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ARTYKUŁ, W KTÓRYM CIĄGLE SIĘ ODPOWIADA „NIC” 

Do Berlina wyjeżdża w charakte- 

sze naszego ministra dr. Alfred. Wy- 

socki. 
Niemcy prowadzą z nami wojnę 

dyplomatyczną. Wśród zgiełku i chao- 

su walk partyjnych, od których pęka 

maszyna państwowa potężnego mo- 

carstwa, hasła antypolskie wysuwane 
są wszędzie naprzód jako tania, po- 

płatna, nie niebezpieczna i nie pocią- 

gająca za sobą konsekwencji dema- 

gogja. 
‚ Czy nam jest ta wojna dyploma- 

tyczna na rękę. — Nie. — Raz, bo 

jest nam narzucana, z cudzej inicjaty- 

wy, nasze uczucia wobec całego świa 

ta są pokojowe. Dwa, bo stawia nas 

w położeniu jedynego przysięgłego 

obrońcy tej polityki, która w 1919 sa- 

dzała Niemcy na ławie potępionych, 

— broniąc się bowiem, musimy cią- 

gle Niemców atakować i o różne rze- 

czy oskarżać. Trzy, bo prowadząc 

woinę dypłomatyczną z Niemcami osła 
biamy swoje znaczenie międzynaro- 

dowe, pozwałamy się spychać do roli 

państwa prowadzącego wojnę. 

Czy ta wojna dyplomatyczna z 

Polską jest koniecznością dla Niemiec? 

-- Nie. Bynajmniej. Niemcy tysiąc i 

ieden spraw ważniejszych mają na 

głowie. Kwestje pieniężne i stosun- 

"ków na zachodniej granicy Niemiec, 

'Kwestja wojska względnie rozbroje- 

nia. Kolonje i Anschluss, każda taka 

kwestja jest merytorycznie ważniejsza 

dla Niemiec, niż sprawa pomorska. 
* Hasła antypolskie, to tylko żer, rzu- 
cany opinji tłumów, tylko klapa dla 

ujścia uczuciom nienawiści, które bę- 

' dą zawsze łatwo powstawać w społe- 

czeństwie niemieckiem. To tylka spo- 

sój poniżania Polski, przez zmuszanie 

| jej do roli państwa prowadzącego 
: wojnę. 
! Ale właśnie dlatego, że wojna dy- 

| plomatyczna jest nam niedogodna, 

Niemcom niepotrzebna i że jej istnie- 

nie jest związane z takim, a nie innym 

kierunkiem opinii publicznej w Niem- 

| czech — placówka dyplomatyczna w 

| Berlinie może zrobić dużo, bardzo 

dużo. 

Czy to jest zadanie łatwe — Nie. 

Zadanie to jest bardzo trudne. Polski 

minister w Berlinie ma.p. Gražynskic- 

go za sobą, w Katowicach, który 

doprawdy zadania mu nie ułatwia. Ma 

wszystko pozornie przeciw sobie. A 

| jednak zadanie to nie jest beznadziej- 
„4 ne. W Niemczech jest tyle partyj i tak 

"skłócone między sobą. Oddziaływanie 

umiejętne, może używamy wyrazu 

zbyt w danym wypadku słabego —- a 

więc oddziaływania genjalne na opi- 

rję publiczną, na szefów  partyj nie- 

mieckich, na prasę niemiecką, na cen- 

tra gospodarcze w Niemczech, z któ- 

rych pewna ilość posiada nawet inte- 

res w pokojowych stosunkach z Poi- 

ską, może zrobić dużo, bardzo dużo. 
Tymczasem utrzymywanie wojny dy- 
plomatycznej z Niemcami nie daje 
nam nic, absolutnie nic, — przeciw- 

nie, odpowiada to najzupełniej poli- 

tyce Niemiec, spychania nas do roli 

p państwa prowadzącego wojnę. 
Sądzimy więc, że genjusz, że dy- 

płomata genjalny mógłby w Berlinie 

zrobić bardzo dużo. 

W wojnach łatwych — minister- 

ZJAZD PRAWNIKÓW w KOWNIE 
KOWNO. PAT. W Kownie w koń- 

cu maja roku przyszłego odbędzie 
się zjazd prawników państw bałtyc- 
kich. Łotwa i Estonja przyjęły już 
zaproszenia. 

TRANZYT SOWIECKI PRZEZ 
ESTONIĘ. 

+ TALLIN. PAT. W ciągu bieżącej 

  
zimy Rosja sowiecka ma znacznie 

"zwiększyć tranzyt towarów przez te- 
rytorjum Estonji. W tym celu przed- 
stawicielstwo handlowe w Tallinie wy- 
dzierżawiło składy — о łącznej pojem- 

| ności 2 i pół tysięcy metrów kwad- 
ratowych. ‚ 

stwa wojny, sztaby generalne, wysu- 

wają na plan pierwszy generałów 

mniej zdolnych. -— Zawsze tak bywa, 

to są skutki ułomności natury ludz- 

kiei. Poco ma swój genjusz okazywać 

jakiś kolega — generał, w którym 

drzemie Napoleon czekający na Tulon 

— mówią sobie inni generałowie. 

Ale gdy przychodzi wojna trudna, 

ciężka, dla wszystkich niebezpieczna, 

— wtedy wszyscy chwytają się za po- 
ły jakiegoś genjusza. Ciężkie, przeło- 

inowe chwile, są to godziny, które 

biją dla talentów. 

Czy p. Wysocki, który wyjeż- 

dża do Berlina, jest genjuszem? Gdy- 

byśmy chcieli sądzić według zadania, 

które w Berlinie go czeka, powiedzie- 

libyśmy tak. Sądząc z charakterystyk: 

jego osoby, które w związku z jego 

wyjazdem w paru poważnych orga- 

nach prasowych się ukazały — nic 

nie powiemy. jeśli jednak nie jest ge- 

njuszem, to życzymy mu, aby został 

genjuszem, chuć w późnym wieku 

takie transformacje rzadko się zda- 
rzają. Cat. 

POSEŁ CIOŁKOSZ WYPUSZCZONY 

NA WOLNOŚĆ. 

W dzień wigilji zgłosili się do sę- 
dziego śledczego p. Demanta krewni 
posła Adama Ciołkosza. Sędzia śled- 
czy oświadczył, że co do posła Cioł- 
kosza zapadła już decyzja i może on 
być zwolniony po złożeniu kaucji w 
kwocie 10.000 zł. Kaucja została zło- 
żona, poczem krewni tow. Ciołkosza 
udali się do Grójca, gdzie jak wiado- 
mo, poseł Ciołkosz przebywał w wię- 
zieniu po przewiezieniu z Brześcia. 
Wieczorem Ciołkosz opuścił więzienie 
i udał się w towarzystwie rodziny do 
"Warszawy. 

W ten sposób pozostali jeszcze w 
więzieniu w Grójcu dawni więźnio- 
wie brzescy: poseł St. Dubois i b. po- 
seł Bagiński (Wyzwolenie). 

B. POSEŁ KGHUT UWOŁNIONY Z 
WIĘZIENIA ZA KAUCJA. 

W sobotę po południu wypuszczo- 
ny został na wolność z więzienia šled 
czego w Brygidkach we l.wowie, by- 
ły poseł ukrainski dr. Osyp Kohut. 
przewieziony przed miesiącem do Lwo 
wa z twierdzy w Brześciu. Zwolnienie 
nastąpiło za kaucją 5000 zł. na pole- 
cenie Sądu Okr. w Stanisławowie, w 
ztórym przeciwko dr. Kohutowi toczy 
sie dalsze śledztwo o zbrodnię z par. 
MU. k. 

  

Podróż kanclerza 
Brueninga 

BERLIN. PAT. — Zapowiedziana 
podróż kanclerza Rzeszy  Brueninga, 
na obszary niemieckich  prowincyj 
wschodnich, rozpocznie się dnia 4 
stycznia 1931 roku. W dniu tym kan- 
clerz, który bawi obecnie na urlopie 
świątecznym w Schwarzwaldzie, po- 
wróci do Berlina, poczem niezwłocz- 
nie uda się w drogę. W podróży to- 
warzyszyć będą kanclerzowi ministro 
wie Treviranus i Hirtsiefer jako komi- 
sarze rządu Rzeszy i Prus gla prowin- 
cvj wschodnich. Prezydent Banku Rze- 
Szy Luther, oraz dyrektor towarzystwa 
kolei niemieckich Dortmueller. We- 
dług komunikatów prasy, kanclerz 
pragnie przedewszystkiem poiniormo- 
wać Się na miejscu o sytuacji gospo- 
darczej obszarów wschodnich. W cza- 
sie swej podróży jednak. jak zazna- 
cza „Germania“, kanclerz nie pomi- 
nie okazji, aby zapoznać się również 
z panującemi na pograniczu wschod- 
niem stosunkami, o ile wchodzą one 
w zekres polityki zagranicznej. Pierw- 
szym etapem podróży kanclerza be- 
dzie Pomeranja i Marchja Graniczna. 
'W czasie wizytacji Prus Wschodnich 
kanclerz Bruening zwiedzi między in- 
nemi Tyłżę, Wystruć, Kluczbork, Ełk, 
Ławę i Kwidzyń. W drodze powrot- 
nej przez Pomorze polskie, kancierz 
wraz z towarzyszącemi mu osobami 
wyiedzie nastepnie na zwiedzenie obu 
niemieckich śląskich prowincyj. Plan 
podróży po Śląsku przewiduje przyję- 
cie w Opolu, Gliwicach, Bytomiu, Ra- 
ciborzu, Kłacku i Wrocławiu. W dniu 
11 stycznia oczekują powrotu kancle- 
rza do Berlina. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego, 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA —- Księga'nia Społdz. Naucz. 
PINŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14 
STOŁPCE — Ksiegarnia T ws Rut" 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsk: 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rnch”. 
WOLKOWYSK — Ksiezarnia T-wa „Ruch“. 

. 

Opłata pocztowa uiszczosa ryczałtem. 
Reuakcja rękopisów niezamówienych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Geniusz wyjeżdźa... 

Administra- 

Zwolnienie b. posłów Duboisa i Bagińskiego 
WARSZAWA. 29-XII (tei. wł. „Słowa'). W dniu dzisiejszym zwol- 

nieni zostali z więzienia w Grójcu dwaj pozostali tam aresztowani b. po- 
słowie z liczby więźniów brzeskich b..pos. Dubois z P. P. S. C. K. W. ib, 
pos. Bagiński z Wyzwolenia. Obaj posłowie udali się do swych mieszkań 
w. Warszawie. 

Program pobytu Venizelosa w Warszawie 

    

DO CZEGO DĄŻĄ 
NIEMCY 

PARYŻ. PAT. — Dziennik „La Li- 
berte“ omawia bilans polityki zagra- 
nicznej Niemiec za ubiegłe półrocze. 
We wszystkich dziedzinach — oświad 
cza autor artykułu — Niemcy wystę- 
powały jako powód, Francji zaś przy- 
padła w udziale rola pozwanej, uwa- 
żane. powszechnie za mniej korzyst- 

WARSZAWA. 20-XII (tel. wł. „Słowa*). Premier grecki Venizełos, ną. Katolicy niemieccy — pisze dalej 
który w dniu jutrzejszym przybywa do Warszawy, zabawi do 2-go stycznia autor —- nienawidzą Polski, niemniej 
włącznie. Wizyta premjera Venizelosa ma charakter kurtuazyjny, nie wyklu- 
czonem jednak jest, iż przy tej okazji poruszone będą niektóre sprawy de- 
Ykatneį natury politycznej, w związku z nadchodzącą sesią Ligi Narodów 
i porządkiem dziennym jej obrad. Odnosi się to głównie do kwestji mniej- 
szościowej. 

Program przyjęcia premjera Venizelosa przewiduje w pierwszym dniu 
obiad u ministra spraw zagranicznych, potem raut, a w dniu 2-go stycznia 
saiadanie u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Premier Venizelos przywo- 
zi ze sobą szereg odznaczeń dla dostojników państwowych. 

BUDAPESZT. PAT. Venizelos w drodze do Warszawy prze- 
jechał dziś rano przez Budapeszt. Na dworcu powitał go minister 
pełnomocny Grecji w Budapeszcie Delmouzos. Wagon salonowy 
Venizelosa został przyczepiony do pociągu pośpiesznego, dążą- 
cego do Bogumina. 

Sprawa ozabójstwo komendanta posterunku 
KATOWICE. PAT. — Rozprawa przeciwko 8-miiu osobom, oskarżonym w związ 

ku z zamordowaniem komendanta posterunku policjj w Golasowicach, rozpocznie się 

7 stycznia 1931 roku. Na rozprawę powołano około 30 świadków. Rozprawa potrwa 

piawdopodobnie 3 dni, 

Marszałek Jofire w agonii 
PARYŻ. PAT. — Doktorzy, czuwejący przy !ożu marszałka Ioifrea'a. dostrzegli 

dziś o świcie na twarzy chorego skurcz, świadczący o rozpoczynającym się paraliży. 

Dzięki energicznym zabiegom niebezpieczeństwo udało się chwilowo zażegnać. Leka- 
1ze wyrażają podziw dla niezwykłej żywotności organizmu chorego, którego siły jed- 

nak dobiegają już końca. W ciągu ranka i popołudnia w dalszym ciągu szereg osób 
odwiedziło mieszkanie marszałka Jolire“a, zapytując o stan chorego. Król hiszpański 

„ NIEMA NADZIEI 
PARYŻ. PAT. Stan zdrowia marszałka Jofire'a jest beznadziejny. O 

godzinie 17 min. 30 rozpoczęła się agonja. 

* 

LONDYN. PAT. — Król polecił lordowi Tyrreliowi, ambasadorowi Wielkiej 
Brytanji w Paryżu, ażeby śledził przebieg choroby marszałka Joffre"a, oraz złożył mu 
w imieniu króla wyrazy sympatji. 

PARYŻ. PAT. — Cała prasa wieczorna poświęca długie artykuły marszałkowi 
Jaiire"owi, wyrażające uwielbienie narodu francuskiego dła tego, który w roku 1914 
ocalił cywilizację przed zagładą. 

  

Hiszpańscy buntownicy przed sądem 
MADRYT. PAT. — Ogłoszona została urzędowa lista, na której widnieją nazwi- 

ska 5 majorów i 21 niższych oficerów, oddanych do dyspozycji ministerstwa wojny, 
aż postawieni zostaną przed sądem za udział w buncie na lotnisku Czterech 

iatrów. : 

Sensacyjny zamach antysemicki 
BUKARESZT. PAT. — W poniedziałek po południu do sedakcji dziennika 

„Adwerul** zjawił się pewien młody człowiek, student, który oświadczył, że pragnie 
widzieć się z dyrektorem wydawnictwa Socorem. Zaprowadzony do gabinetu, student 
wręczył dyrektorowi petycję i jednocześnie wyciągnał rewolwer. Socor jednakże spo- 
strzegł ten ruch i domyślając się zan:achu, podbił rękę studenta, który dał dwa strzały 
w powietrze. Podczas walki, jaka się wywiązała, dyrektor Socar uderzony został kor- 
bą rewolweru w głowę. Napastnik został rozbrajony przez personel redakcyjny, który! 
nadbiegł na huk wystrzałów. Sprawca zamachu Dumitrescu liczy lat 18. Zaznaczył on, 
iż został wysłany przez jednego z przywódców ruchu antysemickiego, zwolennika prot. 
Cuza, adwokata Leftera, który polecił mu dokonanie zamachu na Socora, nieprzejedna- 
nego przeciwnika prof. Cuza. 

  

Memoriał litewskich kupców drzewnych 
"KOWNO. PAT. — Litewscy przenzysłowcy i kupcy drzewni złożyli rządowi me- 

morandum, w którem uskarżają się na dumping sowiecki. Dzięki dumpingowi sowiec+ 
kiemu kupcy i przemysłowcy leśni ponoszą ogromne straty, wobec czego prosza rząd 
© wydanie zakazu sprzedaży lasu sowieckiego na rynkach litewskich. 

Prezydent Smetona ułaskawił 20 osób 
KOWNO. PAT. — Prezydent Smetona ułaskawił 20 osób, skazanych w swoim 

czasie na dłuższe kary więzienia, a nawet na karę śmierci za udziai w puczu tauro- 
skim i olickim. 

