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BIENIAKONIE —- Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 

DUKSZTY — bBniet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — 

KLECH — Skiep „jedność". 
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Według kursujących w mieście na 
szem pogłosek wybory do nowej Rady 
Miejskiej m. Wilna mają być wyznaczo 
ne na perwszą połowę lutego. Wobec 
tego czas jest najwyższy zająć sę nie 
tyłko śp. Kadą - nieboszczką, ale i jej 
następczynią. 

Jestem daleki od tego bezmyślne- 
go narzekania na „sławetny magi- 
strat", jakie tzw. opinja publiczna 
typu archaiczno - przedwojennego sto- 
suje za lada przewinieniem, czy nied- 
balstwem ze strony najmizerniejszego 
urzędniczka magistratu. Zarówno pp. 
Bańkowski, jak p. Folejewski i bardzo 
daleki od ideologji „Słowa* wicepre- 
zydent p. Czyż posiadają swoje karty 
zasług w historji Wilna. Na dolę b. 
prez. Bańkowskiego wypadło podźwi- 
gnięcie Wilna ze straszliwych ruin 
wojennych. Na dolę p. Czyża i Fole-. 
jewskiego: pierwsze a. b. c. cywili- 
zacji — kanalizacja, oświetlenie, bruki 
j chodniki. 

iednakże uporządkowanie Wilna 
nie może zakończyć się na tem co już 
zostało wykonane. Najważniejszem za- 
daniem nowej Rady Miejskiej, oprócz 
koniynuowania prac -juž  rozpoczę- 
tych, powinno być nadanie Wilnu ja- 
«iegoś swoistego, _ indywidualnego 
charakteru. Dotychczas bowiem Wil- 
no składa się z 2-ch połów, kłócących 
się ze sobą na każdym kroku. Ze sta- 
romieścia, świądczącego o wielkiej 
kulturze przeszłości i nowomieścia o 
typie przedwojennych miast  rosyj- 
skich. Cechą tych miast był brak spe- 

Ycjalizacii — owej podstawy  dobro- 
Sbytu miast  zachodnio-europejskich. 
mbodczas, kiedy na 

Ti miasto posiadato jakąš „specialitė de 
isen'*, przemysł i handel rosyjski, 

wyrastając w gorączkowym  pošpie- 
cau, nadawały miastom rosyjskim wy- 
gląd chaotyczny. Tu jakaś fabryczka 
obuwia, tam browar, towarzystewko 
akcyjne i t. d. obok zaniedbania na- 
taralnych podstaw rozwoju danego 
miasta. 

Tymczasem jeden rzut oka na ma- 
pę Furopy Zachodniej wystarcza, aże 
by zrozumieć co to jest specjalizacja 
miast. Jeżeli wymawiamy Essen, Mo- 
nachjum, Drezno, Grenoble, Lyon, Me- 
djolan i t. d. 10 nie trzeba byč wiel- 
kim gieografem, ażeby oblicze indy- 
widualne każdego z tych miast stanę- 
ło, jak żywe przed nami. 

Indywidualizacja miast znalazła 
szerokie zastosowanie i w Polsce. Nie 
mówiąc już o miastach z przedwojen- 
ną indywidualnością, jak Łódź, Biały- 
stok, Żyrardów, Biała-Bielsk i t. d. 
bardzo wiele większych miast w Pol- 
sce weszło na tę jedyną drogę pro- 
wadzącą do prawdziwego dobrobytu 
już po wojnie. Kraków np. dąży z ca- 
łą energją do tego, ażeby się stać 
ośrodkiem ruchu turystycznego. Lwów 
specjalizuje się w handlu ze Wscho- 
dem. Poznań pragnie zmonopolizować 

„wystawy i posiada Cegielskiego. © 
łewę mniejszy od Wilna Lublir, 

4miał się stać miastem przemysłu lot 
niczego i t. d. Nie oznacza to rzecz 
prosta, iżby w miastach powyższych 
miały zamrzeć kina, browary, czy han 

(  delki ze śledziem i „służbową”, a po- 
zostać same targi wschodnie, wysta- 
wy, czy bawełny. Musi jednak coś w 
danem mieście wybić się na plan 
pierwszy, miasto bowiem tak samo, 
jak człowiek, nie powinno być Kaśką 
do wszystkiego. 

Do jakiegoż jednak typu miast ma 
się zbliżyć Wilno? Oczywiście niema 
dwóch zdań, że do typu Krakowa, t. j. 
typu  naukowo-turystycznego. Przy- 

_ dem i ten typ należy zindywidualizo- 
wać, gdyż Kraków posiada przepięk- 
ne zaplecze Tatr, a Wilno nie. Kra- 
ków i Wilno to nasze: Oksford i Cam 
pridge i tam właśnie, ale nie w gwar- 
nym Londynie warszawskim, winny 
się mieścić przybytki i laboratorja 
pracy naukowej. 

Na drogę naukową weszliśmy zresz- 
ią (jak zwykle połowicznie) otwiera- 
ąc w Wilnie uniwersytet Stefana Ba- 

ego. Dziś już trudno sobie wyobra- 
zić, czem byłoby Wilno bez Uniwer- 
sytetu. Jakiemš zwykłem, sennem mia- 
steczkiemm, p. o. gubernjalnem, bez 
młodzieży, bez życia, bez. widoków 
na przyszłość. 

