  

1.372.914.50 5.351.790,39 
2. Prowizja: . 

a) inkasowa 371.812:53 
b) depozytowa 201.562.15 
©) zleceniowa _ 63.1917.09 642.632.37 

3. Odsetki od pożyczek wekslowych 2.093.383.68 
4. Odsetki od poż. na zast. pap. wart. 919.228.70 
5. Odsetki od pap. wartośc. własnych 18.808.718.12 
6. Odsetki od lokat w bankach państw. 136.392.65 
1. Dochody z nieruchomości 2.110.449,58 
8. Dochody z drukarni 19.796.48 
9. Różne inne dochody 621.180.41 

31.309.572.38 
  

  

Dyrektor Centralnej Księgowości (—) W. GORA 

  

(—) Schneider 
(—) Józef Kucza 
(—) Wit Pawłowicz 

Kkuszerka Smiałowska Ak A rządca do większego 
i majątku ziem od dnia 

* 0Й oraz Gabinet Kosme- smetyki racjonalnej. „1 Kwietnia 1030 r. 
tyczny usuwa zmar mewaiario P 45 Oferty pisemne nad- 
Re „piegi, 21-87; uz? słać: aa oo 

ppieź. wi Us towska 6, biuro; nie 
OLI wypadanie wło” BWAAWAM uwzględnione  zosta' 

BE ESTONIA IB : 
Ё, 

ną bez odpowiedzi. — 

Dr. Kenigsherg Potrzebny. ie 
s RZĄDCA - EKONOM kiego, 

choroby weneryczne ,BAWATAE = lub kaw» ler gramatyki 

Pisemne Po ukończeniu Świa- 

tylko z dectwą. 

9—12 itowej frmy „Erard“ poważnemi rekomen- spektów. 
odpisami 
składać: 

ijowska 4- 10. Mołodeczno, Związek 
= 

    

  

buchalierji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kali- 
grafji. pisania na ma- 
szynach. towaroznaw= 
stwa, angielskiego, 
francuskiego, niemiec- 

pisowni oraz 
polskiej. 

Żądajcie pro- 
уу - » 

RÓŻNE 

pokój ze wszystkiemi 
| wygodami z 

prawem  korzystanią 
2 telefonu, i z cent= 
ralnem ' ogrzewaniem 
do wynajęcia. UI. Te 
atralna 4 m. 8, tele- 
fon 12-33. —o 

Przepisywanie 
NA MASZYNACH 
podań, ofert, ko- 
respondencji. ko- 
sztorysów i pod, 

dyktando 
Wileńskie Biuro | 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

i tel. 152. 68 -0 

POSZUKUJEMY 
na pierwszorzędne 
zabezpieczenie po- 
życzki 10 - 15.000 

dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza — 21, 
tel 152. £6£—0 

207,0d obrotu 
otrzymują właściciele 
sklepów którzy urzą- 
dzą kantory — filje 
przyjęć bielizny do 
prania. POTRZEBNI 
agenci(tki) na 20 proc. 
od obrctu. MAJSTER 
do chemicznego pra- 
nia i farbowania Zgło” 
szenia osobiście ulica 
Cichą Nr 3, Pralnia 
Mechaniczna od g. 9 
do 10.30 rano. - © 

Bromówy PIES 
SETER IRLANDZKI 
5 miesięcy do sprze- 
dania, Dowiedzieć się: 
Dobroczynna 6 m. 1, 
od 9—6. -o 

5.606 

    

  

DOLARÓW ) 
ulokujemy natych= 
miast na solidną 
hipotekę _miejską 
D.H.-K* „Zachęta, 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05» —0 
——   
1GBBY 
| JJ 

gubioną książkę . 
wojskową, wysta” 
wioną przez P. K. 

U. Mołodeczno w 
Wilejce, na imię Sta- 
nisiawa Dziemieszon- 
ka s. Franciszka, 
rocznik 1886, unie- 
ważnia się. — 
zakopana, 

gubione zaświad- 
czenie, wydane 

  

przez Kadrę 13. 
p. uł. na imię Kreto- 
wiczą Wacława, unie- 
ważnią się. —Ё 

  

  
  

 