  

7.000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ.„! : 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki . 

o Szkołę Polską. 

  

Litewski Minister Kolei w Wilnie. 
Wczoraj wieczorem, pociągiem pośpiesznym z Zemgal przy- 

był do Wilna minister komunikacji Litwy p. Witold Wilejszis, 

w towarzystwie brata swego Jana, rejenta w Wiłkomierzu, oraz 

córką. Minister Wilejszis przybył przez Łotwę, uzyskawszy 

uprzednie zezwocienie władz polskich na wjazd do Wilna. Celem 
podróży ministra jest wzięcie udziału w pogrzebie matki swojej, 

która zmarła onegdaj. Minister Wilejszis zamieszkał w domu 
matki. 

od liberalnych demokratów.. Socjal-de- 
mokraci niemieccy wysuwają jako pre- 
tekst swej polityki rzekomą dyktatu- 
rę marszałka Piłsudskiego, jakkolwiek 
udał się on w daleką podróż na wyw- 
czasy, na co nie pozwalał sobie nigdy 
ani Napoleon, ani Mussolini, ani Pri- 
mo de Rivera, ani nawet Voldemaras. 

Na styczniowej sesji Rady Ligi Na- 
rodów, Niemcy wystąpią z żądaniem 
roztoczenia opieki nad mniejszością 
niemiecką, prześladowaną rzekomo na 
Górnym Śląsku polskim i w Poznań- 
skiem. W związku z tem wyłonią się 
dwie możliwości: albo skarga będzie 
odrzucona i wówczas Niemcy oświad- 
czą, że nienia dla nich sprawiedliwo- 
ści, co zmusi ich do  rozpaczliwych 
posunięć, albo też skarga. zostanie 
wzięta pod uwagę. Niech nikt nie my- 
šli, — pisze autor — ażeby poświę- 
cenie kawałka Polski uspokoiło Niem- 
cy. Powtórzyłaby się tu historja sa- 
nek, za któremi pędzą zgłodniałe wil- 
ki. Polityka niemiecka posiada w za- 
nadrzu jeszcze jedną kwestję, którą 
zamierza podjąć niebawem. W Po- 
znanskieni i na Górnym Śląsku jest 
pewna ilość mniejszości niemieckiej, 
ałe w Czechosłowacji przebywa w 
zwartej grupie ttzy i pół miljona Niem 
ców dawnej daty. O tych ostatnich 
postanowiono tymczasem nic nie mó- 
wić. Jednakże pisma hitlerowskie wska 
zują na Czechosłowację, jako na kraj, 
z którym po Polsce trzeba się będzie 
natvchmiast porachować. 

Głosy węgierskie 
o rozbrojeniu 

BUDAPESZT. PAT. — Hr. Appo- 

nyi zamieszcza na łamach „Pester 

Lloyd* artykuł, który wskazuje na 

równoległość interesów Niemiec i We- 

gier w walce © prawa mniejszości, 

oraz przeciwko polityce jednostronne- 

go rozbrojenia, tudzież w sprawie re- 

wizji traktatów. Poruszając sprawę 

polityki wewnętrznej Węgier, hr. Appo 

nyi podkreśla ciężkie położenie. go- 

spodarcze kraju. Przyczyny tego krv- 

żysu dopatruje się autor w nienatu- 

ralnycii granicach Węgier. Zdaniem 

hr. Apponyi, konieczna jest heroicz- 

na redukcja wydatków państwowych. 

BUDAPESZT. PAT. — Były mi- 

nister Berzevici odpowiada na łamach 

„Pester Llloyd* na artykui  „Journai 

de ijeneve'* na temat postępu sprawy 
rozbrojenia, oraz wszelkich trudności, 

napotykanych na drodze do jej urze- 
czywistnienia. Berzevici zapytuje, dla- 

czego nie było trudności, ani też zwło 

ki, wówczas gdy chodziło o rozbroje- 

nie pobitych przeciwników. Przepro- 

wadzenie rozbrojenia jest bardzo łat- 
we, zdaniem autora, wtedy mianowi- 

cie, kiedy dotyka tego, kto chce iub 

musi się rozbroić. Trudności wyłania- 

ją się tylko: wówczas, gdy pragnie 

się ich użyć jako pozoru w celu po- 

wolniejszego przeprowadzenia rozbro- 

jenia, lub uchylenia się. od niego.. 

Wydatki na opiekę 
"nad inwalidami 

‚ М preliminarzu budżetowym na 
rok 1931 —— 32 przewidziana została 
na wydatki, związane z zaopatrzeniem 
i opieką społeczną nad  inwalidami 
wojennymi, pozycja 164.237,004 zi. 

Na renty inwalidów wojennych za- 
projektowano . sumę 133.100.000 zł. 
na renty inwalidów przedwojennych 
-— 2.000.000 zł. na kapitalizację rent 
-— 3,000.000 zł., oraz 19.500,000 zł. na 
dodatki dla osób, pobierających: zao- 
patrzenie na mocy ustawy inwalidz- 
xiej z dnia 18 marca 1921 r. ze szcze- 
gólnem uwzglednieniem ciężko poszko 
dowanych. : 

Urzędy @а spraw inwalidzkich 
kosztować będą w przyszłym roku 
1.304.093 zł., leczenie, eraz protezo- 
wanie inwalidów — 
opieka nad inwalidami zaś 1.728.11i 
złotych. 

3,604,800  zł., 

ЗОРО КАЕНа 
LENY UGŁOSZEŃN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksten ESET 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc dr 24 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

MINISTER SKŁADKOWSKI 
NA ŚLĄSKU 

KATOWICE. PAT. — 29 b. m. 
bawił na Śląsku minister spraw wew- 
nętrznych gen. Sławoj-Składkowski. 
Minister zwiedził w towarzystwie na- 
czelnika wydziału personalnego slą- 
skiego urzędu wojewódzkiego dr. Sa- 
loniego te miejscowości w powiatach: 
Rybnickim, Pszczyńskim i Katowickim, 
w których miały miejsce zajścia przes 
wyborcze. Minister Składkowski od- 
był szereg rozmów z przedstawiciela- 
mi władz i miejscowej ludności, ora: 
z osobami, poszkodowanemi wskutek 
zajść. Po odbyciu konferencji z wice- 
wojewodą Żurawskim min., Składkow- 
ski odjechał do Warszawy. 

981 banków zbankru- 
towało w Ameryce 
Wedle sprawozdania urzędu finan 

sowego w Waszyngtonie w czasie od 
stycznia br. zbankrutowało z powodu 
przesileńia gospodarczego w Ameryce 
981 banków. W samym listopadzie 
zbankrutowało 236 banków. Banki te 
miały depozyty klijentów w wysokości 
blisko 2 miljardów dolarów. 

le cyfry w połączeniu z cytrą 7 
miljonów bezrobotnych, o jakiej ostat- 
nie sprawozdania mówią, świadczą © 
inteisywności przesilenia, jakie prze- 
chodzi najbogatszy kraj świata. |esz- 
cze przed dwoma laty, gdy wybierano 
prezydenta, zwycięska partja republi- | 
kańska powoływała się na to, że jej 
zasługą jest „prosperity“ -— dobre ро- 
wodzenie i zapewniała, że w razie 
wyboru jej kandydata (Hoovera) po- 
myślność ogólna zostanie utrzymana, a 
tymczasem stało się wprost przeciwnie 

W, Amervce jako główny powód ie- 
go przesilenia uważają nadprodukcię 
przemysłową. Ameryka sama nie jest 
w stanie skonsumować swej produkcji, 
wywóz: zaś jest -silńie « ograniczony 
wskutek konkurencji z jednej i granic 
celnych z drugiej strony. Życie gospo- 
darcze Ameryki, podobnie zresztą jak 
dwóch największych po niej potęg 
przemysłowych: Angljf i Niemiec, na- 
stawione jest na wywóz a z chwilą 
gdy ten doznaje zahamowania, zaczy- 
na się bezrobocie, spadek papierów 
towarzystów akcyjnych, bankructwo 
banków. Doszło już do tego, że zaczy- 
na się tam głóśno propagować oszczę 
dność — rzecz w tamtejszych warun- 
kach niezwykła, gdyż dotychczas by- 
ło zasadą wydawać najwięcej dla o- 
żywienia rynku wewnętrznego. 

W tych warunkach można rozu- 
mieć utyskiwania państw t. zw. dłu- 
żniczych: Anglji, Francji, Włoch, któ- 
те wyrzucają Anieryce, że obstaje twar 
do przy zapłaceniu jej sum pożyczo- 
nych podczas i na wojnę. Pomijając 
względy prawne: dłużnik ma obowie- 
zek zapłacić, Ameryka powołuje się 0- 
becnie na to, że wskutek przesilenia 
nie może na swych obywateli nałożyć 
nowych ciężarów, że nawet tak za- 
wsze zasobny skarb państwowy obec- 
nie pracuje z deficytem. Wynika z tego 
niezwykły w kistorji amerykańskiej 
fakt, że zamiast dotychczasowej reguły 
obniżenia podatków podwyższa się 
je, nie mówiąc już o zupełnem zanie- 
chaniu praktykowanego dotychczas 
zwrotu podatków. 

Straty, jakie Ameryka w ciagu roku 
poniosła wskutek spadku kursów i ban 
kructw, obliczają na 14 miljardów dol. 
— suma nawet na amerykańskie sto- 
sunki olbrzymia. 

  

POLSKA POSIADA ZBYT SŁABY 
ARSENAŁ DO WALKI Z GRUŹLICĄ, 
A PRZETO I WYNIKI SĄ BARDZO 
NIKŁE. W 1920 .R. UMIERAŁO W 
POLŚCE NA 10,000 MIESZKAŃCÓW 

39 OSÓB, OBECNIE ZAŚ 29 OSÓB. 
STOIMY DALEKO POZA MALEŃKĄ 
DANJĄ, W KTÓREJ UMIERA TYLKO 
2 OSÓB. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO 
JEST POPIERANIE WAŁKI Z GRUŻ- 
LICĄ, TYŁKO WSPÓLNYM WYSIŁ - 
KIEM ZDOŁAMY OPANOWAĆ TĘ 
STRASZNĄ „BIAŁĄ PLAGĘ". POPIE 
RAJCIE „DNI  PRZECIWGRUŽĖL- 
CZE"! POPIERAJCIE BUDOWĘ SA- 
МАТОВ]/ОМ № WILEŃSZCZYŻNIE. 
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ECHA KRAJOWE 
Od szlacheckiego instycuiu 

do osadniczej bursy 
Na łamach „Słowa* pojawiła się bardzo 

ciekawa polemika, która, ze względu na wy 

soce aktualny temat, powinna głęboko za 

stanowić ludzi, których interesy Państwa ua 

Ziemiach Wschodnich obchodzą. W caio- 

kształcie bowiem tych interesów kwestja, 

która tę polemikę wywołała, wypłynie wkrót 

ce i każe o sobie myśleć. Powód do takiej 
polemiki dał p. „Strukczaszy”, który w nume 

rze z dnia 12 — XII „Słowa” 

nowisko osadników, tworzących w Wilnie 

bursę dla swoich dzieci. Taki system jo0- 

stępowania nazwał p. Strukczaszy — 

„£ieplarnianym", odseparowującym — рггу- 

szłych pracowników na niwie krajowej od 

otoczenia, w którem przez całe życie pra- 

cować będą musieli. 

Panu Strukczaszemu w n-rze 290 z dn. 

18 grudnia odpowiedział p. Wł. Kamiński 
prezes Rady Woj. Zw. Osadników. 

Twierdzi on w swej odpowiedzi, że bur- 

sa ma służyć dla dzieci osadników, i drob- 

potępił sta- jo, 

nicy konsekracji na arcypasterza J. E. kš. 
arcybiskupa  Kotnualda  Jalbrzykowsi Ь 
urządzona staraniem dzielnych druhów Stu- 
warzyszenia. Uroczystą akademję druchny i 
druhowie poprz li wysłuchaniem  msży 
sw., podczas krórej przy: ili w karnych 
szeregach do stolu Pańskiegi.. 

Program akademji byi następujący: 
Słowo wstępne wygłosił ojciec Jereme- 

usz, który prze ił potrzebę domów ka- 
tolickich w dz ych czasach i ape # 
do parafjan o potrzebie składania da 
ofiar na wykończenie domu. Po przeriówie- 
niu odczytał p n Skupieński depesze tre- 

i nas jącej, które jednogłośnie uchwa- 
ysłać od parafjan, zebranych w licz- 

vie 1500 osób. 
Jego Ekscelencja Metropolita Romu- 

owski. 

   

    
      

  

  

    

   
  

  

      

   
Wilno 

Zebrani na akademji ku czci św. Stani- 
sława Kostki w Ognisku xatolickiem w Ko- 
bylniku wyraża Ekscelencji gorące przy- 
wiązanie do Kościoła i wiary oiców 

2) Najdostojniejiszy Pan Prezydent 
czypospolitej Potskiej 

   

  

   

    
  

Rze- 
  

Zamek -— Warszawa 
Akademja, zebrana ku czci Patrona Mło 

dzieży Polskiej 

  

w. Stanisława Kostki, "w 
ckiem w Kobylniku, wyraża 

  

nych rolników, a dalej, „organizując „Og i p 

nisko” w Wilnie, nie mieliśmy zamiaru wy- 

rywać dzieci z ich rodzimego środowiska i 

ctoczenia. My tu wszędzie — w Mołodecz- 

nie i w Wilnie widzimy jednakową Polskę. 

Współżycie i współpracę wszystkich oby- 
watel bez względu na wyznanie i narodo- 

wość od chwili przyjścia na tę ziemię 

uważaliśmy za nakaz i obowiązek dla nas“ 

Wkońcu p. Kamiński wzywa p. Strukczasze 
go do „Ogniska Związku Osadników w 
Wilnie" na ulicę Zygmuntowską Nr. 16 dla 

osobistego zwiedzenia i zetknięcia się z 

duchem, który tu panuje. 
Stojąc w tej bardzo poważnej polenu- 

ce po stronie p. Strukczaszego, pozwalam 

sobie wziąć w niej udział, zwracając uwazę 

p. Kaminskiego na jedno... Osadnictwo na 
Ziemiach Wschodnich, będąc bardzo niepo- 
pularne, ma tylko jedno wyjście, powiedział 

bym — jedno  usprawiedliwienie — musi 

być krzewicielem kultury gospodarczej i 
obyczajowej wśród mas włościańskich. 

Demokratyczne rządy wyobrażały sobie, 

że łatwiej jest zaszczepić kulturę chłopu biał 

łoruskiemu zapomocą pokrewnej mu grupy 

osadniczej, niż zapomocą dworu i „pana“., 

z którym przez wieki całe tworzyli dwa od- 
rębne światy. 

Pan wychowywał syna w „Instytucie 

szlacheckim”, podczas kiedy chłop do nauki 
drogę miał niezmiernie utrudnioną. 

Przeszły lata 1 cóż się dzieje? 
Osadnik, osadzony pfzez Państwo ze 

względów państwowych, subsydjowany i 

kredytowany, buduje -swoje „Ognisko” w 

Wilnie, by tam dzieci swoje, uczęszczają- 

ce do szkół, umieszczać. To nie nazywa м$ 

„współżycie”. Logiki państwowej w tem 
niema, a tylko analogja, bijąca w ocy, mie- 

dzy dawnym instytutem szlacheckim, 

dzisiejszem „Ogniskiem * osadniczem. 

* miast wsiąkania kulturalnego w życie 
białoruskiej, widzimy wyraźne dążenie 

zachowania zupełnej odrębności. 