. Niestety, późniejsze zakusy centra- 
lizmu warszawskiego, łącznie z na- 
szą własną, czysto wileńską  bierno- 
Ścią, zahamowały rozwój - indywidua- 
lizacji Wilna. Podczas, kiedy  zasob- 
niejszy w kapitały i inicjatywę Kra- 
ków, sam sobie dał radę, stając się 

Zachodzie każde 

WILNA 
ogniskiem coraz intensywniejszego ru 
cnu tluystyczucgo, WiliO Zasuę:0 na 
swoich laurach U.S.B. 

|ymczasem w przeludnionej War- 
szawie, w najnieczdrowszem, 0 ue cho- 
dzi o czystą wiedzę mieście Poiski, 
ausi się guzieś po suteienach i man- 
sardach, tioczy się, jak śledzie po 
aulach, miodzież rzekomo — siudju- 
jąca. 

Warszawa jest miastem według 
jakoby Lessepsa o wieikiej przyszio- 
Ści handlowej, nikt jednak nie prze- 
powiadał jej przysziości  Uksiosdu. 
Nikt nie zecnce przenieść z Warsza- 
wy Politechniki warszawskiej, czy U. 
w., diaczegozvy jednak n. p. już pize- 
niesiona z Warszawy Szkoła Podcho- 
rążych nie mogła rezydować w Wil- 
nie? to ma wspolnego np. Wyzsza 
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego z 
miastem wybitnie  przemysiowo-nan- 
dlowem, w którem jest?! 

Idźmy jednak jeszcze dalej. Przy- 
puśćmy, że wobec krzyku zaintereso- 
wanych takie przenosiny nie dojdą do 
skutku. Czyż nie nalezałoby się jed- 
nak postarać, ażeby przynajmniej no- 
wo-powstajace  instyiucje naukowe 
byłv osadzone w Wilnie! Ażeby więk- 
sze zjazdy, (jak to miało miejsce 
podczas P. W. K. w Poznaniu) np. 
Zjazdy Legjonistów, Sokolstwa, Kół 
Mł. Wiejskiej i t. d. zostały na prze- 
ciąg kilku lat umiejscowione w Wil- 
nie. Bardzo być może, że są to nawet 
rzeczy drobne, ale posuwające Wilno 
wzdłuż pewnej, konsekwentnej linji 
rozwojowej. 

Niemniejsze znaczenie @а indywi- 
dualizacji Wilna posiada turyzm wi- 
leński. Narazie dopóki Wilno z za- 
niedbanej- Zosi soplicowskiej, nie prze- 
dzicrżgnie się w światową  Telimenę, 
trudno jest mówić o turyzmie na więk 
szą s .kalę. Ale jako całość, re- 
jon ' turystyczno-letniskowy _ Grod- 
no — Wilno i  Nowogródczyzna, 
może w swoich dworach i dworkach 
-— pensjonafach stać się  letniskiem 
dla tej uboższej części inteligenckiego 
prołetarjatu większych miast Kongre- 
sówki, którą nie stać na droższe gó- 
ry i morze. Camping i turyzm  mło- 
dzieży robotniczej znalazłby również 
chyba najtańsze możliwości w Tro- 
kach, nad Niemnem i nad Naroczem. 
Wilno jest Mekką dla młodzieży szkol 
nej z całej Polski i nie potrzeba chy- 
ba dodawać, jak ważną jest rzeczą 
opieka nad tym ruchem zarówno ze 
względów moralnych, jak i materjal- 
nych. Zwłaszcza obozowiska letnie 
młodzieży wielkopolskiej, małopols- 
skiej i śląskiej, kładąc  najtrwalsze 
podwaliny pod przyszłe możliwości 
rozwojowe regjonu wileńskiego. 

Proszę mi wybaczyć tę małą wy- 
cieczkę poza Wilno, ponieważ uwa- 
żam ruch  letniskowo-turystyczny za 
najważniejszy i najbardziej dotych- 
czas zaniedbany problemat społeczno 
skonomiczny Ziem Wschodnich. Spró- 
bujmy teraz związać zagadnienie in- 
dywidualizacji Wilna z przyszłym 
składem Rady Miejskiej. 

Oczywiście indywidualizacja Wil- 
na nie ogranicza się do zagadnień 
oksfordowo-turystycznych. Krajowiec 
będzie się domagał odrębności admi- 
mistracyjnej. Przemysłowiec ma ги- 
pełne prawo wskazać na pewien ro- 
dzaj przemysłu, który posiada w obec 
nych warunkach największe widoki 
rozwoju, handlowiec — handlu, rol- 
nik — elewatorów, czy portu nad 
Dźwiną. jeżeli tych spraw nie poru- 
szam — to nie dlatego, ażebym tych 
rzeczy nie doceniał, ale poprostu dla- 
tego, że w tej rzeczy głos zabrać po- 
winni fachowcy. 

Jedno tylko wydaje mi się aksjoma- 
tem: potrzeba indywidualizacji Wilna. 
I tutaj dochodzimy do probłematu lu- 
dzi. którzy te rzeczy realizować będą. 
Nie wydaje mi się, ażeby działalność 
poprzednich rad miejskich _dowodziła. 
zrozumienia tych rzeczy. Były to ra- 
czej małe sejmiki polityczne, których 
działalność gospodarcza polegała prze. 
ważnie na wyciąganiu ręki w stronę 
Warszawy. Brakło tam  šmielszej 
myśli, większej koncepcji, szerszego 
oddechu. We wszystkich niemal frak- 
cjach, bez względu na kierunek, prze- 
ważał ten sam typ przedwojenny, ro- 
zumiejący jedynie przedwojenny, ro- 
syjski typ miast i tęskniący w głębi, 
duszy do rozkwitu Wilna z epoki 
największego rozkwitu Szumana. By/- 
łoby więc rzeczą niezmiernie pożąda- 
ną, ażeby przy wyborach lutowych 

WARSZAWA. PAT. — W. dnia 
30 grudnia o godz. 9 min. 257 przybył 
«o Warszawy grecki prezes rady mi- 
nistrów Venizeios wraz z małżonką. 
Gości powitali na dworcu p. prezes 
*ady ministrów Walery Sławek, p. mi- 

BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — Ww, Włodzimierow. 

WIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegūrnia T-wa „Ruch“, 

«LINi UGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej gr. 40. Za ieksten. 
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PRZYBYCIE VENIZELOSA DO WARSZAWY 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiega: 
NOWOGRÓDEK — huosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarmia T-wa „Ruch“. 
USŁMIANA — Księga ма vpołdz. Naucz. 
PINSK —- Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarma Połskiej Macierzy Szkotnej. 
SŁONIM — Księgarnia U. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 1» 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 N. PE 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jučas ww 
WAROŁZAWA — | ne nogą. Do „LU , 
WUŁKOWYSK — nw, a! ° 

K. Smarzyaski. 
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KOMITET OBCHODU 
ministrów republiki greckiej Venizelos zło- w. KSIĘCIA WiTULDA 
żył w ciągu popołudnia szereg wizyt, m. RSE г . 
in. p. premjerowi Waleremu  Slawkowi i | Lela sai a” = POR. 
ministrowi spraw zagranicznych  Augusto- Cie Re tor. a umiwersy etu prot dr. Ja- 
wi Zaleskiemu, : nuszkiewicza posiedzenie Komitetu 

„ WARSZAWA. PAT. We wtorek w go- opchodu rocznicy Wielkiego Księcia 
dzinach wieczornych p. minister spraw zagr. Witold. 
August Zaleski wydał obiad na cześć p. e 

  

nister spr. zagran. August Zaleski z 
małżonką, poseł i minister pełnomoc- 
ny Grecji p. Lagudajtis, szef protokółu 
dyplomatycznego Rome r, zastępca 
komisarza rządu na miasto stoł. War- 
szawę p. Olpiński, szef wydziału pra- 
sowego Ministerstwa spraw zagranicz 
nych p. Leon Chrzanowski, oraz wyż- 
si urzędnicy « poszczególnych  mini- 
sterstw. Po powitaniu i krótkiem cec- 
«le w salonie recepcyjnym dworca, 
premier Venizelos wraz z małżonką 

premiera Venizelosa. W obiedzie tym, prócz 
dostojnego gościa i jego małżonki, wzięli 
udział m. in. towarzyszący p. Venizeloso- 
wi dyrektor departamentu politycznego mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych Grecji ь 
Mellas, sekretarz Lambros, minister pelno- 
miocny Exe nadzwyczajny Republiki Grec 
kiej w Warszawie z małżonką, 
łery Sławek, wicemarszałek Aa 
wicz. gen. Rydz-Smigły i inni. W 

wienie, witając imieniem rządu 

Wa- 

czasie 
obiadu p. min. Zaleski wygłosił przemó- i 

polskiego poczuć, że prace komitetu, 
znakomitego gościa i dając wyraz radości, 
że Polska może gościć tak sławnego patrjo- 
tę greckiego. P. minister zakończył mowę 

Ukonstytuowało się prezydjum ko- 
mitetu wykonawczego w składzie prof. 
Staniewicza jako prezesa, prezyden- 
ta Folejewskiego i prorektora  Fal- 
'kowskiego jako wice-prezesów, p. 
Okulicza, jako skarbnika i p. Janusza w : С 

а > i Ostrowskiego jako sekretarza. 
Min. Witold Staniewicz prowadził 

obrady w sposób energiczny i dający 
które po- 

suwały się przez blisko rok żółwim 
k:okiem, wreszcie nabiorą właściwego * 

Stanie- odjechał do swych apartamentów w 
hotelu Europejskim. 

* 
VENIZELOS 

Premjer grecki WARSZAWA. PAT. — .P. prezes rady 
    

Zbrojenia morskie Włoch - 
RZYM, PAT. Zok»zji spławu krążownika „„Gorycia'"* minister marynarki 

Siriani oświadczył, że w ciągu roku Włochy wyprodukowały w stoczniach, 
pracujących dia marynarki woj-nnej trzy krążowni<i a pojemności po 10 tys. 
tonn, cztery o pojemności 5 tys. tonvi dużą ilość łodzi podwodnych i kontr- 
torpedowców o pojemności ogólnej 60 tys. tonn. 

  

Ministrowie litewscy w Rydze 
RYGA. PAT. — 19 Stycznia przybedą z rewizytą do premjera Celmin- 

sza premier litewski Tubelis i minister spraw zagranicznych Zaunius. 

Estońsko-litewskie rokowania 
KOWNO. PAT. — Estońsko-litewskie pertraktacje w sprawie zawar- 

cia traktatu handlowego zostaną wznowione 7 stycznia. 