Olgierd Wysogierd. 
— 

KOBYLNIK 
(Pow. Postawski) 

— Czyn, godny našladowania i poparcia. 
Dzień 30 listopada r. b. w miasteczku Kobyl 
niku był obchodzony nadzwyczaj uroczyście 
orzez całą parafję kobylnicką. i 

W dniu tym trzeba było podziwiać wy- 
siłek paratjan, widząc murowany Dom Ka- 
tolicki, już wybudowany, w którym mogła 
się już odbyć uroczysta akademja Święra 
młodzieży ku czci św. Stanisława Kostki, 
urządzona staraniem ruchliwego, w tym ro 
ku zorganizowanego Stowarzyszenia  M'o- 
dzieży Polskiej im. H. Sienkiewicza.  |e- 
szcze w końcu sierpnia r. b. zaledwie ster- 
czały fundamenty. W ciągu trzech miesięcy 
w tak cięzkich czasach stanął gmach. pom- 
nik. im. Piusa XI, rozmiarów 33 na 28 met- 
rów, w którym mieści się olbrzymia sała na 
zebrania i przedstawienia, jakiej trudno zna 
ieźć na Kresach, kończy się salą na „Ogni- 
sko” dla SMP meskiego i oddzielnie dla żeń 
skiego. Również duża sala przeznaczona 
jest na czytelnię parafjalną, w której mie 
ścić się będzie kancelarja Akcji Katolickiej. 
Prócz tych sal od strony kościoła, mieścić 
się będzie szpitalik parafjalny, zaś z dru- 
giej strony mieszkanie dla p. organisty. Na 
Boże Narodzenie jest nadzieja, że dom be- 
dzie doprowadzony do możliwego wyglądu. 
Uroczyste wyświęcenie pomnika odbedzie 
się w dniu wizytacji przez JE arcvpasterza. 
Nie można  pomirąć zasług, jakie położył 
przewiełerny ksiądz Kazimierz Pawłowicz, 
proboszcz tutejszej parafji, który zjednał so- 

"bie, jako wzorowy pasterz wieczną pamięć 
wśród parafjan. 

Z chwilą zorganizowania Stow. Młodz. 
Polskiej zrozumiał kapłan, że chcąc ująć 
pracę kulturalno - oświatową, trzeba na 
gwaft waj możliwe wana. dać miej. 
sce, gdzieby tę pracę można rowa- 
dzić. Oby takich Bosnia ech 
dla ludu kochanego Kresy miały więcej, a 
inaczej ta ziemia by wyglądała. Z pośród 
wzorowych i przykładnych parafjan należy 
wymienić p. (ireczanika, kupca, wzorowe- 
go katolika, który z księdzem proboszczem 
niemało poniósł trudu i poświęcenia dla tej 
świętej sprawy. 

JA dla Was, parafjanie, — chluba, gdyż 
daliście w _—10-letnia rocznicę Polski 
sśi przykład i stanęliście, jako wzorowi ka- 
tolicy, rozumiejąc, że praca katolicka musi 
być prowadzona poza kościołem w domach 
paraijalnych przez różne organizacje kato- 
kekie. Pomnik ten będzie przypominał Was, 
fundatorów, przez długie lata pokoleniom, 
jako ludzi, którzy wyrośli z tej zie mi, pra- 
cując wzniośle dla Kościoła i Ojczyzny. 
W tejże sali właśnie zaraz po sumie celeb- 
rowanej przez księdza probuszcza i wygło 
szonej wzniosłej nauce przez ojca Jeremeu- 
sza, który przybył na zaproszenie księdza 
proboszcza z okazji odpustu św. Andrzeja, 
odbyła się uroczysta akademia ku czci św. 
Stanisława Kostki, setnei rocznicy powsta- 
nia listopadowego, i dwunastoletniej rocz 

a 
Za- 
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do 

   

    kiika pieśni religijnych i patrjotycznych, o- 
z wygłosili odpowiednie mcnologi. Impo- 

nująco wypadł żywy obraz p. t.: „Skarga 
Polski* pod kierownictwem p. Bi 
i obraz mimiczny „Golenie, który wywo- 
łał moc śmiechu Przed zakończeniem aka- 
demii p. Jan Skupieński, instruktor, który 
dość wyczerpująco przedstawił potrzebę 
pracy wśród młodzieży. oraz konieczność 
współpracy naszego społeczeństwa, apelu- 
jac do młodz +, by wstępowała w szere- 
gi Stowarzysz Młodzieży Polskiej, dziel- 
nych swoich kolegów, którzy pracę tę iuż 
prowadzą z zaparciem się siebie od kilku 
miesięcy. 

Na zakończenie nad program p. Paw- 
iowicz wyświetlił obrazy historyczne  Od- 
śpiewaniem hymnu „Hej, do apelu" zakoń- 
czono tak wzniosłą akademję. Widząc tak 
wzniosły wysiłek pracy młodzieży kob:yl- 
nickiej trzeba się radować, bo to przyszłość 
Kościoła i Ojczyzny. jednak z drugiej stro- 
ny ubołewać trzeba, widząc ludzi, którzy 
bojkotują tak wzniosłą pracę. Gorzej, .że 
ludzie na stanowiskach i to niedoceniają 
tej pracy, rzucając różne oczerniania i plot 
ki. A nawet rozkaz zgóry mają ci ludzie, 
by pracy stowarzyszeniowej nie popierali. a 
broń Boże, należeli do patronatu. Gdyby 
nie brak inteligencji, która dużo by nam 
pomóc mogła, jcszcze lepiej by ta praca 
się przedstawiaja, a ta zaś inteligencja, któ- 
ra kocha młodzież i z nią pracuje, nie mo- 
że z nami współpracować, wskutek wyraž- 
nego zakazu, twierdząc, że Stowarzysze- 
nia nie nałeży popierać, gdvż są ekspozytu 
rą hierarchji kościelnej, negatywnie ustosun 
kowanej do osoby Marszałka Piłsudskiego. 

O tych obrazkach jeszcze napiszę, by 
wiedziało chociaż społeczeństwo, w jakich 
czasach żyjemy. Nie  ułękniemy sie ludzi, 

órzy wrogo występują przeciw naszej pra 
cy. Łamać będziemy śmiało piętrzące sie 
irudności. Należy nadmienić, iż władze in- 
struktorskie Kadiy powiatowej P. W. i W. 
r. w Postawach nie chcą załegalizować na- 
szego hufca także z przyczyn politycznych, 
aczkolwiek my jesteśmy organizacją par 
ekscellece apolityczną. Czyż ci panowie 
nie wiedzą, że stowarzyszenia mają prawo 
prowadzenia tej pracy i organizacje wojsko 
we (Kadry PW i WF) obowiazane są nam 
nieść pomoc. My już nie chcemy czapek, 
bluzel i t. p., bo. żeśmy je sami kupili, lecz 
dajcie nam choc prawo prowadzenia tej pra 
cv, dopilnujcie, bv nas jednakowo trakto- 
wano, hufiec nasz zalegalizujcie i przeznacz 
cie instruktora, któryby te pracę prowadził 
z naszymi chłopcami, należącymi do hufca 
Stowarzyszenia. Raz żeśmy stwierdzili i je 
szcze raz oświadczamy, 
ganizacją polityczną i za żadną cenę nie po- 
zwolimy sie do polityki wciągnąć, W 
ciągu całego czasu istnienia 
naszej organizacji nigdy żeśmy nie wystąpili 
przeciw Marszałkowi, a odwrotnie — na 

  

  

    
owskiej 

  

   

   

          

   

zebraniu patronatu  wvniesiono rezolucję 
stać przy wskrzesicielu Państwa, jako przy 
wodzu, który wie'kie zasługi położył, że 
ea czole nvszej organizacji stoi hierar: ha 
Kościoła, to z tego się cieszymy i dumni 
jesteśmy i gdyby przyszło cierpieć, to bę- 
dziemy cierpieli, jak nasi ojcowie w czasie 
riewoli o Matkę Polską Katolicką. Są wo- 
iewodzkie kómitety, powiatowe, gminne, 
które winnv wejrzeć w te sprawę, i kres 
położyć takiej pracy, a zdaje się, że mamy 
prawo się dopominać swej racji. Jeśli dla in 
nych utrzymuje sie instruktorów z powiato 
wych komitetów, kwpuje się mundurv, czap 
ki, te czyż dla nas nie można dać instruk- 
tora. któryby tę pracę prowadził? A kie- 
dyż nareszcie to się wszystko skonczy... ? 
Adwołujemy się do opinii społeczeństwa, by 
zachciało głos zabrać i poprzeć nas i mło- 
dzież, która dała iuż tyle dowodów wznios 
łej pracy dla Zmartwychwstałej Polski i 
gotewa jest pracewać z zaparciem się sie- 
bie, a nawet oddać życie. 

Parafianin. 
— Stowarzyszenie Mt. Polskiej — a PW 

w Postawach. Rok 1930 w dziejach m-ka 
Kobylnika zostanie zapisany złotemi zgło- 
skami w pamięci jego mieszkańców. Bo- 
wiem w dobie dzisiejszej taką dojrzałość u- 
czuć katolicko - patrjotycznych należy uwa- 
żać za czyn  brawurowy i naśladowania 

godny 
Mianowicie, młodzież zorganizowana 

swego czasu w Kole Młodzieży Wiejskiej w 
Kobylniku, przeistoczyła swoją organizację 
w Stowarzyszeni: Młodzieży Polskiej,  do- 
patrując się w nowej organizacji więcej tre 
ści i prostolinijnych celów w wychowaniu 
się na obywateli - Polaków w całem słowa 
tego znaczeniu. 

Tem chłubniejszym się okazuje sens do- 
konanego posunięcia, gdy się zważy, że 
nowa organizacja zgrupowała w swych 
szeregach kilkakrotnie więcej członków, niż 
było ich w Kołe Młodzieży Wiejskiej, i to 
rekrutujących się przeważnie z wiosek, z 
pod strzechy  słomianej. Społeczeństwo 
chrześcijańskie parafji kobylnickiej, widząc 
solidarność w szeregach SMP, na wniosek 
miejscowego proboszcza chętnie przyszło z 
pomocą Stowarzyszeniu, tozpoczynając bu- 
dowę mt Ludowego. Dziś młodzież jest 
już w posiadaniu własnej świetlicy, oraz 
ogromnej sali teatralnej i niczem  nieskre- 
powana tem sńadniej będzie rozwijać pracę 
kulturalno - oświatową na terenie Kobylni- 
ka. Niestety, tylkc gorzej jest z pracą, nie- 
zależną bezpośrednio od samej organizacji 
jak np. z. przysposobieniem wojskowem. 
Chyba karygodnem byłoby, gdyby w organi 
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Eskadra lotnicza w zamieci Śnieżnej 
RABAT. PAT. Eskadra gen. Balbo natrafiła na burzę śnieżną, która unie- 

ruchomiła hydroplany w Buiomae. Gen. Balbo zażądał nowych śmig. 

Tajemnicze cpary siarki 
VILLA LITERNO. PAT. Wzdłuż toru kolejowego Rzym—Neapol w miej- 

scowości Giuliana powstala szczelina dlugosci kilkunastu centymetrów, z 
której zleją opary O charakterystycznym zapachu siarki. Zarząd kolei wysłał 
dla zbadania zjawiska misję geologiczną. 

straszliwy wybuch wulkanu 
BATAVIA. PAT. Liczba zabitych wskutek wybuchu wulkanu Merapi obliczana 

jest obecnie na 1300 osób. Liczba ta obejmuje już kilkaset zaginionych bez wieści. 
Wuikan jest w dalszym ciągu czynny. Cała okolica jest ewakuowana. 

Groźba powodzi w Narowie 
TALLIN. PAT. — Na rzece Narowie poniżej Narwy utworzył się o; romny Za- 

tor lodowy długości 8 kilometrów. Próby wysadzenia zatoru przez oddziały saperów 
uie odniosły skutku. Woda gwałtownie przybiera i niżej położonym częściom miasta, 
grozi zalanie. Liędność pośpiesznie opuszcza mieszkania. 

wylew rzek w Sardynii 
RZYM. (PAT). „Popoło di Roma* donosi z Cagliari: Wskutek gwałtow- 

nej burzy w wielu miejscowościach Sardynji nastąpił wylew rzek. W okolicy 
Nuoro zawaliło się kilka domów. Szkody są dość znaczne. 

Mistrz Alechinw płonacem łóżku 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki tutejsze donoszą Zz mnieįscowošci Ossiachu, że 

nustrz szachowy Alechin padł ofiarą swej nieostrożności. Położył się om do łóżka, ma- 

jąc w ustach zapalony papieros i zasnął. Od papierosa zajęła się pościel. Po wyłama- 

miu drzwi, służba hotelowa znalazła Alechina w stanie nieprzytomnyn. Doznał on 
licznych oparzeń, lecz życiu jego nie zagiaża niebezpieczeństwo. 

  

CO MÓWIĄ CYFRY? 
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WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
konfekcji, galanterji i trykotaży Z RABATEM 
Ogłasza $kład konfekcji, galanterji i trykotaży ( 0 

W. Nowickiego u. wie ul. wielka 30 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

Aresztowanie usypiaczy kolejowych - 
Na szlaku kolejowym grasowała od pewnego czasu banda usypiaczy 

rabująca podróżnych z pieniędzy i garderoby. 
Dzięki przypadkowi dwóch członków tej bandy, udało się onegdaj za- 

trzymać w chwili, gdy usiłowali okraść uśpionego papierosem  przemy- 
słowca, wracającego z Moskwy do Białegostoku. 

Usypiaczem okazał się Henryk Krylicki z Warszawy, zaś jego towa- 
rzyszką, która miała polecone zawierać znajomości z podróżnymi Zofija Grzc- 
-sowska, rzekomo mieszkanka Kijowa. 

Krylicki w chwili aresztowania zasypał policjantowi oczy tartym pie- 
przem i wyskoczył bez namysłu na tor, lecz wpadł w głęboki śnieg, co 
utiemożliwiło mu ucieczkę. Gdy pociąg zatrzymano, zbiega bez trudu odna- 

Krwawe porachunki małżeńskie 
Mieszkanka Dukszt Michalina Bukmanowa, WMZAE onegdaj do domu zastała 

Bo UCCEO tam swego byłego męża, Józefa, z którym żyje w separacji od 
lat kilku. Bukmmanowa widząc, że mąż; chce zabrać co cenniejszą garderobę i przed- 
nnicty, usitowsia rau w tem przeszkodzić, a gdy to jej Się nie udało, sięgnęla po sie- 
kierę i zadała niężowi kilka ciosów w głowę. 0, w stanie beznadziejnym odwie- 
ziono do szpitala, sprawczynię zaś aresztowano. 

zacji, liczącej kilkudziesięciu członków, nie 
został zorganizowany hufiec PW., każdy z 
tem się napewno zgodzi. To w takim razie, 
jak nazwac po imieniu postępowanie kadry 
instruktorskiej w  Postawach, której celem 
jest organiowanie hufców PW. i której per- 
sonel po to jest powołany przez władze 
wojskowe wyższe, a opłacany pośrednio 
przez całe społeczeństwo, która nie chce 
rozpocząć ćwiczeń w SMP Kobylnickiem. 
Postępowanie podobne  tembardziej należy 
uważać za niecne, gdy się zważy, że od ma 
ja b. r. SMP błaga o rozpoczęcie świczeń w 
swoim hufcu, a pomimo to dotychczas ich 
nie rozpoczęto. 

Po drugie, że motywy, jakiemi kadra się 
zasłania, nie rozpoczynając ćwiczeń, są bez- 
podstawne i tylko ich propagatorom hańbę 
przynoszące. Mianowicie, że „Stowarzysze- 
nie jest organizacją  przeciwrządową*. 
Przed podobnemi zarzutami nie potrzebuje- 
my się usprawiedliwiać, gdyż sama ich treść 
bezpodstawna i głupia nas usprawiedliwia 
skoro nie może być potwierdzona faktami 
namacalnemi. 

    

GMINA EJSZYSKA 

— Oświata a samorząd na terenie giūi- 
ny ejszyskiej. Siegając pamięcią do lat u- 
biegłych, ze smutkiem muszę wspomnieć © 
stanie oświaty i zaopatrzeniu szkół w od- 
pDowiedni sprzęt na terenie tut. gminy, do 
roku 1929, t. j. do czasu objęcia gminy 
przcz obecnego wóita p. Leona Łopatto. 
Stan szkolnictwa przedstawiał się wtedy 
nader smutno. Nic dziwnego, gdyż na 
szkolnictwie oszczędzano rocznie 4 tysiąc: 
złotych, co było wyłączną zasługą dawne- 
go wójta. O pomocach naukowych można 
było tylko marzyć. Szkoły i ich wygląd po- 
zostawiały wiele do życzenia, gdyż nauczy 
ciel nie mógł ze swego skromnego uposa- 
żenia zakupić odpowiednie przybory szkol- 
ne. Stan taki zniechęcał młode siły do pra- 
cy, gdyż nawet najbardziej chętny pracow- 
tik opuszczał ręce, widząc wokół trudności, 

ktoremi się ciągle borykał, a w klasie 

Nie możemy zaprzeczyć, że kadra może 
mieć osobisty cel, rzucając powyższą po- 
twarz. Kto wie, czy nie Śni się jej, że potra- 
fi wmówić zdrowemu chorobę, i w taki spa 
sób wywinąć się od pracy. Bo prowadzenie 
jeszcze jednego hufca, jednym więcej jed- 
nak przysparza kłopotu. Ale chyba kadra 
instruktorska nie po to istnieje, aby być tyl- 
ko zjadaczem chleba. K. 