Spadek cen Inu na Litwie 
KOWNO. PAT. — Wobec ogromnego spadku cen na len, rząd, chcąc przyjść 

z pomocą rolnikom, obniżył kolejowe taryfy przewozowe. 

Proces szpiegowski w Kownie 
KOWNO, PAT. Sąd wojskowy .rozpoznał sprawę  Bortnikasa Michała I 

dwóch jego kuzynek, oskarżonych o rzekom* uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Polski. Bortnikas został skazany na 10 lat ciężkiego więzienia. Obie jego 
kuzynki zwolniono. 

RDA Aja dA) 

Zbuntowani lotnicy hiszpańscy 
BRUKSEŁA. PAT. — Zbuntowani lotnicy hiszpańscy mjr. Franco i kpt. Rada 

przybyli tu w dniu 30 b. m. Policja powtórzyła im zalecenia, czynione już w Antwerpii. 
Lotnicy oświadczyli dziennikarzom, iż nie zamierzają zatrzymywać się przez dłuższy 
czas w Belgji i spodziewają się, że zostaną niebawem zaangażowani, jako lotnicy 
przez jedno z państw Ameryki Południowej. 

Kemal-Pasza nie ustąpi 
ANKARA. PAT. — Agencja Anatolijska zaprzecza wiadomościom, jakoby pre- 

zydent republiki Mustafa-Kemal-Pasza ma zamiar ustąpić ze stanowiska prezydenta na 
rzecz Fevzi-Paszy, oraz sam zająć się stworzeniem gabinetu. 

Niezwykle zuchwały rabunek w Moguncji 
BERLIN. PAT. — 30 b. m. przed południem na dwóch woźnych banku ludowe- 

go w Moguncji dokonano zuchwałego napadu rabunkowego. Z jeżdżającego samo 
chodu wyskoczyło nagle dwóch osobników, uzbrojonych w rewolwery steroryza- 
wawszy funkcjonarjuszy bankowych, wyrwało jednemu z nich puszkę, zawierającą 
% tys. poczem z napastników wraz z pieniędzmi odjechał natychmiast 
samochodem, drugi zaś dzłwszy dwa strzały na postrach, zbiegł w niewiadomym kie- 
iunku. Za samochodem, który wiózł jednego z napastników, udał się szereg ych 
samochodów, jednak rę dał żadnego rezultatu, gdyż wskutek nadzwyczaj oży- 
wionego ruchu ulicznego, ścigany samochód znikł z oczu. 

Bezczelny napad na biskupa | 
BERLIN. PAT. — Z Moguncji donoszą, że na biskupa Ludwika Marja Hugo do- 

konano w, czasie Świąt brutalnej napaści. W chwili, gdy biskup powracał pieszo z 
seminarjum do swej rezydencji, z pobliskiego szynku wyskoczyła nagle grupa pijanych 
indywiduów, które z obelżywemi słowami rzućiły się na księcia Kościoła. Jeden z na- 
pastników usiłował nawet uderzyć biskupa pięścią. W obrenie biskupa stanęli towa- 
rzyszący mu duchowni. 

Zamach na pociąg w Mandżurii 
SZANGHAJ, PAT. W południowo - zachodniej Mandżurji bandyci 

dokonali zamachu na pociąg, wywołując wykolejenie, skutkiem którego 80 
osób zostało zabitych, zaś 40 odniosło rany. Wiele podróżnych spaliło się 
żywcem w zamkniętych wagonach. 

stanęły do wałki tylko dwa Wilna: wodem. Stękanie czyni Magistrat, in- 
młode i stare. Przytem Młode Wilno stytucją raczej fiiantropijną, niż ad- 
rozumieć należy nietylko pod metry- ministracyjną, zmuszając szefów do 
kalnym kątem widzenia, ale i.pod ka- roli pośrednika pomiędzy Bankiem 
tem widzenia światopoglądów. 
+ Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że największą przeszkodą do rozwoju 
miasta, obok hermetycznego zamknię- 

Gospodarstwa Krajowego, a wiecznie 
pustą kasą miejską. A trzeba temu 
położyć kres przez wytworzenie cze- 
goś, cobyśmy nazwali polityką indy- 

toastem za pomyślność Republiki Helleńskiej, tempa. Wyczuliśmy, iż prof. 
za zdrowie jej prezydenta J. E. p. Aleksan- wicz zupełnie słusznie pojmuje swą 
dra Zaimisa i za zdrowie gościa. W odpo- prącę nie jako prezesa honorowego, 
wiedzi premier Venizelos podziękował za leż przyjmie pebii ot 
słowa powitania, podkreśiając węzły przy. PAPI'Erowego, iecz przyj pemą 
jaźni między obu państwami i kończąc to- powiedzialność za pracę komitetu. Do 
astem za pomyślność dzielnego narodu pol. inalG mu jeszcze znanych spraw ko- 
B Ė S a ana S mitetu zabrał się odrazu w ten spo- 
1 . E p. e > eta O Е 

nistrów R. Sławka. Po obiedzie odbył się SÓb, aby umożliwić ich możliwie pręd- 

cia granicy litewskiej, jest nie tyle typ 
rozpolitykowanego inteligenta, co ma- 
iego łyczka, jak ognia bojącego się 
wszelkich reform. Wpływ tych ludzi, 
którym zresztą trudno nie - współczuć 
ze względu na ciężkie położenie eko- 
nomiczne, na t. zw. opinje publiczną, 
wytwarza owe nieustanne stękanie, 
kóre stało się w Wilnie poniekąd za- 

widuałnego rozwoju miasta Wilna! 
Kazimierz Leczycki. 

Sprostowanie. Podtytuł do wczorajsze- 

go artykułu wstępnego został zniekształco- 

ny w sposób bardzo dla miłości autorskiej 

dotkliwy, zamiast: „artykuł, w którym się 

ciągle odpowiada nie", wydrukowano zmie 

niając to „nie na „nic“, 

  

w salonach państwa ministrostwa Załe- kie i skuteczne załatwienie. 
skich raut, na który przybył cały korpus 

Warsza- 
wie z nizcjuszen msgr. Marmaggim na 
dyplomatyczny, akredytowany w 

czele, 

(LAK TARP IA SLO YVA SLS RTAOWEEOTY 

KRYZYS OPAŁOWY W MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą: W związku z pa- 

Dyskutowano nad trzema sprawa- 
mi: czy połączyć Akademję i poświę- 
cenie kamienia węgielnego pomnika 
Wielkiego Księcia Witolda w jednym 
dniu, czy też te rzeczy rozdzielić, czy 
budować pomnik, czy też ograniczyć 
sie do wmurowania tablicy na ścianie 

nującemi od dłuższego czasu mrozami, w zew:iętrznej kościoła katedralnego. 
Mińsku silnie się da; odczuć brak opału. 
Sowieckie kooperatywy nie wydają ` ораю- 
wych porcyj, powołując się na brak drze- 
wa w składach, które z powodu braku wa- 

Postanowiono zwrócić się do prof. 
Ludomira Śleńdzińskiego z prośbą o 
wykonanie pomnika dla Wielkiego 

gonów nie zostało dostarczone do Mińska. Księcia Witolda. W tym celu dziś uda 
się do mieszkania prof. Śleńdzińskie- 

AGITACYJNE TOURNEE HROMA- go min. Stamewicz, jako prezes ko- 
DOWCÓW. mitetu wykonawczego w towarzystwie 

Zbiegii z Polski do Mińska b. posłowie Kilku innych członków tego komitetu, 
Robotniczo-Włościańskiej Hromady Rak-Mi- aby znakomitego artystę uprosić. 
chajłowski, Miotła, Bursewicz i b. I Grec- 
ki z klubu „Zmaganje“, odbywaią obecnie 
agitacyjne tournee po Białorusi Sowieckiej. 
Ostatnio odwiedzili oni Bobrujsk, gdzie wy- 

Ogiczie  przemó- głosili antypolskie, demag: 
wienia. 

Marszałek Joffre żyje is: 
X 

  

  

PARYŻ. PAT. Wbrew wszelkim 
przewidywaniom marszałek Joffre ży- 
je. W ciągu nocy odzyskiwał chwila- 
mi przytomność i przyjął pokarm. Le- 
karz przyboczny oświadczył, iż jest 
to wypadek jedyny w swoim rodzaju 
i że stan obecny może trwać jeszcze 
całe rano. Według biuletynu lekarskie 
go z godziny 9 rano, chory spędził 
noc spokojnie. Mógł on wypowiedzieć 
kilka słów. Niemniej działalność płuc 
słabnie. Oddech jest nieregularny. 
Przewidywania pozostają pesymistycz 
ne. 

Ogłoszony o godz. 19.50 biuletyn 
o stanie zdrowia stwierdza, że popra- 
wa postępuje w dalszym ciągu, jednak 
że prognostyki na przyszłość pozosta- 
ją jeszcze pod znakiem zapytania. 

Lekarz, czuwający nad marszai- 
kiem Joffrem, oświadczył, że aczkol- 
wiek stan chorego jest absolutnie bez- 
nadziejny, silny jego organizm, może 
przewlec agonję na przeciąg kilku dni. 
Chory utrzymywany jest przy życiu 
zapomocą zastrzyków, które jednak 
nie moga być stosowane w nieskoń- 
czoność. 3 

(PARYŻ. PAT. Sztab | marszalka 
Joffre'a komunikuje, że Ojciec Święty 
wystosował do nuncjusza apostolskie- 
go w Paryżu następujący telegram: 
Przekażcie |ofire'owi specjalne błogo- 
sławieństwo Ojca Świętego, który mo- 
dli się za niego o łaskę niebieską. 
(-—) Kardynał Pacelli. 

Trudno oczywiście o lepszy wy- 
bór. Ludomir Śleńdziński, sławny ma- 
larz jest chlubą Wilna. W ostatnich 
czasach zaczął się. też interesować 
rzeźbą. Jego renoma artystyczna, głoś- 
ne jego nazwisko, przemawia za tem, 
że pomnik, który stanie z jego wyko- 
nania, nietylko będzie godny Wilna, 

będzie najpiękniejszym  pomni- 
kieni, jakie znała Polska w czasach 
ostatnich. 

  

POLSKA NIE NABYWA ANGOLI, 
WARSZAWA. PAT. — W jednym 

z dzienników ukazała. się wiadomość, 
jakoby Polska prowadziła _pertrakta- 
cje o nabycie Angoli, kolonji portugal- 
skiej w Afryce. P.A.T. jest upoważ- 
niona do stwierdzenia, że wiadomość 
ta jest całkowicie pozbawiona pod- 
staw. Żadne pertraktacje w tej spra- 
wie nie są ani prowadzone, ani nawet 
zamierzone. žė 
WYGAŚNIĘCIE _ POLSKO-NIEMIEC- 
KIEGO UKŁĄDU DRZEWNEGO 
WARSZAWA. PAT. —— Rząd Rze- 

szy Niemieckiej postanowi. nie prze- 
dłużać polsko-niemieckiego układu 
drzewnego z dnia 19 stycznia 1929 
roku, wygasającego z dniem 31 grud- 
nia r. b., motywując swoją decyzję 
trudnościami technicznemi ratyfikacji 
przez Reichstag. 