  

  

Podziemny świat Ameryki į 
POGODZENIE SIĘ DWÓCH RYWALI. — AL CAPONE I DIAMONDA. — AL CAPONE 
STAWIA SWE WARUNKI WŁADZOM. -- DOCHODY AL CAPONE. — KARJERA 
KRÓLA BANDYTÓW. 

Gazety nowojorskie dały opisy wspania 
łego ślubu 18-letniej krewniaczki króla ban- 
dytów Al Capone z młodszym bratein dru- 
giego potentata acka Diemonda. Jak w 
powieści, czy w fi ono spor 
dwóch potęg na ślubnym kobiercu. Kto na 

Zapewne ani publiczność ani po- 
zowska. Połączą się dwie bandy 

  

   
   

        

  

      

  

radę, niż dotychczas, gdy wygrywano cza- 
sem iedn,ch bandytów przew drugim. 

W Europie mało kto zdaje sobie spra- 
wę z potęgi, z bogactwa władców podziem- 
nego Świata amerykańskiego. Jak pewnym 
musi się czuć Al Capone, choć z obawy 
przed zamachem nie był nawet na ślubie 
swej krewnej, jeżeli ma czelność dyktowa- 
nia warunków władzom. Parę tygodni te- 
mu zaproponował najwyższemu sędziemu 
stanu Illinois zawieszenie broni: „Przestanę 
wykonywać moje rzemiosło, opuszczę Chi- 
cage, będę tylko zdaleka kontrolował mo- 
ich podwładnych ale pod warunkiem, że 
właaze nie bedą nam przeszkadzały w na- 
szym przemyśle szmuglowania alkoholu". 

«im jest Al Capone, skąd ta pewnosc sie 
hie? Jak może stawiać takie warunki? Otóż 
szmugiel i nawet bandytyzm w Ameryce 
jest rodzajem wielkiego przemysłu. Nie 
domo dokładnie, jakiemi cyframi operuj 
te przedsiębiorstwa, ale 

   

  

     

       

kilka znanych 
wypadków daje pojęcie o tem, ja- 
kieni sumami dysponują podzieinni wład- 

    

hicago. Kasjer bandy Al Capone, Frank 
Nitt, oskarżony jest np. o oszukanie władz 
skarbowych na sumę 250000 dolarów podat 
ku dochodowego. Inny adjutant Al Capone 
znany pod przezwiskiem „Guzik**, „skręcił* 
200.000 dolarów podatku dochodowego w 
przeciągu trzech lat Ile w takim razie zara- 
bia sam AI Capone? Znawcy stosunkow miej 
scowych obliczają dochody Al Capone na 
1700.000 dolarów tygodniowo brutto 

Przed prohihicią w Chicago wydawano 
rocznie około mijarda dolarów na trunki. 
Qd tego czasu ceny wzrosły w trópjnasób. 
AI Capone jest główną figurą w nielegalnym 
handiu alkoholem. Nic dziwnego więc, że 
iego zaronki dochodzą do zawrotnych 
wprost sum 

Jaką jest karjera tego miljardera o twa- 
rzy fryzjera? 23-letni Capone przybył do 
Nowego |orku w r. 1920. Wraz z towarzy 
szem swoim Torrio rozpoczął nielegalny han 
del wódką i w krótkim czasie banda jego 
stała się rywalką bandy Dión O"Baniona z 
która staczała rozpaczliwe walki. Ale wal- 
ka bvła nierówna O"Banon był z charak- 
teru zawadjaka, awaturnikiem. AI Capone 
zaś działał na zimno i podstępnie. W koń- 
cu kula przeciwnika sprzątnęła O"Baniona z 
placu walki konkurencyjnej, a wszyscy inni 
konkurenci Al Capone zostali powoli wy- 
tępieni przez najemników jego. Bandyci ame 
rykańscy są przeważnie pochodzenia wło- 
skiego, ale nie brak między nimi Anglików, 
Irlandczyków.. To też bandytyzm w Sta- 
nach Zjednoczonych ma charakter między 
narodow. 

Al Capone zna się na reklamie. Aby po- 
działać na opinję publiczną otworzył w Chi 
cago i w Nowym |orku kuchnie dla bezro- 
botnych, gdzie 1G00 ludzi dziennie otrzymuje 

    

PROHIBICJA ŹRÓDŁEM POTĘGI I WŁADZY SZMUGLE- 
RÓW ALKOHOLU. 

1 trudniej jeszcze będzie sobie z niemi dać : 

darmo posiłek. Bandyta miljoner stat się fi- |. 
Laukis | 

Bandytyzm, szmugiel, bojówki, ujmują 
Amerykanie słowem „racketeering*. — „Ка- 
cketcers“ szmuglują, szantażują, za gruby 
okup podejmują się obrony banków i skle- 
pow przed zwykłymi bandytami, operują 
wszędzie, ba, biorą nawet udział w polityce, 

wplątani w całokształt życia aniery- 
kańskiego, że wałka z nimi jest prawie bez 
nadzicjna przy istniejących stosunkach. 

Amer ka chciałaby uwolnić się od te 3 
plagi. Ale w jaki sposóh? W Chicago za- 
wiązało się tajne towarzystwo sześciu, 
„Secret Six“, organizacja miljonerów. Po- 
cobne towarzystwo powstało w Nowym Jor 
ku. A na liście organizatorów są nazwiska 
żak znane, jak Rockefeller i Owen Young. 
Celem tych organizacyj jest walka na wła- 
sną rękę z bandytami ( 

Potęga Al Capcne i jemu podobnych jest 
imocno ugruntowana i walka z nim będzie 
bardzo cieżka nawet dla tajnych organiza- - 
cyj miljarderów amerykańskich. Za długo i 
pozwolono mu rosnąć w siły i organizować 
swe wpływy. 

JESTEŚMY O ROK 
STARS... 

Monotonnie, bez przerwy, przesypuje się 1 
piasek w klepsydrze « naszego życia. Bez 
szelestu spadają, jak zwiędłe liście, k $'*ki z 
kalendarza lat naszych... I znowu rok jeden 
jest poza nami... 

lesteśmy o rok starsi, o rok bliżsi zastu- 
zoncgo wypoczynku © zmierzchu życia... 
No i cóż?.... 

lak się nam ten rok miniony zapisał w 
almanachu? Czy wypełniliśmy rok temu po- 
wzięte zamierzenia? Czy osiągnęliśmy nasze 
cele? Czy coś wogóle trwalszego dla nasze 
go żvcia zrobiliśmy? Czy przekroczyliśmy 
zaczarowane koło codziennych drobnych 
zabiegów, aby krokiem energicznym isć ku 
poprawie naszego losu? Czy też ten rok 
przełeciał, jak z bicza trzasł, a my pozo- 

staliśmy na tem samem miejscu, o rok star 
I: 

. Takie oto refleksje przychodzą na czto- 
wieka myślącego pod koniec roku. Odpo- 
wiedż wypada przeważnie negatywnie i za 
trważająco. 

Test jednak sposób aby nie oczekiwać 
cudów, ani nadzwyczajności rok za rokiem 
konsekwentnie ' z uporem zbliżać się do por 
tu starości * na stare lata budować sobie 
maleńka własną przystań. Mianowicie jest 
to "JREZPIECZINIE ŻYCIOWE w PKC. 
Miesięczna, wieksza czy mniejsza składka 
w ciągu lat kilkunastu urasta do dużej su- 
mv. która zabezpieczy naszą starość. Takie 
lata, kiedv nieustannie budujemy sobie spo- 
knine lutro — rie są stracone, nie mijaja 
daremnie. 

Ilekolwiek macie lat za sobą i przed 30- 
ba — dziś jeszcze ubezpieczcie się w PKO, 
gdyż tylko lata, kiedv odkładacie na wbez- 
pieczenie, będą waszemi łatami urodzajne- 
m1. , 
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POD GRADEM KUL UCIEKALI DO POLSKI 
Wczoraj w nocy na odcinku granicznym Dryssa i Dzisna po stronie 

sowieckiej trwała kilkugodzinna strzelanina, zaś nieco potem na nasz teren 
przedarła się wielka gromada ludzi, transportująca ze sobą kilku rannych. 

W chwili, gdy zbiegowie byli już na granicy z lasu wypadł konny 
oddział sowiecki, który ostrzelał uciekinierów z lekkich karabinów  maszy- 
nowych. 

Przybyłymi okazali się więźniowie obozu koncentracyjnego, urządło- 
nego w miejscowości Ośwież, gdzie jak się okazuje przebywa obecnie prze- й 
szło tysiąc osób z pośród zamożniejszych chłopów, których po wywłaszcze- ' 
niu ich z ziemi, miano wysłać na Syberję. | 

Gdy internowani o tem się dowiedzieli, postanowili uciekać do Poł- 
ski, lecz tvlko 60 z nich udało się przekroczyć granice, 

Ze słów zbiegów wynika, że partja ich liczyła przeszło 100 osób, lecz 
część bolszewicy pochwyciłi, kilku zaś zostało zabitych podczas  utarczki. 

Zabójstwo na zabawie 
MŁODA DZIEWCZYNA GINIE OD KULI REWOLWEROWEJ 

Stolpce były widownią tragedji, która się rozegrała na balu w sali Ogniska nad | 
rancm w niedzielę. 

w chwili, kiedy się jeszcze w najlepsze bawiono, 
godz. 5 rano, rozległ się a po nim przerażający i 
jeduej z uczestniczek zabaw: 

imo, že dochodziła już 
który się wydarł z piersi 

Ё cikówna Annta, młoda 18-letnia dziewczyna, bo talė 
Się nazywała nieszczęliwa ofiara zabójstwa, padła nieżywa, ugciizona w samo serce. 

co pom gi rzucili się w stronę zabójcy, który zreszta nie usiłował bronić 

R yach o tad ning. ymano go w ręce 
tragedji. s» 

apral żandarmerji Z. Piątkowski. W ręku trzysnał jeszcze dymiący brau- 
władz, które wkrótce zjawiły się na miejscm 

Przeprowadzone na miejscu wstępne dochodzenie nie ujawniło, co było istotną 
przyczyną zabójstwa Barcikówny, albowiem Piątkowski odmówił wszelkich 
istnieje tylko przypuszczenie, że Piątkowski działał pod 

zez 
wpływem wanego 

eiektu, a odmowa ze strony Barcikówny tańczenia z nim, co mieli sa aa 
cy zabawy, mogła go pchnąć do tego nieprzytomnego i tragicznego w skutkach kroku. 

Barcikówna bawiła od miesiąca w Stołpcach u swoich krewnych. 

miał odrapane Ściany, kilka kiwającychi się 
ławek, i spaczoną siwą tabucę. Od roku 1929 
czyli od chwili objęcia gn'iny przez obec 
nego wójta, stan szkolnictwa znacznie si 
polepszył, a gmina ejszyska nawet przez 
ten okres przodowała w powiecie. 

Rada gminna zrozumiała doniosłą rolę 
szkolnictwa, nic szczędząc pieniędzy i trudu 
na tak Światły i wielki cel. Budżety na 
szkolnictwo były wykorzystane całkowicie, 
a nawet uchwalono kwoty dodatkowe. 
Szkoły dziś są zaopatrzone w niezbędny 
sry? szkolny, pomoce naukowe, obrazy i 

Mądra gospodarka p i.eona Łopatty i 
wielkie zrozumienie dobrej szkoły wydał 
już dość bogate plony. Wystawa szkolna w 
czerwcu r ub. była sprawdzianem pracy i 
wysiiku nauczycielstwa, pracującego w 
znośnych warunkach, zmienionych, dzięki 
nauczycielstwa. Oświata pozaszkołna jest 
tylko pracy porozumiewawczej samorządu i 

  

    

Tradycyjną noc Syiwestrową 
najmilej spędzić można w salonach górnej i dolnej 

| FesrauRacy „$Sr.GEORGE$ 
Do kolacji przygrywać będą dwa zespoły muzyczne. 
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obecnie prowadzona na szeroką skalę. 
irsy wieczorowe, rozrzucone po całej 

gmirie, zorganizowane przez nauczycief- 
stwo i wspierane materjalnie przez Samo- 
rząd, gromadzą liczne zastępy chętnej 
światła i nauki modzieży, promieniują pracą 
i zgodnym wysiłkiem młodych rzesz, żąd- 
nych wiedzy. Dzięki staraniom obecnego 
wójta i wysiłkom  oświatowców - nauczy- 
cieli otwarto kilka świetlic, w których mają 
przytułek, spokojną i twórczą pracę różne 
organizacje. Wieść o zawieszeniu w urzędo 
waniu wójta p. Leona Łopa zaskoczyła 
wszystkich oświator.ców, kti w swej 
ciężkiej i mozolnej pracy mieli wiełką z je- 
go strony pomoc В, 

Sądzę, że odczujemy dotkliwie stratę 
wójta - oświatowca, który dzięki swej nie- 
zmordowanej i wydajnej pracy zdobył wieł- 
Lie zaufanie i szacunek u ludzi, pragnących 
uzdrowienia stosunków i rozwoju życia or- 
ganizacyjnego. Oświatowiec. 
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HCO KÓWI ANNA MOHLÓWNA O TKACTWIE? 

     

    

Zaintrygowani niejasno brzmiącą 

wzmianką w pismach wileńskich 0 

spółdzielni tkackiej, która ma jakoby 

w Wilnie powstać, i o zamknięciu kur 

sów tkackich, udaliśmy się po infor- 

macje do p. Anny Mohlówny, w na- 

dziei, że jako nestorka pracy w tej 

dziedzinie będzie mogła udzielić najbar 

dzie; kompetentnych wyjaśnień. 

— Stan mego zdrowia — odpo- 

iada na nasze zapytanie p. Mohlów- 

į? — nie pozwala mi od paru lat od- 

Bować się pracy czynnie i intensyw 

le; mimo tego jednak jestem stale w 

«ku spraw, doryczących tkactwa na 

Wileńszczyźnie. 

— Wieloletnia praca Pani — do- 

dajemy — połączyła do tego stopnia 

łnazwisko Pani z tuiejszem tkactwem 

ludowem, że nietylko w Wilnie, ale na 

wet w Warszawie chrzci się w poto- 

cznej mowie wszelką działalność w tej 

dziedzinie nazwiskiem Pani: sklep Mo- 

hlówny, kursa Mohlówny. szkoła tka- 

ctwa Mohiówny... z 

— Zunelnie mnie ten rodzaj sławy 

nie cieszy — przerywa szanowna dzia 

1aczka.—— Miałam w pracy mojej pe- 
wną myśl wytyczną i nie wszystko, 

co się dziś w dziedzinie tkactwa robi, 

idzie po mojej Vinji. Z działu tkactwa 
przy szkole przemysłowo - handlowej 

np. wycofałam się ze względów zasad 

niczych, o czem opinja publiczna nie 

jest poinformowana i w dalszym ciągu 
nazywa ją szkołą Mohlówny. 

° — Czy można się dowiedzieć, na 

czem: polega idea Pani w pracy nad 
tkaciwem ludowem? 