LIST PROF. OCHANOWICZA. 
POZNAŃ. W dniu dzisiejszym proi. 

dr. Alfred Ochanowicz opublikował od 
powiedž na list profesorów uniwersy- 
teti: poznańskiego w sprawie Brześcia: 

Odpowiedź ta brzmi: : 
„Na list, wystosowany miedzy inny- 

mi do mnie, a dotyczący wiadomości 
o obchodzeniu się z więźniami w Brześ 
ciu, oznajmiam, że zaraz po wytocze- 
niu interpelacji sejmowej konkretnych 
oskarżeń zająłem stanowisko, iż spra- 
wa wymaga rychłego zbadania przez 
właściwe władze, wyświetlenia i uczy- 
nienia zadość sprawiedliwości. W tym 
duchu zamierzam dalej działać w cha- 
rakterze członka Senatu Rzeczypospo-- 
litej i niczego nie zaniechać w grani- 
cach mojej kompetencji, coby do po- 
żądanego c łu mogło doprowadzić. 
Natomiast opierać się będę wszelkim 
próbom przeniesienia sprawy Brześ- 
cia na platformę gry czysto politycz- 
nej, jako utrudniającym tylko wymiar 
sprawiedliwości a dla interesów pań- 
stwa szkodliwy. At: 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorże. : 
W ogłoszonym w niedzielnym numerze 

„Slowa“ „wykazie profesorów, którzy wy- 
słali oświadczenk: w sprawie Brzeskiej do 
byłego* Rektora naszego Uniwersytetu prof. 
M. Siedleckiego, zostało przez niedopatrze- - 
nie cpuszczone moje nazwisko, które niniej- . 
zem pragnąłbym tą drogą dołączyć, tem“ 

więcej, że w powzięciu decyzji wysłania ta 
kiego” oświadczenia uczestniczyłem. O wy- 
drukowanie niniejszego pisma uprzejmie pro 
szę. 

Przy tej sposobności proszę przyjąć Pa- 
nie Redaktorze, wyrazy wysokiego powa- 
żania prof. Jan Wilczyński. 
Wilno, 28. XII 1930 r. 

* 
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MIN 
Znany dziennikarz p. Bernard Zyn- 

„ger, sprawozdawca  parlamentarny 
pism żydowskich, wydawanych po 
olsku, odbył niedawno podróż po 

Rosji Sowieckiej. W barwnych, nie- 
zwykle interesująco pisanych  kore- 
spondencjach opisuje p. Zynger swe 
wrażenia z tej egzotycznej podróży 
Pierwszym etapem był Mińsk. Pozwa: 
laniy sobie przedrukować w streszcze 
niu opis dzisiejszej „stólicy" Repu- 
bliki Białoruskiej i wystawy, która 
ostatnio tam się odbyła, a którą zwie- 
dził p. Zynger. 

Mińsk jest urzędową stolicą Bia- 
łoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Rad. Wprawdzie. państwo jest małe 
na terytorjum Białorusi 

  

Sowieckiej 
mieszka 6.000.000 obywateli, a ilość 
Białorusinów wynosi 82 proc., lecz 
stolica Białorusi jest naimniej biało- 
„uską, choć wiadze centralne uczyni- 
ły wszystko, abv zbiałoruszczyć Mińsk 
oraz szereg miast i miasteczek. 

Należy painiętać, że teraz niedaw- 
no 1ozpoczęto w Mińsku usilną pracę 
w kierunku stworzenia słownika bia- 
łoruskiego. Instytut Kultury  Białoru- 
skiej istnieje niedawno i stworzenie 
kadrów inteligencji białoruskiej napo- 
tyka na pewne trudności. Miasta bo- 
wiem i miasteczka mają ludność prze- 
ważnie żydowską, a naród białoruski 
ma ludność przeważnie włościańską. 
Rząd białoruski organizuje kadry urzęd 
ników białoruskich, uniwersytet miń- 
ski jest białoruski, istnieje teatr biało- 
ruski w Mińsku. Po ustaleniu zasady, 

że dzieci chłopów i robotników mają 
pierwszeństwo przy wstąpieniu do 

wyższych zakładów naukowych, pro- 
cent Białorusieów w wyższych i śred- 
nich zakładach naukowych podniósł 
się znacznie. 

Z wielkim trudem udało się wpro- 
wadzić białorutenizację Sownarkomu 
(rada komisarzy ludowych), narzuco- 
no urzędnikom, przyjeżdżającym z 
Centrali Z.5.S.R. do Mińska naukę ję- 
zyka białoruskiego, Starzy urzędnicy, 
którzy zostali jeszcze w mieście, uczą 
się u schyłku lat swoich gramatyki 
białoruskiej. 