— Poza wyczuciem powszechnie 
dziś uznanej wielkiej piękności wzorzy 
stych tkanin ludowych, miałam swoją 
„idóe fixe*, która polegała na tem, że- 
by przez danie zarobku dziewczętom 
wiejskim na miejscu, na wsi, uchro- 

nić je od wychodźtwa do miast (w 0- 
wych czasach do Moskwy i Petersbur- 

ga), i tak często idącej za tem demo- 
ralizacji. To też przyjmowałam na na- 
ukę tylko dziewczęta wiejskie, które 
po skończonym kursie wracały do sie- 
bie na wieś, a także panienki ze dwo 

rów obywatelskich, które zaznajamia- 
łv sie z moją metodą i następnie u sie- 

fe w podobny sposób naukę organi- 
zowały. Oprócz nauki tkania prowa- 
dziłam naukę czytania, pisania i ra- 
shunków, a głównie chodziło mi o pe- 
wne uspołecznienie dziewcząt wiej- 
skich i zorganizowanie zbytu dla ich 
wytworów. Wiele panien z obywatel- 

a podjęło moją ideę i pracowałyś- 
у ® porozumieniu; były wypadki, ż2 
auka tkactwa była tylko pozorem, 

którym zbierało się dziewczęta 
wiejskie na naukę czytania i pisania. 
Moje kursa prowadziłam w Rzeżycy 
(obecnie na Łotwie): Praca ta, zapo- 
czątkowana w zaraniu mojej młodości, 
dawała mi ogromne zadowolenie ze 
spełniania podwójnej roli: uspołecz- 
niania kobiety wiejskiej i wydobywa- 
nia na jaw wielkich wartości imiejsco- 
wego tkactwa ludowego. Pierwsze u- 
chodziło szczęśliwie uwagi rządu ro- 
syjskiego, za drugie otrzymałam nawet 
dyplom uznania. 

Wypadki wojenne zmusiły mnie do 
opttszczenia mego domu w Rzeżycy i 
w rezultacie okazała się konieczność 
przeniesienia całej imprezy do Wilna, 
a następnie połączenia mojej szkoły ze 
szkołą przemysiowo - handlową, któ- 
ra przeniosła inne swoje działy do zaj 
mowanego uprzednio przezemnie lo- 
kalu przy ul. Królewskiej. Krótkoter- 
minowe kursy tkackie zostały zamie- 
nione na kursy 3-letnie z całym apara- 
tem przepisów szkolnych. Oczywiście, 
że poszła za tem zupełna zmiana w 
składzie uczenic. Element uczniowski 
z chat wiejskich, jaki dawniej na kur- 
sach miewałam, został zupełnie prawie 

„usunięty przez wymagania cenzusów 

« szkolnych, jakich one nie posiadały. 
Panienki ze dworów, które ideowo pra 
zę instruktorska na wsi mogłyby pro- 

_wradzić, nie widziały potrzeby kończ=- 
„nia szkoły przemysłowo - handlowej, 
ponieważ wykształcenie ich ogólne 

'idzic przeważnie w innym kierunku. 
Na kursa tkackie przy szkole zaczęły 
garnąć się dziewczęta z miasta, które 
traktowały tę naukę jako przygotowa- 
nie do przyszłej pracy zarobkowej. 
Kursa jednak nie uzyskały prawa wy- 
dawania dyplomów na instruktorki: 
absolwentki miały być inteligentnemi 
w dziedzłinie tkactwa. Uważam, że to 
była idea zupełnie chybiona. Nielicž- 
ny bardzo zastęp młodzieży wiejskiej, 
po 2 latach pracy w chatach wracać 
nie chciał; z przeważającego procento 

wó zastępu dziewcząt ze Średnio i 
mniej niż średnio zamożnych sfer miej- 
skich, jak np. córki niższych urzędni- 
ków, woźnych, stróżów i t.d. żadna nie 
miała ochoty, ani nawet sił fizycznych, 
aby. tkactwa obierać za właściwy 
swój zawód. Uczyły się po skończeniu 
szkoły pisania na maszynie lub t.p. 
żraktując ukończenie szkoły tylko jako 
jauzyskanie stopnia, umożliwiającego im 
zarebkowania w zawodach,  dostęp- 
nych pewnej sferze inteligencji. 

_  Pocóż uczyć tkactwa w takich wa 
runkach? 

„ Bijąc się z myšlami i szukajac wyjš 
cia z błędnego koła, doszłam do prze 
„konania że idea Towarzystwa Popiera- 
ma Przemysłu Ludowego w Wilnie 
jest właściwie dalszym ciągiem tego, 
co zamierzałam kiedyś, rozpoczynając 
swoią pracę. 

Może się to panu wyda  parado- 
ksem; nie tajne były w Wilnie przed 

\ 

kilku laty jeszcze pewne tarcia mic- Ё 
dzy Mohlówną a Towarzystwem. Wię @ 
cej jednak w tem było pozorów i nie- fi 
domówień, niż różnic istotnych. Prze- * 

: | 

dewszystkiem zaś wspólna była idea 
zasadnicza: umiłowanie tkactwa ludo- 
wego, umiłowanie tego piękna, któ 
lud tutejszy diugoletnią pracą z głę- 
bi duszy swojei wyczarował; dążenie 
do zachowania tego, w tej mianowicie 
iormie, ażeby ten lud w dalszym ciągu 
sam wysnuwał swą pieśń z barwnych 
nici lnianych —- dla siebie samego i 
dla tych, którzy dorośli do zrozumie- 
nia całego jej czaru. 

Czy mogłam nie wyciągnąć ręki do 
tych, co tę sprawę tak rozumieli? I czy 
ta ręka mogła nie być z całą gotowoś 
cią przez ludzi dobrej woli przyjęta? 
Wiedziałam przecież, že nieporozumie- 
nia jest pozorne — że sądzona z re- 
zultatów pracy mojej z ostatnich lat, z 
których sama nie jestem w zupełności 
zadowolona, uważając je za narzuco- 
ne przez okoliczności, trudne do poko- 
nania dla osoby samotnej w propagowa 
niu swojej idei, -— a wówczas byłain 
sąma. Również sama byłam kiedyś w 
Rzezycy; społeczna strona mojej pra- 
cy znajdowała łatwiej oddźwięk wśród 
społeczeństwa, niż strona artystyczna, 
której wówczas nikt jeszcze dość ja- 
sno precyzować nie umiał. Wszak gioś 
na na całą Polskę działalność grona ar 
tystów skupiających się przed 3 laty 
w towarzystwie Polska Sztuka Stoso- 
wana w Krakowie, opierała się tylko 
na przetrawianiu motywów łudowych 
przez inteligencię. Może być, że u 
mnie motyw — powtarzany jednak nie 
przez tkaczki z inteligencji, ale przez 
lud sam — odgrywał zadużą rolę, mo- 
że wypływała stąd pewna mechaniza- 
cja; nie umiem ego dokładnie okreś- 
lič, widzę tylko, że Towarzystwo Po- 
pierania Przem. Lud. jaśniej postawi- 
lo niektóre sprawy, dotyczące artysty 
cznei wartości tkactwa ludowego, i że 
to postawienie najzupełniej mi tratia 
Go przekonania — widzę w tem poni2- 
kąd rozwinięcie pewnych tez, które so- 
bie kiedyś w pracy mojej stawiałam. 
Przedewszystkiem zaś trafia mi do 
rzekonania to, że dziewczęta wiejskie 

na krótkoterminowych kursach T-wa 
zdobywają tylko wiadomości, po- 
trzebne im do życia i pracy w ich wła 
snem środowisku na wsi, i że po ukoń- 
czeniu kursu nie mają pretensyj do sta 
nia się pannam* w mieście i powięk- 
szania w ten sposób kadrów proletar- 
Jatu miejskiego, ale wracają na wieś, 
skąd wyszły, a nawiązanie kontaktu 
z Towarzystwem zapewnia im rynek 
zbytu. W ten sposób T-wo wychowuje 
rzeczywiście inteligentne robotnice na 
wsi i podnosi dobrobyt ludu. To jest 
1obota istotna i bardzo potrzebna. Wi- 
dzę w tem dowód, że mimo pewnych 
pomyłek, do Których się przyznać nie 
wstydzę, zasadniczo idea moja miała 
silny grunt pod nogami. Sprawy opie- 
ki nad sztuką iudową są w szczegółach 
wykonania trudne do ujęcia, ale zain- 
teresowanie jakie dziś wzbudzają, po- 
ważne dyskusje na ten temat, oparcie 
się o powagę nauki, każą wróżyć roz 
wiązanie najlepsze, na jakie dziś umysł 
człowieka zdobyć się może. 

— Więc to nie o zamknięciu kur- 
sów Towarzystwa była mowa we 
wzmiankach dziennikarskich? 

Nic podobnego. Kursa T-wa trwają 
i mają najlepsze widoki rozwoju. Za- 
pewne autor tych wzmianek miał na 
myśli dział tkactwa przy szkole prze- 
inysłowo - handlowej, których zam- 
knięcie zostało przez Ministerstwo 
przesądzone, o co sama się starałam 
zresztą, bo uważam, że nie powinno 
się pieniędzy państwowych marnować 
na naukę, z której potem niema żadne- 
go pożytku: Tkaniem materjałów ubra 
niowych nikt w mieście nie zarobi dzi 
siaj, wobec konkurencji fabryk a tkact- 
wo dekoracyjne ludowe jest w Wileń- 
szczyžnie tak orygina Ine i tak žywot- 
ne, že nie widzę potrzeby stwarzania 
placówki nowej, której poziomu prze- 
widzieć niepodobna. Najprostszy spo- 
sób wyjścia, t.j. żeby absolwentki zo- 
stawały po ukończeniu szkoły instruk- 
torkami i drugich uczyły, też jest właści 
wie błędnem kołem. Miasto nauki 
tkactwa nie potrzebuje, a do opiekowa 
nia się tkactwem wiejskiem potrzeba 
zupełnie innych kwalifikacyj niż to naj 
lepsza nawet szkoła dać może. Szkoły, 
wychowując młodzież zbiorowo, two- 
rzą zawsze pewien szablon, a my za- 
mało jeszcze znamy twórczość ludową, 
żebyśmy mogli dla niej tworzyć szablo 
ny bez obawy zdegenerowania jej. 
Wszelka praca w tej dziedzinie musi 
iść drogą indukcyjną, uspołeczniając 
lud musimy sami równocześnie badać 
jego sposoby tkania i sami się na tem 
uczyć. Takich  kwalifikacyj nie daje 
żadna szkoła, tylko życie. \ 
— A spėldzielnia tkacka, o której 

była mowa w tej samej wzmiance? 
—-Spółdzielnia tkacka... O ile wiem, 

chodzi tu o wykonywanie tkanin u- 
żytkowych, ubraniowych Doświadcze- 
nie nauczyło mnie, że wytwórczość ta- 
ka może się opłacać tylko na wsi albo 
w małem miasteczku „gdzie tańszy jest 
czas i życie. Próbowałam przecież 
tkactwa tego rodzaju w Wilnie i 
nie mogłam wytrzymać kalkulacji. 
Jeżeli zaś robota ma się о- 
płacać tylko dlatego, że  spół- 
ka będzie miała darmowy lokal i war- 

   

szłaty szkolne i może jeszcze tanie 
robotnice ze wsi, to przyzna Pan, że to 
4 stwarzanie nowego błędnego ko- 
a. 
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Cierpienia 
wątroby 

i nerek 

leczy sól owocowa 

Karposai. 

Cena Zl. 4.00. 

Sposób użycia 
załączony.    

     

    
   
   
   

„NARÓD 6 WOJSKO" 

Organ Zakonu Młodej Polski 
ukazał się Nr. 10. 

Czytajcie wszyscy— czytajcie wszyscy. 

Konto w P. K. O. 14977, 

Prenumerata kwartalna Ż zł, 

į 

wo 

  

2 Moszczyńskich 
ina Wilejszisowa 

wdowa po Ś. p. PIOTRZE 
Po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 28 grudnia 1930 r. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i życzliwych pamięci zmarłej pogrążeni w nieutulonym żału 

Córki, Synowie, Synowe, Zięciowie i Wnuki. 

  

O dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. 

  

Prośba szczęśliwego ojca do 
P. Prezydenta Rzplitej 

Józef Grabun, z Miranina, gm. 
Piezydenta R. P. z prośbą o przyjęcie godności ojca chrzestnego 

Byteńskiej, złożył podanie do Pana 
szóstego 

nowonarodzonego syna, na skutek czego uzyskał odpowiedź Kancelarji Cy- 
wilnej, że Pan Prezydent Rzplitej tylko w tym wypadku zezwala na wpisa- 
nie swego nazwiska do ksiąg metrykalnych w charakterze ojca chrzestnego, 
o ile nowonarodzony jest conajmniej siódmym potomkiem płci męskiej. 

  

KRO 
WTOREK 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 29. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 769 

Temperatura średnia — 14 

W. słońce 0 g. 7 m 44. 

„stotica o godz. 3 w. 31 

Temperatura najwyższa — 12 

Temperatura najniższa — 16 

Opad w mm. — 
Wiatr: południowy 
Tendencja: stan stały, potem spadek 

Uwagi: p chmurno 

URZĘDOWA 
— Wizyty woj. Kirtiklisa. P. o. woje- 

woda Kirtiklis z racji objęcia stanowiska, 
złożył w dmiu-29 b. m. dalsze wizyty oli- 
cialne ks. arcybiskupowi Kościoła prawo- 
sławnego, muitiemu  muzułmańskiemu, ha- 
chancewi karaimskiemu, prezesowi rady sta- 
roobrzędowców, generalnemu  superinten- 
dentowi kościoła ewangielicko-reformowane- 
go, ks. pastorowi Kościoła  ewangielicko- 
augsburskiego i rabinowi  Rubinsztejnowi. 

MIEJSKA 

— Usprawnienie ic Magistratu. Wczo- 
raj odbyło się w  Magistracie posiedzenie 
naczelników wydziałów i referentów, którzy 
w obecności inspektora samorządowego 
omawiali sprawę usprawnienia pracy biuro- 
wej w Magistracic. 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
— Redukcja pracy w fabrykach. Wileń- 

skie fabryki trykotarzowe z powodu kryzy- 
su ekonomicznego postanowiły zredukować 
pracę do 3 dni w tygodniu. 

Ro Žž NE 
— Dancing — wilja. Otrzymujemy 

następujące uwagi: 
Korporacja „Połonja” urządza rok-rocz- | 

nie tradycyjną wilję wraz ze swymi filistra- 
mi. jest to instytucja stara, zasłużona, któ- 
та każdy chciałby szanować. Wiadomo mi, 
że w tym roku po, a raczej podczas owej 
tradycyjnej wilji, jako że filistrowie przy- 
byli z żonami i córkami zaczęto... tańczyć. 
Zaiste dziwny sposób pielęgnowania trady- 
cyj katolickich. kościół zabrania tańców w 
adwencie, c ile wilja nie jest żadną uroczy- 
stością religijną, lecz tylko obyczajową, o 
tyle zakaz tańców posiada wszystkie po- 
ważne rygory kościelne. Czy może być coś 
bardziej godnego politowania niż taka hipo- 
kryzja. Iradycja, wilja, uczucia katolickie, 
stuletnia korporacja, wychowywanie sa- 
mych siehie, i siebie samych przez czcigod 
nych  filistrów, a tu pląsy radosne w 
czasie | zakazanym. Nie przeszkodzi to 
oczywiście nikomu z pląsających występy- 
wać z patosem obrońcy katolicyzmu przy 
każdej sposobności, zwłaszcza przy takiej, 
które z przepisami, ani kanonami katolic- 
kiemi, jako żywo nic nie ma wspólnego. 
Konwent wileński „Połonja" nie powinien 
jednak mieć obyczajów, które są stosowne 
dła restauracji wileńskiej „Polonja”. 

Jedna z matek 

. Jakkolwiek mamy głębokie zauia- 
nie do naszej informatorki, którą re- 
dakcja zna osobiście, to jednak za jej 
zgodą pozwalamy sobie oświadczyć, 
że nie wierzymy, aby korporacja Po- 
lonja w tak szczególny sposób dawa- 
ła swój wyraz hołdu dla tradycyjnie- 
katolickiej wilji i radzi będziemy za- 
mieścić zaprzeczenie tego faktu podpi- 
sane przez zarząd tej korporacji, któ- 
ra, jak słusznie pisze nasza informa- 
torka, wszyscy szanować chcemy. 