Na szyldach wszystkch sklepów 
w Mińsku widnieją na naczelnem miej 
scu napisy w języku białoruskim. Do- 
piero po języku białoruskim umieszczo 
ne zostały napisy po żydowsku, po 
rosyjsku i po polsku. A jednak Mińsk 
nie jest jeszcze „dotychczas miastem 
białoruskiem. Wychodzi tam pismo w 
języku białoruskim pod nazwą „So- 
wiecka Białoruś”, wychodzi cały sze- 
reg tygodników w języku białoruskim, 
według planu „piatiletki“ biatoruteni- 
zacja powinna iść w szybkiem tempie 
naprzód. To też Żydzi białoruscy bio- 
ią czynny Udział w białorutenizacji 
kraju, nie znaczy to jednak, że ulega- 
ią wpływom kultury białoruskiej. Zna- 
ja język, pracują w pismach białoru- 
skich, układaja podręczniki białoru- 
skie, tworzą poezję białoruską.... 

Zwiedzanie jednak teatru białoru- 
skiego jest raczej wyrazem dobrego 
serca mieszkańców Mińska, niż ich po- 
trzebą. Mińsk żyje jeszcze wpływami 
kultury rosyjskiej, mimo, iż ta zostaje 
coraz więcej wypierana. Statystycznie 
w Mińsku mieszka 43 proc. Żydów, 
40 jroc.. Białorusinów, 7 proc. Rosjan, 

1 i pół proc. Polaków i 1 i pół proc. 
Ukraińców, lecz ucho  przyjezdnego 
nie może potwierdzić prawidłowości 
statystyki. Tylko chłop z koszem w 
ręku i urzędnicy w urzędach mówią 
po białorusku. Na ulicy miasta rozlega 
się język żydowski «| rosyjski, iecz 
proces białorutenizacji posuwa się wi- 
docznie naprzód. 

Na skrzyżowaniu dwóch ulic stoi 
w ogonku ogromny tłum: to czekają 
cierpliwie kolejki do "tramwaju ele-- 
ktrycznego. Tramwaj niedawno zain- 
stalowany prowadzi na wystawę Bia- 
łoruską. 

Przed gmachem wystawy znowu 
długie ogonki. Są dwie taryty biletów 
wejścia, jedna dla członków związku 
zawodowego młodzieży szkolnej, dru- 
ga dla nieznacznej reszty. Mały jest 
bowiem procent stojących w ogonku 
bez ks lążeczki związku zawodowego. 
Dużo wchodzi za specjalnemi kartami 
dła przyjezdnych. Karta ta upoważnia 
do wejścia do tramwaju przez przed- 
die wejście, do otrzymania obiadu w 
specjalnych jadłodajniach wystawy: 

Obszar wystawy jest znaczny. Na 
przestrzeni 75 hektarów znajduje się 
48 pawilonów. 

U wejścia wystawy oczywiście 
napisy na cześć W.K.P. (wszechzwiąz 
„kowej par. kom.) na cześć4KPB (komu 
mistycznej  partji białoruskiej), ? na 
cześć dziesięciolecia Białorusi Sowiec 
kiej, na cześć budownictwa  socjali- 
stycznego. W centrum placu wysta- 
wowego pomnik Lenina, nieco zgar- 
biony, z pięścią wzniesioną w górę. 

Trudno zastosować ogólne normy 
wobec wystawy, nie jest to przeglad 
sił z okazji 10-lecia sowieckiego pań- 
stwa, lecz agitacja na rzecz Kołcho- 
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zów (kollektywnej gospodarki), Sow- 
chozów (państwowe gospodarki wiej- 
skie), mechanizacji wsi (traktory), 
mechanizacji fabryki, zwiększenia in- 
tensywności pracy w mieście i na wsi 
i propaganda na rzecz piatilietki, czyli 
jak z patosem oświadczają przewod- 
nicy, na rzecz „Budownictwa Socjali- 
stycznego“. 

W Rosji sowieckiej obowiązuje 
wobec każdej rzeczy „podejście kla- 
sowe* (kłassowyj podchod). Podręcz- 
nik, powieść, obraz w kinie, przedsta- 
wienie w teatrze, wszystko jest roz- 
ważane ze stanowiska interesu klaso- 
wego. Pod tym kątem rozważane jest 
również zagadnienie narodowościowe, 
kobiece, obyczajowe i t. d. To też nie 
dziw, że w centrum wystawy biało- 
ruskiej w Mińsku znajduje się pawi- 
lon, poświęcony parcji bolszewickiej. 
Tabele ilustrują historję partji, woj- 
ny domowej, walki z odchyleniami. 
Dalej znajduje się gabinet z tablicami 
statystycznemi, doborem odpowied- 
nich książek — tak ma wyglądać po- 
kój sekretarza Komjaczejki (komuni- 
stycznej komórki) w iabryce. Następ- 
nie obejrzeć można wzory specjalnych 
pokoi dla sekretarzy partji w powia- 
tach, na wsi i t. p. W dziejach wojny 
domowej „poczytne* miejsce zajmuje 
Bułak Bałachowicz, obok niego mie- 
szczą się źle malowane obrazy o po- 
gromach z roku 1919 1920. 

Specjalny pokój został/ poświęco- 
ny walce z religją. Prócz karykatur 
znajdują się tam zbiory bożków chin- 
skich, asyryjskich, rysunki mumij egip 
skich, dalej karykatury Boga żydow- 
skiego, obok satyry na inne wyzna- 
nia. Wszyscy występują w roli sług 
kapitału. 