— Podziękowanie. Komitet wykonaw- 
czy wystawy pamiątek J. E. ks. biskupa dr. 
Władysława Bandurskiego, składa gorące 
podziękowanie |. E. ks. biskupowi za uży- 
czenie swych cennych zbiorów dla urządze- 
nia wystawy, z której dochód zasilił kasę 
Schroniska dla* sierot im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
_ Komitet uważa za swój obowiązek zło- 
żenia serdecznego podziękowania Į. W. Pa- 
nu Marszałkowi Władysławowi Raczkiewi- 
czowi, który na ceł wystawy użyczył sali 
pałacu reprezentacyjnego, pięknem przemó- 
wieniem otworzył wystawę, a Komitetowi 
stale użyczał opieki i pomocy. 

Ponadto Komitet składa podziękowanie 
dowódcom i oddziałom I, 5, 5 p. p. leg. 
1 p. a. p. leg., 4 pułk. ułanów, 85 PD, T 
р.р. ! 19 p. a. p., oraz harcerzom wileń- 
skim za nadesłane na wystawę eksponaty, 
Komisji Artystycznej, W.P. Heppenowi, Du- 

NIKA 
nin-Markiewiczowi i H. Schramównie i Ko- 
misji Redakcyjnej W. P. dr. Lorentzowi, p. 
Łopalewskiemu i H. Romer-Ochenkowskiej 
za pracę nad artystycznem ujęciem wysta- 
wy, redakcję i wydanie katalogu, Magistra- 
towi m. Wilna, oraz firmom ogrodniczym 
Wellera i Moczułaka, Towarzystwu Arty- 
stów Plastyków, oraz tym wszystkim os0- 
bom i instytucjom, które swą dobrą wolą i 
ofiarną pracą przyczyniły się do  urządze- 
nia powyższej wystawy. 

— Podziękowanie. Zarząd Akademic- 
kiego Koła Wilnian w Warszawie, niniej- 
szem skłąda serdeczne podziękowanie fir- 
mie „Nasz Sklep" przy ul. Zamkowej 4, za 
łaskawe wypożyczenie 2 kilimów na bat 
Koła. Zarząd. 
5128 

— Licytacje w Banku Ziemskim. Na od- 
bytej dnia 29 b. m. w Wileńskim Banku 
Ziemskim licytacji — majątków ziemskich, 
odłożonej do 2-go terminu, sprzedano 5 nie- 
ruchomości ziemskich, w tem jeden mają- 
tek przestrzeni do 900 ha, jeden zaś ma- 
jatek został za bankiem. 

— Izba własności nieruchomej. 
Stowarzyszenie właścicieli nierucho- 
mości rozważa obecnie projekt powo- 
łania do życia specjalnej Izby własno- 
ści nieruchomej, organizacja której 
wzorowałaby się na statucie istnieją- 
cych Izb Przem.-Handlowych lub Rze- 
mieślniczej. 

— Spółdzielnia autobusowa obni- 
ża płace. Chcąc nie dopuścić do kry- 
zysu w Spółdzielni Autobusowej, ob 
sługującej jak wiadomo wszystkie linje 
w mieście, zarząd spółdzielni uznał za 
niezbędne obniżenie zarobków  perso- 

RESTAURACJA 

  

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

teatrze na Pohuiance o godz. 8 w. ukaże 
się po cenach normalnych arcywesoła ko- 
тефа J. Haseka „Dzielny wojak Szwejk” 
w opracowaniu reżyserskiem dyr. Zełwero- 
wicza, z udziałem całego zespołu z L. Żu- 
rowskim w roli tytułowej. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8 w. ukaże się w teatrze Lutnia po cenach 
normalnych wytworna komedja L. Verneuila 
„Egzotyczna kuzynka” w reżyserji R. Wasi- 
lewskiego, w wykonaniu Eichłerówny, Le- 
wickiej, Balcerzaka i Wyrwicza Wichrow- 
skiego. Wszystkie bilety sprzedane. 

— Rewja Sylwestrowa. Wielka Rewia 
Sylwestrowa zapowiedziana przez Teatry 
Miejskie a wzbudzająca w całem Wilnie zro 
zumiałe zainteresowanie jest już na ukończe- 
niu. Nazwisko reżysera którum jest p. Ka- 
rol Wyrwicz - Wichrowski oraz zapał i po- 
mysłowość, z jaką cały zespół pracuje ka- 
że się spodziewać widowiska o wysokim po- 
ziomie artystycznym. Bogaty program obej- 
mować będzie cały szereg skeczów, mono- 
logów, piosenek oraz produkcyj tanecznych. 
Dekoracje pomysłu |. Hawryłkiewicza, Oraz 
efektywne kostjumy z pracowni teatralnych 
dodadza wiele uroku tej sympatycznej im- 
prezie. › 

— Widowisko baletowe dła dzieci w 
Lutni We czwartek dnia l-go stycznia od- 
bedzie się o godz. 3.30 w teatrze Lutnia wi- 
dowisko baletowe dla dzieci o bogatym u- 
rozmaiconym programie. Wykonawcami bę- 
dą: p. Larisa Sawina - Dolska oraz jej ucze- 
nice. 

Ceny miejsc ne to niezwykie interesują- 
ce widowisko zostały zniżone. 

— Repertuar teatrów miejskich na dzień 
1-go stycznia. We czwartek dnia l-go stycz- 
nia ukaże się o godz. 3.30 w teatrze na Po- 
hulance po raz ostatni w sezonie wspaniała 
sztuka wojenna Słerriffa” „Kres wędrówki” 

O godz. 8 w. „Dzielny wojak Szwejk” 
po cenach normalnych. 

"Teatr w Lutni również czynny dwukrot- 
nie. O godz. 3.30 pp. widowisko baletowe 
dla dzieci w wykonaniu p. Larisy Sawinej - 
Dolskiej. O godz. 8 w. „Egzotyczna kuzyn- 
ka** po cenach normalnych. 

— Koncert Aleksandra  Brailowskiego. 
Dnia 15-go stycznia o godz. 8 w. w sali te- 
atru na Pohulance odbędzie sia staraniem 
Wileńskiego Towarzystwa Filharmoniczne- 
go koncert wszechświatowej sławy pianisty 
Aleksandra Braiłowskiego. Koncert ten wzbu 
dzi niewatpliwie duże zainteresowanie za- 
równo ze wzgledu na indywidualność arty- 
sty, iak i na bogaty program obejmujący u- 

< Urorzysie powiłónie |OWOgO 
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zmarł dnia 21 

wspominać się będzie powiadamia 

w wieku lat 66. 

nardyński. 
O czem zawiadamia 

$. į P. 

ADRJAN ŚMIGIELSKI 
Doktór medycyny, ziemianin I Prezes Redy Nadzorczej 

Spółdzielni Młeczarskiej w Wensampolu, pow. Dziśnieńskiego. 

w maj. własnym Szendzin i tamże został pochowany w grobach rodzinnych. 

O tej bolesnej i nieodżało » anej r a 

nowanege i szczerze oddanego pracy kolegi, którego pamięć zawsze z czcią 

Spółdzielni Młeczarskiej w Wensampolu. 

grudnia 1930 r. 

dla Spółdziel i. stracie ogólnie sza- 

Rada Nadzorcza i Zarząd 

* 
Konstanty

 
Wałejko 

Kierownik działu gospodarczego P.W.W.Nr.6 w Wilnie 
Po diugich i ciężkich cierpieniach zmarł da. 29-go grudnia 1930 roku 

Eksp.rtacja zwłok z domu żałoby ' (przy ul. Ponarskiej 63) odbędzie 
się w dn. 31 b. m. o go'z 10 rano do paratjalnego kościoła Serca Jezuso- 
wego, gdzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne, 

P.grzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 3 po poł na cmentarz po-Ber- 

Stowarzyszenie Urzędników P. M. S$. 
Koło Wileńskie. 

Jan Jasień 
EMER. GEN.-LEJTN. 

Opatizony Ś.Ś. Sakramentami, zmarł w dniu 29 grudnia 1930 r. 

zwłokach (ul. 3 Maja 1 — 4) zostanie 
odprawione w (dniu 30 grudnia r. b. o godz. 6 wieczór. Eksportacja zwłok 
z domu żałoby do cerkwi Romanowskiej na Poliulance nastąpi w dniu 31 

Nabożeństwo żałobne przy 

grudnia o godz. 10. 

  

nelowi, zatrudnionemu w przedsiębior 

stwie. ` 
Wobec tego, że związek szoferów i 

konduktorzy, nie chcą się zgodzić na 
zmniejszenie płac, cała sprawa się za- 
ostrza. 

"BRISTOL" 
URZĄDZA 

twory autorów tej miary co: Bach - Buso- 
ni, Ścarlatti, Beethoven, Chopin, Debussy, 
Skriabin 1 Bałakirew. 

BALE I ZABAWY 
— Bal w Kasynie Ofic. Tradycyjnym zwy 

czajem Zarząd Kasyna Oficerskiego urządza 
bal sylwestrowy, zaproszenia na który mo- 
żna otrzymać w lokalu kasyna od godz. 
17 — 19. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Hollywood — Janko Muzykant. 
Heljos — Raj zakochanych. 
Mimoza — Twe usta tak kusiły mnie... 
Casino — Odszczepieniec. 

Kino Miejskie — O Matko! 
Stylowy — Tajemnica limuzyny. 
Pan — Aleksander II-gi- 

WYPADKI I KRADZIŁ ŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 27 do 29 
zanotowanówypadków 30 w tem: kradzieży 
5, opilstwa:3, -przekroczen: 12. х 

Nieszczęśliwy wypadek. 
We wsi. Świeciłowicze, gm. Nowomyskiej, 
w czasie reperowania studni przez Drozda 
Kuźmę, mieszkańca tejże wsi, który znaj- 
dował się wewnątrz studni, pękł jeden krag 
Pawi. Poyac Drozda, który po- 
niósł śmierć na miejscu. Zwłoki zostały wy- 
dobyte przez straż pożarną z towicz. 

— Zatrzymanie przemytu. Policja za- 
trzymała Libersona  Morducha i Biełmana 
Zelika, zamieszkałych we wsi Łotwa, pow. 
 Brasławskiego ze 106 kiłogramami 'rodzy- 
nek, pochodzących z przemytu. 

— Samobójstwo w Lan- 
dwarowie. Zamieszkała w Landwa 
rowie przy ul. Wileńskiej 12 Gajżew- 
ska Marja, lat 21 popełniła samobój- 
stwo wystrzałem z rewolweru. Powód 
-— nieznany. › 

— Kradzieże mieszkaniowe. W dniu 27 
bia. Lodchowi Piotrowi, Wileńska 15 skra- 
dziono garderobę męską oraz bieliznę. War- 
tość skradzionych rzeczy wynosi 800 zł. 

Miedzionosowi Józefowi, Garbarska nr. 1 
skradziono męski płaszcz wartości 200 zł. 
Ustalono, iż płaszcz ten znajduje się w lom 
bardzie przy ul. Biskupiej 12 zastawiony 
przez nieznaną esobę.. 
  

RADIO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 30 GRUDNIA 

11,58: Czas. 
12.05 — 12,50: Koncert popularny (no- 

wepiyty) “Apo LM, OWA Ba 

SYP. 

czyk-Michałowski 

Po nabożeństwie odbędzie się pogrzeb na cmentarzu 

O czem zawiadamiają stroskani. 

B. ARMJI ROSYJSKIEJ 

ewangielickim, 

SYN I RODZINA 

PEOMUNEZETOCI O ZACEROZ KONANZODOODENKCC ZA 
Władze administracyjne wobec sta 

nowiska zainteresowanych, postanowi 
ły wejrzeć w tę sprawę, by. zapobiec 
konfliktowi. 

  

  

Mickiewicza 22 

Kl mkl © 
13,10: Kom. meteor. 
13.50 — 16.10:  „Niezachodzące słońce 

przyłądka północnego” — odczyt z Kato- 
wic wygł. S. Nitsch. 

16.25 — 16.50: Progr. dzienny. 
*16.3 — 17.15: Kolendy i tańce ludowe 

(nowe płyty). 3 
17,15 — 17.40: „Kryzys szkoły średniej 

© Polsce" — odczyt wygł dr. Zygmunt 
Fedcrowicz. Tr. na całą Polskę. 3 

17.45 — 18.45: Koncert z Warsz. 
18.45 — 10.00: Kom. Akad. Aeroklu- 

19.00 — 19.10: Program na środę i roz- 
:naitošci. 

19.10 — 19.25; 
Warsz. 

19.35 — 19.50: Prasowy dziennik radį. 
19.505 Operetka z Warszawy („Orfeusz 

w piekle" — Ofrenbacha) Podczas pierw- 
szego antraktu „Tygodnik artystyczny” (je- 
rzy Wyszomirski) ze studja Rozgłośni Wi- 
jeńskiej. 

23.00 — 24.00: Koncert symfoniczny 
(płyty) 1) R. Wygner — Uwert. do „Śpie- 
waków Noerymberskich'. 2) Mendelssohn — 
Koncert skrzypcowy (E. Kreisłer) 3) |. 
Strauss R. — Poemat symfoniczny „Don 
juan”. > 

   

  

bu 

Komunikat rołniczy z 

  

  

Zaparcie podczas ciąży. Zaparcie podczas 
ciąży stanowi bardzo częste ziawisko. Krą- 
żenie krwi w tym okresie jest szybsze ale 
iermentacje gnilne następują łatwiej. Zapar- 
cie stolca powoduje często gorączkę, wy- 
mioty. krwawnice (hemoroidy), żyłaki t.d. 
Stosowanie Cascarine Leprince wyświadcza 
ciężarnym kobietom wielkie usługi, nie wy- 
wołując nigdy najmniejszych zaburzeń. 
Sprzedaż we wszystkich aptekach. 

OFIARY 
Zamiast powinszowań świątecznych i no 

worocznych l.eonostwo Sumorokowie na 
bursę dla ociemniałych na Antokolu zł. 25. 

. Zofja i Witold Świdowie na Dom Dzie- 
ciątka Jezus zł. 10. 

Marja i Czesław Sieradzcy 
im. Maryi zł. 20. 

Szymonostwo 
nauczycielki do rozporządzenia p. L. 
kiej zł. 10. ы 

Zamiast powinszowań noworocznych na 
żłobek im. Maryi: |]. Rychlewicz zł. 5, W. 
Mohł zł. 5, T. Bystram zł. 5, Z. Bortkiewicz 
zł. 5, M. Hr. Broel-Płater zł. 5, K. Świątec- 
ki zł. 5, S. Bochwic zł. 5, A. Meysztowicz 
zł. 5, M. Jamontt zł. 5, |. Malecki zł. 5, B. 
Szachno zł. 5, razem 55 zł. 

  
  

na Żłobek 

Renigerowie na Ta 
с-
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w dniu :9-X. 1930 r. 
10065. Il. Firma: „Mark Salomon , Kiwowicz Mojżesz'. 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
2582 — VI 

w dniu 27-IX 1930 r. 
3720. II. Firma: „Rymaszewska Marja“. Przedsiębiorstwo 

zestało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2583 — VI 

w dniu 29-X. 1930 r. 
511. Il. Firma: „Berensztejn Kalmen". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2584 — VI 

  

w dniu 1-Х 1930 г. 
250. II. Firma: „B-cia Kołdobscy Alter, Salomon 1 ]бхе!“ 

Spólka została zlikwidcwana i wykreśla się 4 rejestru. 2585—VI . 

w dniu 27-1X 1930 r. WE 
185. Il. Firma: „Abram Złatkowicz i Mowsza Kuszkin“. 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2586—-V] 

Dział B w dniu 24-X 1930 r. 
215. IV Firma: „Fabryka Wódek i Likierow jan Sa- 

dowski S-ka w Lidzie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Na likwidatorów powołano Abrama i)arszona, Benjamina Pod- 
woryskiego i Mojżesza Pupko. Zgłoszono HRYRCZCIĘ p: 

p 2587 — 

w dniu 21-I 1930 r. 
83. IX. Firma: „Księgarnia Nauczycielstwa Polskiego w 

Wilnie, Spółka Akcyjna”. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego 
w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 23.V. 1929 r. ogłoszono 
upadłość w hardlu spółki « kuratorem masy. upadłościowej 
wyznaczono adw. Łuczyńskiego Wincentego, zam. w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 21 — 5 z urzędu. 2588 — VI 

w dniu 23-X 1030 r. 
17.V. Firma: „Spółka Wileńska — Handel Ilmportowy z 

ograniczoną odpowiedzialnością*. Siedziba spółki została prze 
niesiona na ul. Jakóba Jasinskiego 4 w Wilnie. Na likwidato- 
ra powołano Lejbę Pinesa z Wilna, ul. Jakóba Jasińskiego 4. 
Zgłoszono likwidację spółki. 2589 — VI 

w dniu 1-X 1930 r. 

63-VII. Firma: „Towarzystwo Akcyjne Kurlandzkiej Ole- 
jerni w Wilnie Spółka Akcyjna”. Firma obecnie brzmi: „Akcyj- 
ne Towarzystwo Kurlandzkiej Olejarni w Wilnie Spółka Akcyj 
na*. Przedmiot: prowadzenie olejarni i pokostowni w Wilnie, 
przy zbiegu ulic Kurlandzkiej, Jęczmiennej i Smolnej  rafino- 
wanie i fabrykacja różnych olejów roślinnych, farb, lakierów 
i artykułów chemicznych, oraz handel artykułami własnego 
wyrobu, lub nabywanemi w celach odsprzedaży, lub powie- 
rzonemi spółce w komis. Akcje imienne. Czeki na rachunek 
bieżący podpisuje jeden z członków zarządu upoważniony do 
stego przez uchwałę zarządu. Statut spółki uzgodniony z prze- 
pisami prawa o spółkach akcyjnych z dn. 22-11 1928 r. (Dz. 
Ustaw Nr. 39, poz. 383) przyjęty został na Walnem Zgroma- 
dzeniu akcjonarjnszów w dniu 25 sierpnia 1930 r. zaprotoku- 
łowanem w fortnie aktu przez Jana Buyko, Natorjusza w Wil- 
nie dn. 25-VIII 1930 r. pod Nr. 3463 2500 — VI 

w dniu 30-X 1030 r. 
54.VIII. Firma: „Towarzystwo dla Handlu  Aptecznemi i 

Periumeryjnemi Towarami |. B. Segall w Wilnie — Spółka 
Akcyjna". Połączono każde 50 akcyj w jedną i następnie zmniej 
szana Ianitał zakładowy o 150.000 złotych drogą zmniejszenia 
nominalnej wartości akcji do 350 złotych każda. Kapitał za- 
kładowy obecnie wynosi 350.001) złotych, podzielonych na 1000 
akcyj po 350 złotych każda. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
akcjonarjuszów w przedmiocie połączenia akcyj i zmniejszenia 
kapitału zakładowego zapadła w dniu 24 czerwca 1930 r., ze- 
zwolenie Ministrów Przemysłu i Handlu, oraz Skarbu z dn. 
11 sierpnia 1930 r. opublikowane zostało w Monitorze Pol- 
skim Nr. 202 z dn. 2-IX 1920 r. Na mocy decyzji Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 21 marca 1930 
r. postępowanie zapobiegawcze zostało umorzone, 2591 — VI 

w dniu 2-IX 1930 r. 

43. XIII. Firma: „Wileński Prywatny Bank Handlowy w 

Wilnie, Spólka Akcyjna". Kapitał zakładowy wynosi 2.500.000 

złotych, podzielony na 25.000 akcyj na okaziciela po 100 zło- 

tych nominalnej wartości każda. Na członka Rady Banku po- 

wołany został Maciej Jamontt z Wilna, ul. Zygmuntowska 18, 
wobec czego uzyskał prawo podpisywania wszelkiego rodza- 
ju plenipetencyj w imieniu Banku łącznie z drugim obowiązu- 
jącym podpisem 2592 — VI 

w dniu 27-1X 1030 r. 
43. XIV. Firma: „Wiieński Prywatny Bank Handlowy 

w Wilnie Spółka Akcyjna". Wpłaty na przepisane statutem 
akcje zostały dokonane. Statut spółki uzgodniony został z 
przepisami prawa o spółkach akcyjnych z dn. 22-III 1928 r. i 
Prawa Bankowego z dn. 17-II] 1928 r., Zmianv uzgadniające 

statut, przyjęte na Walnem Zgromadzeniu  Nadzwyczajnem 

Akcjonarjuszów, dn. 5 grudnia-1928 r. zatwierdzone zostały 
Postanowieniem Ministrów Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu 

z dn. 23 maja 1929 r. i opublikowane w Monitorze Polskim 
Nr. 120 z reku 1929. 2593 — VI 

w dniu 20-XI 1930 r. 

43. XV. „Wileński Prywatny Bank Handlowy w Wił- 
nie, Spółka Akcyjna*. Na członków Rady Banku obrani zo- 
stali: Aleksander Meysztowicz, Jan Malecki, Karol Wagner, 
wobec czego uzyskali prawo podpisywania w imieniu Banku 
wszelkiego rodzaju plenipotencji, każdy z nich łącznie z dru- 
gim, obowiązującym podpisem. Nadano prokurę Janowi Krzy- 
żanowskiemu z prawem podpisu za Centrale Banku i wszyst- 
kie jego oddziały łącznie z drugim obowiązującym podpisem. 

2594 — VI 

w dniu 24-X 1930 r. 

481. | Firma: „BYKTOFORNERJA Spółka z ograniczo- 
ną odpowiedzialnością. Prowadzenie handlu klejonką, czyli 
avktą, fornirem i różnemi przyrządami i przyborami stolarskie 
mi. Siedziba w Wiinie, ul. Rudnicka 17. Przedsiębiorstwo ist- 
nieje od 15 września 1930 r. Kapitał zakładowy 6000 złotych 
podzielony na 60 udziałów, po 100 złotych każdy, całkowicie 
wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Gdala Ła- 
pidus przy ul. Węglowej 16 i Maks Astryński przy ul. Zakre- 
towej 7. Wszelkiego rodzaju zohowiązania w tej liczbie wek- 
sle, żyra wekslowe, czeki, obligi, umowy, plenipotencje, pro- 
kury, wydawane w imieniu spółki podpisują obaj członkowie 
zarządu. Korespondencję zaś pocztową, telegraficzną, zwykłą 
i wartościową, jak również odbiór listów, paczek i przeka- 
zów pieniężnych podpisuje każdy z członków zarządu. Spół- 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta na mocy akta 
zeznanego przed Aleksandrem Różnowskim.  Notarjuszeni w 
Wilnie w dn. 12 września 1930 r. za Nr. 4600 na czasokres 
roczny t. į. do dnia 15 września 1931 r. z tem, że w razie 
niezgłoszenia przez któregokolwiek z udziałowców na sześć 
miesięcy przed upływem terminu żądania przystąpienia do 
likwidacji — spółka trwa nadal. 2595. 

    

  

480. l. Firma: „WETERYNARJA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Handel odżywkami weterynaryjnemi, za- 
równo na rachunek własny, jak i w drodze przedstawicielstwa 
i komisu na rachunek osób trzecich. Siedziba w Wilnie, ul. 
Bazyljańska 2. Kapitał zakładowy 2000 złotych podzielony na 
8 udziałów, po 250 złotych każdy, całkowicie 'wpłaeony. -— 
zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Nochim i Nesza Ber- 
'nanowie, przy ul. Ostrobramskiej 25, Pejsach i Liza Lurje 
przy ul. Piwnej 2, oraz Mina i Abraham Babes Bobe przy ul. 
Wileńskiej 32. Wszelkie umowy, weksle, czeki, prokury i pel- 
nomocnictwa wszełkiego rodzaju podpisują pod stemplem fir- 
mowym dwaj członkowie zarządu, z których jeden musi być 
Abraham Babes Bobe, albo Mina Babes Bobe. Pokwitowania., 
i potwierdzenia z odbioru wszelkich sum, papierów wartościo- 
wych i dokumentów, jak też wszelkiej korespondencji handlo- 
wej, podpisuje jeden tylko członek zarządu. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością, zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed Sewerynem Bohuszewiczem Natorjuszem w Wilnie w 
dn. 13-1X 1930 r. za Nr. 5072 na czas Pony 
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W dniu 1 — XII. 1930 r. « 
„ 12511. I. Firma: „Flora A. Abramska i Sz. Szapiro 

Spółka firmowa”. Skład apteczny i peri umerviny. Siedziba 
w Wilnie przy ul. Niemieckieį 21. Firma istnieje od dnia i 
października 1930 r. Wspólnicy zam.wWilnie: Anna Abramicka 
przy ul. Aleja Roż 4 i Szejna Szapiro przy ul. W. Pohulanka 
25. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 3 paździer 
nika 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do. obu 
wspólniczek. Wszelkie dokus:nentv, jak to: umowy, weksle, in- 
jdosy, czeki, zobowiązania i inne akty winny być. podpisywa- 
ne przez obydwie wspćlniczki pod stemplem firmowym spółki. 
Wszelkiego rodzaju korespondencję spółki ma prawo prowa- 
dzić każda ze wspólniczek zosobna., iak również każda z nich 
może otrzymywać z urzędów państwowych, samorządowych, 
i wszelkich innych wszelkiego rodzaju korespondencję, sumy 
pieniężne, przesyłki i t. p., oraz wydawać plenipotencje do pro 
wadzenia spraw sądowych spółki za swoim podpisem pod 
stemplem firmowym spólki. 2597 

w dniu 29 -- XI 1930 r 
12512. I. Firma: Gurland Mera* w Wilnie, ul. Wiłkomier 

ska 71. Sklep naczyń. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel -— 

Gurland Mera, zam. tariże. 2598 

w dniu 1. — XII 1930 r. 

12513. I. Firma: „Sonia Ginzburg* w Wilnie, ul. Tatar- 
ska 14. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 

— Sonia Ginzburg zam. tamże 2509 

PE PEC w dniu 29 --- XI 1930 r 
12514. I. Firma: „Władysław Karpowicz* w Wilnie, ul. 

W. Pohulanka 20. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. Właści- 

ciel — Karpowicz Władysław zam. tamże. 2600 

w dniu 1. — XII 1930 r. 

12515. L Firma: Nidermut Chana* w Wilnie, ul. Žydow- 
ska 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Własciciel 

— Nidermut Chana, zam. w Wilnie uł. Niemiecka 18. 

  

w dniu 2 — XII. 1930 r. 
12516. I. Firma: „Aron Szapiro* w Wilnie, ul. Straszuna 

12 m. 9 a. Sklep bielizny i gałanterji. Firma istnieje od 1930 

r. Właściciel — Szapiro Aron, zam. tamże. 2602 

  

  

  

W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
Za drzwiami rozległy się głosy i 

tupot nóg. Na progu ukazał się męż- 
czyzna Ocwood zamarł w niepewno- 
ści. czy Belford znał go, czy nie? Był 
to człowiek niski, niezmiernie brzyd 
ki, otyły, bardzo szeroki w ramionach. 
Krótko, przy skórze ostrzyżone włosy 
i olbrzymi nos dopełniały odpychają- 
cego wrażenia.. W prawej klapie ster 
czała czarna główka szpilki. 

-— No, Maxie, — zapytał Morti- 
"mer, — już wszystkich przywiozłeś? 

Przybysz rzucił na Desmonda po- 
dejrzliwe, ponure spojrzenie: 

— Mój przyjaciel Beliord, — Mor 
timer poklepał Desmonda po ramieniu 
— Słyszałeś przecież o nim, Maxie? 

Major był zdziwiony i zaskoczony 
niezrozumiałemi gestami, które wyko- 
nywał „Max*. Zachowanie się jego 
zmieniło się nagle: twarz przybrała 
wyraz pochlebstwa i służalczości. 

— 0! Czyż być może! — zawo- 
łał. — Jestem szczęśliwy że mogę pa- 
na poznać, sir! 

Mowę jego cechował silny akcent 
niższych warstw społeczeństwa. Uścis 
nąwszy dłoń Ocwooda, dodał, zwrąca 
jąc się. do Mortimera: 

— Przywiozłem trzy osoby. Tyle 
ich miało być, prawda? Zaraz tu wej- 
da. 

W tej chwili do „gabinetu weszło 
jeszcze dwóch mężczyzn: pięćdziesię - 
cioletni olbrzym i mały, czarny czło- 
wieczek, o ciemnej cerze i rzadkiem 
uwłosieniu głowy. Obaj mieli w kla- 
pie marynarki znak, który Ocwood 
znał już teraz: czarną główkę od szpil 
ki! 

— Dzień dobry panom, — rzekł 
ołbrzym gardlowym, ochrypniętym 
głosem, zwracając się do Mortimera. 
— A to jest Berent.... — wskazał swe- 
go czarnego. towarzysza. — Pan jego 
nie spotykał nigdy dawniej. 

Potem podszedł do Ocwooda i go 
rąco potrząsł jego rękę: 

— Drogi Belfordzie, sto lat 
nie fidzieliśmy się. 

Zniżył głos 

już 
Jak tam spraiy? 

i mruknął znacząco: 

Desmond nie wiedział, o jakich spra- 
wach była mowa, odpowiedział więc 
wymijająco i żartobliwie: : 

— Sprafy? Sprafy są w porząd- 
ku! 

Niemiec klapnął go po ramieniu i 
roześmiał się: 

— Z pana łobuz safsze! Opowiem 
to Minnie! 

W tej chwili drzwi się otworzyły 
i do pokoju weszła dama. Była pięk- 
na i silna, choć nie mogła mieć mniej, 
niż sześćdziesiąt lat. Zachowaniem się 
i wyglądem różniła się zasadniczo od 
reszty towarzystwa i najwidoczniej na 
leżała do wyższych warstw społeczeń 
stwa londyńskiego. 

Miała na sobie czarną aksamitna 
suknię, a szal koronkowy okrywał jej 
nagie ramiona, na piersi miała róże, 
przypiętą czarną szpilką. Gdy weszła, 
olbrzym skoczył ku niej, wołając: 

-— Słuchaj, Minno! 
Mortimer przerwał mu ze złością: 
— Proszę się uspokoić, Nr. 13, 

zwarjowałeś? Co to za dzikie zacho- 
wanie? Czy nie znasz regulaminu? 

Nr. 13 zakaszlał i wybełkotał: 
-— Przepraszam.... ja zapomnia- 

łem... 
Dama podeszła do Mortimera i 

wyciągając rękę w rękawiczce, rzekła 
przyjemnym, niskim głosem: | 

— Jestem ,„„M-me Malplaquet", a 
pan jest p. Mortimerem? 

Mortimer pochylił się nizko nad jej 
dłonią: 

=- Pani, jestem szczęśliwy, że mo- 
gę spotkać się z panią, po tych wszy- 
stkich zachwytach, jakie słyszałem 0 
pani. 

-— To bardzo uprzejmie, — uśmiech 
nęła się M-me Malplaquet. — Słysza- 
łam, że pan umie rozmawiać z dama- 
mi. Ale zapomniałam przywitać się 
z naszym kochanym Belfordem... ак 
się pan miewa, drogi panie? Dosko- 
nale pan wygląda, zdrowszą ma pan 
cerę i odmłodniał pan, doprawdy. ro- 
bi pan wrażenie, człowieka o wiele 
młodszego! 

Desmond zmieszał się pod prze- 
nikliwem spojrzeniem rozumnych czar 
nych oczu. Przypomniały mu się sło- 
wa Crooksa: „Strzeż się pan kobiet" i 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

drgnął mimowoli. : 
Cieszę się, że panią 

—wybełkotał, odwracając oczy. : 

— Bože, tak dawno pana nie wi- 

działam, że mi się zdaje, że nawet głos 
się pana zmienił! 

— Jestem przeziębiony, — wyjaś 
niał major. 

— O nie, to nie z przeziębienia! 

roześmiała się M-me Malplaqet— 

Timbre głosu pana wzmocnił się i od- 

młodniai. Beliordzie, gotowa jestem 

założyć się, że pan jest zakochany! 

Czyżby w tej samej czarnookiej pięk- 
ności, za którą szaleje Mortimer? 

Rzuciła bystre spojrzenie w stronę 
Mortimera, ale ten nie słyszał, zajęty 
rozmową z dwoma Niemcami. 

-— Kogo pani ma na myśli? 
zapytał Desmond. 

— Niech pan nie udaje! — rzek- 
ła sucho dama. — Pan wie doskonale 
że mówię o tej tancerce Noor - el - 
Dine. Nasz przyjaciel zachowuje się 
bardzo nieostrożnie. Może nas wszy- 
stkich skompromitować, jeżeli się nie 
opamięta.! W ostatnich czasach Angli 
cy zrobili się bardzo podejrzliwi, dro- 
gi Belfordzie! Mieszkam tu już od 
czterdziestu lat, znam ich doskonale. 
Musimy być bardzo ostrożni, ale Mor- 
timer może wszystko popsuć. Mam 
zamiar powiedzieć mu to dzisiaj w 0- 
czy. Nr. 13 i Berent zgadzają się ze 
mną. Uprzedzam pana, że Berent ma 
zamiar nagadać mu dużo przykrych 
rzeczy. 

Rozmowa z M-me Malplaquet obu 
dziła ciekawość Desmonda do najwyz 
szego stopnia. Nie mógł zrozumieć, w 
jaki sposób kobieta tak wykwintna 
mogła trafić do szajki tych podejrza- 
nyci: ludzi? Zręcznie zadając pytania, 
dowiedział się, że М-те  Malplaquet 
mieszka w Londynie, ma mnóstwo zna 
jomych wśród oficerów, a szczegól- 
nie wśród oficerów marynarki. 

— jak obiecałam panu, nie sie- 
działam ze złożonemi rękami, —- mówi 
ła, — zdaje mi się, że poznała mczło- 
wieka, który zainteresuje pana. Jest 
to komendant łodzi podwodnej, który 
do szaleństwa wierzy w spirytyzm. 
Kiedy będę mogła panów zapoznąć? 

widzę, 

8 LO W W 
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Od dnia 30 grudnia 1930 r do dnia 2 st.cznia 1951 r włącznie będą wyświetlane filmy: 
Dramat miłości, łez i poświęcenia. 

W roli głównej 
Nad program: I) Przegląd filmowy Nr. 14—16. Aktów 2. 2) Szalony Brzdąc Komedja w 3 akta.h 

TKO? Aktów 8. 

k + dg t-ej. N sten"v p 

* 
2 й 

MARY CARR 
ero „Rrygsda šmlegeį“ 

  

KINO TE TR Dži 
„HELIOS" 

ul. WILEŃSKA 38. 
Tel. 926. 

w swej najnow 
szej kreacj p.t. RAJ Z 

й Przebój Dźwiękowy! Arcydzieło prod. 193: r. Premjowana piękn ŚĆ vsze hś viatowej sławy,bogini - 
kranów, Vil B 

czarująca i ma anky 

wspaniaty i pory vają y dramat m tosny. R/e z dzieje się współcześnie w No vym Jo ku. 
dodatki dźwiękowe. Ceny zn żone tylko na I-szv sea S, $. ansy o god . 

AKOCH sHYCH 
Nad program Re wel.* 

4,6,8,1 13. 
  Db iś wszyscy Śpieszą obejrzeć największy dźwiękowo-śpiewny przebój po'ski 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
wielka 47.   Dla młodzieży d zwolone. 

ZAKO AUZYKANT V. 
W rolach g'ównych, piękna 
gwiazd: ekranu polskiego 

ski, Adolf Dymsza 
Początek seansów o godz. |, 6, 

którzy odśpiewają c:ły szereg piosen=k w 
cyjne odatki dź v ękowe. 

› 10 30 w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Dziś ostatni dzień! >" 

ODSZCZEPIENIE 
króla ekranu RICHARDA DIXA. Nad program: Rewel dodstki dźwiękowe. 

— — Ceny miejsc od 50 gr. 

wzruszający do ter dr 
nej no-<eli Henry! 

Sienkiewicza ' 
Marja Malicka, Witold Contti i królowie śmiechu Kazimierz Krukow-* 

języku p l-kim. 
ay 

` Nad orog am — Ч‘а rewela- * 
niż ne tvłko ni I-szy seans. 

romentalne arcvd ieło dźwiękowe 

Film w kolorach notura'nych 

Sensacyjna sztuka 
dźwiękowa, z udziałem 

  

Początek o godz. 4-ер © 
  

  
Dziś! Wznowienie wszech „CAR ALEKSANDER a” 

  

  

  

  

KINO-TEATR | šwiatowego filmu 
(z tajemnic Pietro-Pawłowskiej twierdzy). Wielki w. jący ‹ 

й | zrus ający dramat, o-nuty na tle hr: 
„P AN z czasów panowan a Aleksandra II i hr. Murawjewa „Wicszatela“. W rol. a Г. г›оЗЁЬО;{]:ЗГСЪ.ЦЁ›‘::Ё:Ё: 

H. Chmielewska i inni. — Początek o godz 3-j. — Ceny od 40 gr. $ 

Dziś! Najnowsz film 1930r. nigdzie nie wyświetlany! Pierwsz w Kino-Teatr Superszlagier z ulubieńcem Wilnian HARRY PIEL em ma. „STYLOWY: |. TAJEMNICA LIĄUZYNY Tiems Limino a Old ć R в 53733 czyli Brygada Śmierci. Arcypotężny dramat w 12 akta h. W roli głównej ulubiony bohater Harry Piel i pięcna Dary Ho'm. Nud ‚то- gram: Niezrównanie piękne arcydzieło tajem liczego wsch du p t. Serce Azji wilki o w laaść lndji. 

KINO Dziś! Najwięnsze arcydzieło nowej produ: cji. Pierws”y raz w Wilnie, prześliczny rumans filmowy 
„ŠWIATOWID“ 

Mickiewicza 9. 

  
pr „NOCE HISZPAŃSKCE 

Serenada miłości w 10 aktach. W roli gł. ulubieniec kobiet ALEKSANDER i śli L oli gł. ) / D'ARCY i 
AMANI. N-dzwyczairie zajmująca akcja rozgrywa się na tle przepięknych ok lic Nes r. 

  

KINO-TFATR > 
„MIMOZA“ 9 W WE 

ul. Wielka 25 

POLECAMY 

WIELKI WYBÓR TOWARÓW 
KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH 

PERFUMERYJNYCH 
KOSMETYCZNYCH 

GALANTERYJNYCH 
PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

CENY UMIARKOWANE 

takoż Arnold Fibigiei 

w kraju przez nałwyt 
ców na Pow. Wystaw 
niu w 1929: iw 

(Grand Prix i Wielki 

K. DĄBROWSKA „xi Nie 
SPRZEDA?  WYNAIFCIE, 

  

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 

uznane rzeczywiście za najlepsze 

СЕМУ FABRYCZNE. 
1 LLTI TTL TLS 

raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy przenój sezonu! —Pieśń miłości — р 

USTA TAK KU 

  
  

7 hektarów 
Sp ziemi ogrodowej, je- 

2 zioro, 25 okien in- 
spektowych i oranżerja 
do sprzedania, wydzier= 
žawienia lub eksolo- 
atacii na spółkę. Zgło- 
s enia w Administracji 
„Słowa* pod W. Ch. * 

Akc. 

    

  

  

2.—3.006 dolarów 
ulokujemy zaraz na 

solidną hipotekę 

miejską. 

Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
Cza 1, tel. 9-05. 

Wolne 
posady 
ZDOLNYCH agentów 
do sprzedaży obl gacji 

      

  

r, Kerntopł i Syn, 

ituiejszych tachowa 
ie Kraj. w Pozna- 
Wilnie w r. 1930 

e Medale Złote). 

ELN O, 
miecka 3, m. 6. 

państwowych na raty 
przyjmujemy „na naj- 
korzystniejszych  wa- 
runkach. Regularne 
obliczenia. Zaliczkowa- 
nie prowi:ji. 
sze 

Najwyż- 
wynagrodzenie. 

  

patefon lub 
gramofon 

odwiedź największy skład instrumentów 
muzycznych, gramofonów i płyt 

Nim kupisz 

ch. Dinces s 
WILNO, ul. Wielka 15. 

Egzyst. od r. 1885. Telef. 10-46. 

Duży wybór płyt ost. nowości. —Dogodne warunki spłaty 

  

Nietylko przyrzekamy 
ale płacimy. Nowa in- 
stytucja bankowa. 

Zgłoszenia: Skrzynka 
pocztowa 282, Kraków. 

1 

  

państwowych „na raty 
przyjmujemy na naj- 
dogodniejszych warun- 

Sumienne obli- 

  

  

|LEKARZEJ 
DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

Lekarz-Dentysta 

Ch, Krasnosielski 
wznowił przyjęcia cho- 

rych, Wielka 21, 
od 9—2i 4—7. 

Akuszerki| 

AKUSZERKA 

DOKTÓR ŚMIAŁOWSKA 
ZELDOWICZOWA *'** Gabinet Kosme- 
KOBIECE, WENE- det lys An 

„ piegi, wągry, łupież, 
wyr ZY brodawki, kurzajki, wy 

padanie włosów. Mic- 
od 12—2i od 4—6 kiewicza 46. 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 

  

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
4—8 w. tel. 10-67. wi 

GABINET 
Raclonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Ino, Mics ewiczs 31 

  

onserwn- 

HanusowięZ ie, dosronali, odświe- 
Zamkowa 7—1 ża, usuwa jej akazy 

i braki. 
Choroby skėrne ws:zy | ciała (panie) 
! weneryczne St mizne opalenie ce- 

przyjmuje od 6—7 (y, Wypadanie włosów 
i łupież, Najnowsze 

DOKTOR zdobycze kosmetyki ra- 
cjonainej, 

Szyrwindt Codziennie od g. 10—8, 
choroby weneryczne W. Ło P. 43 

Dr. Bolesław Urodę 5: 

  

SkGrne- I MOCZOPICJOWE Nr 
Wielka 19, od 9 do li Koba 
3—7 Mrodę pasa: 

«raje, doskonali, odswie- 

Dr. Kenigsberg z sę braki i skazy. 
choroby skórne, wene= „ja. ю 
tyczne i moczopłciowe Z Ce di6 

Mickiewiczą 4, J. Hryniewiczowej, 

лВ ui. WIELKA Je 18 m.3, 

„LO pokcca. PR WE. 1041.1-6>2 
V.-Z P A M,   

  

przez akwizycję dla 
BE naszego oddziału wkła- 

POSAD Y dek oszczędnościowych 
nowym systemem, ktu- 
ry zagranicą osiągnął 

niebywały sukces. Buchalter premie dla klientów do 
rutynowany do intere- 6000.—zł, Zgłoszenia: 
su przemysłowo-rolne- Bink Zaliczkowy i Kre- 
go adr Odpi-dytowy, Kraków, Go- 
sy świadectw wraz Złębia 2.. — 
curriculum vitae nadiy 
łać: Baranowicze. Po- 

ste - restante dia 
„Przemysłowca* 

  

  

  ZGUBY 
Poszukuję 

w średnim 
pracy wieku, do Zgubioną 
dzieci, mogę zająć się książkę wojskową, wy- 
gospodarką domową z stawi ną przez PKU 
szyciem. Łaskawe zgło- Mołodeczno w Wilejce 
szenia proszę składać na jmię Stanisława Ta- 
w Admin. „Slowa“. razewicza s. Juljana i 

—OJulji roczn. 1906 za- 
mieszkałego w Słobo- 
dzie - Zośniańskiej, 

Służąca unieważnia ię. 
do wszystkiego - 

Zgubiono ma dobre referencje. 

Mostowa 10, m. I: weksci nazł.5 O płatny 
5 stycznia 1931 r. na 

RÓŻNE 

  

  

skiego, żyrowany przez 
browar Sony 
Dwór*,  Aniłowicza i 

LISTY do Litwy W. Bl. Weksel unie- 
przesyła szybko i aktt- ważnia się.  Znalazcę 
ratnie — Biuro Talc uprasza się o łaskawy 
Riga, Postfach 511.zwrot do redakcji za 
Na odpowiedź infor- wynagrodzeniem. — —0 
macyjną załączyć ma- 
rek pocztowych — na 

Przekonaj się — 

należy przesłać datę urodzenia (dokładną) oraz 
na odpowiedź i koszta 

załączyć 1.50 znaczkami pocztowemi. 8 
Osobiste porady — tylko po uprzedniem listownem porozumieniu. 

restante Wilno I dla Astrologa, 

WOLNE posady 
SOLIDNYCH - agentów 
do sprzedaży obligacji w 

a 
czenia prowizji co mie- 
siąc. Uboczny dochód 

"Ai 

imię Andrzeja Parczew- su 

S'RY JĄNIE...** 
Romantyczne przygody pięknej księ*niczki rosyjskiej z rewolucji bolszewickiej Życie emigracii w i 

chodzie Europy. W rołach głównych Mary Paxer p prac - w Japouji i ma 42 

wl. B SEGAL 
UL. TROCKA 7, TEL. 542. 

Alfred Abei 

  

Halloi! Radioamatorzyti 
We własnym interesie unikajcie strat, 
kupując AKUMULATORY, radjoodbior- 
niki i sprzęt radjowy tviko w _ fumie 

    

       

  

MICHAŁ GIRDA, Zamkowa 20, tel. 
16-28. Fachowe, sumienne, wygodne 
i tanie ładowanie i naprawa akumula- 

- torów, słuchawek etc — 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

   

  

    
       

     
   

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i be 
żuterji (oraz p у!па — паргала     po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 
    
    
Poważna instytucja organizuje w Wil- 
nie oddeiał i poszukuje energicznych Pa--| 
nów i Pań celem oddan'a popłatnego za- 
stępstwa. Zgłoszenia przyjmuje kierownik 
w | kau biura ogłoszeń S. Jutana, ulica 
Niensiecka 4. —0 
  

  

  

MATKII UWAGA! 
Dawajcie DZIECIGM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKIĄ 
| Ww KRAKOWIE. 

Jest bardza pożywna I niedroga. 

Żądajcie wszędziei # 
 PEIEORZZZEPYRZA GA TYCZKI D TOKIA 

Li UM ki S 
OBWIESZCZENIE 

. Komornik Sądu Powiatowego w Wił- 
nie 3 rewiru Wacław Leśniewski, zani. przy 
ul. 3 Maja 13 na zasadzie art. 1030 UPC ob- 
wieszcza, iż w dniu 12 stycznia 1931 roku, 
o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. Wiel- 
kiej nr. 66 odbędzie się sprzedaż z licytac 
publicznej majątku ruchomego, należąceg. 
do firmy Optvfot, składającego się z apara 
tów radjowych i innych, oszacowanych ni. „y 
450 zł. na zaspokojenie pretensji firmv A 4 
w sumie 400 zł. z proc. i kosztami. - 

Komornik Sądowy Lešni 
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"WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT 
żurnizonowa Komisja Żywnościowa dla 4 

Wi :a, Nowo - Wilejki i Podbrodzia odda w | 
drodze nieograniczonego przetargu dostawę 
mięsa, jarzyny, tłuszczu, siana i słomy «Па / 
wszystkich oddziałów garnizonu Wilno, No- 
wo -. Wilejki i Podbrodzia na przeciąg 
trzech miesięcy t.j. od dnia 1 stycznia 193Ł 
roku do dnia 31 marca 1931 roku. | 

Oferty na powyższą dostawę nałeży wno . 
sić do Przewodniczącego Garnizonowej Ko- 
misji żywnościowej (3 Pułk Artylerji Cięż- „| 
kiej im. kr Stefana Batorego w Wilnie przy * 
ul. Pioromont nr. 32 (w terminie do @та 9 
stycznia 1931 r. godzina 9-ta, w którym to 
dniu o godzinie 10-tej odbędzie się komisyj- 
ne orwarcie ofert i przeprowadzenie przeta'- 

   

   
J. 

Wszelkich informacyj udziela: 
Kwatermistrz 3 Pułku Artylerji Ciężkiej 

im. kr. Stefana Batorego koszary im. ks. 
Józefa Poniatowskiego w Wilnie ul. Pióre- 
mont nr. 32. 

Garnizonowa Komisja żywnościowa 
Wilno. 

Wilno, dnia 27 grudnia 1930 r. 

  

Będziesz olšniony 
PO DŁUGOLETNICH STUDJACH UDZIELAM PORAD 

i OPRACOUJĘ HOROSKOPY ASTROLOGICZNE 

Nie błaga jarmarczna — nie kiermaszowe wróżby 

Porad udzielam zupełnie darmo 
Celem uzyskania horoskopu lub otrzymania odpowiedzi astrologicznej —, 

miejscowość na poste 
formularza należy 

Drukarnia wydawnictwa „Słowa Zamkowa 2. 

     
    

       