Przez pawilon  partji prowadzą 
ekskursantów specjalni przewodnicy, 
wyznaczeni przez „Agitprop”* (agita- 
cyjno - propagandystyczne oddziały 
przy partji). Kierowniczka stara się 
wciąż wydobyć opinję ekskursantów, 
usłyszeć zdanie chłopów, przygląda- 
jącvch się karykaturom  antyreligij- 
nym; w pewnej chwili pokazywanie i 
objaśnienie przeistacza się w dysku- 
sję polityczną. 

Ża kulisami jednego z pawilonów 
mieści się dział elektryfikacji Białoru- 
si. Nie jest to obraz obecnego stanu 
elektryfikacji kraju, lecz plan na pod- 
stawie „piatilietki. La'mpki palące się 
na karcie — to punkty w okolicach 
Borysowa, Bobrujska, Orszy, gdzie 
rozpoczęła się dopiero budowa stacyj 
elektrycznych. Mówca,  objašniając 
plan elektryfikacyjny, rozpoczyna, ad 
przysłowiowego wstępu: „Władze car 
skie nie dążyły do rozwoju przemy- 
słu, ani kultury w kraju. Dopiero rząd 
bolszewicki i t. d.*. To samo słyszeć 
można w każdym pawilonie, przy każ- 
dym eksponacie, w dziale nauki, szkol 
nictwa powszechnego. Wszędzie prze- 
wodnik oświadcza: „Dopiero i t. d.*. 

Największem powodzeniem na wy- 
stawie cieszą się stołówki, tu karmią 
podobno lepiej, niż w mieście. Przy 
stołach toczą się dziwne rozmowy o 
prze kwalifikowaniu, o delegacjach, 
o Wuzach i Wtuzach (wyższe zakłady 
naukowe, wyższe zakłady techniczne). 
Twarze opowiadających mało  inteli- 
gentne, prostackie fizjonomje  chłop- 
skie, ręce grubawe, — studentki w 
chuścinach na głowie, w ubiorze chiop 
skim. Studenci ubrani po chłopsku, w 
butach. Trochę krzywię się przy spo- 
życiu zupy, odstawiam / kaszę, oraz 
zapiekankę z pseudomięsem. Mój są- 

siad, który prowadził rozmowę z mo- 
ja sąsiadką na temat mieszkań studenc 
kich (obszczeżytia) i chwalił dobre 
odżywianie w stołówce studenckiej, 
spojrzał na mnie pogardliwie, a sąsiad 
ka jego dodała wcale głośno: „z ży- 
ru biesiatsia* (wściekają się z prze- 
sytu). Wszystkie te obiady otrzymać 
można jedynie za talonem, lub za kai- 
tą specjalną dla uczestników wysta- 
wy. Frekwencja w jadłodajni nadzwy- 
czajna, niektórzy zamożniejsi dopijaja 
flaszkę piwa, a propos bardzo nie- 
smacznego. Mocnym popytem cieszy 
się 'emoniada i kwas. 

Przez działv wystawy z dziedziny 
rolnictwa prowadzą nas umyślni prze- 
wodnicy, każdy z nich ukończył spe- 
cjalny dział w dziedzinie rolnictwa, 
nauka bowiem w wyższych zakładach 
naukowych została zreorganizowana i 
cdbywa się w ramach wąskiej specjał- 
ności. a więc agronomowie w dziedzi- 
nie uprawy roli, w dziedzinie hodowli 
bydła rogatego, nierogacizny i t. p. 

Wreszcie „korona”* wystawy rolni- 
czej. Na rozkaz kierownika, mechanik 
naciska guzik. Na suficie jednego z od- 
działów zapalaja się światła elektrycz 
ne — kilkadziesiąt lampek. Tak wy- 
glądała gospodarka sowchozu 3 lata 
temu, tak nieznaczną była ilość punk- 
tów, gdzie byty kolchozy. Mechanik 
naciska guzik po raz. drugi. 

  

  

BYDGOSZCZ. PAT. — W dniu 30 
stala przez niewyśledzonych dotychczas sprawców 72-letnia właścicielka 

Paulina Wilke. Bandyci wszedłszy do restauracji, zażądali od służącej kawy. 

grudnia przed południem zamordowana z0- 

restauracji 

Gdy 

służąca zamierzała udać się do kuchni, bandyci schwycili ja za ręce, związali powro- 

zami, zakneblowali usta i wtrącili do piwnicy. Gdy na krzyk służącej zeszła z pierwsze 

go piętra właścicielka restauracji Paulina Wilxe, bandyci obezwładniii ją, poczem udu- 
sili. Po dokonaniu mordu, oraz zrabowaniu przedmiotów 0 nieustalonej dotychczasł 

wartości, bandyci zbiegli. Wszczęte dochodzenie nie natrafilo dotychczas na ślad mor- 

Katastrofa na szosie 
BĘDZIN. PAT. — Na szosie, wiodącej z Siewierza do Będzina, dwóch cyklistów 

derców. 

usiłowało wyminąć nadjeżdżające auto ciężarowe. Manewr ten jednax nie udał się i 
jeden z nich Jędrusik, uderzony karoserją w czoło, padł trupem na miejscu, drugi zaś 
złamał nogę i uległ ogólnym obrażeniom. Szofer samochodu został aresztowany. 

  

200-letni jubileusz surduta 
MĘCZĘNNIK MODNEGO CYLINDRA 

Podczas gdy moda kobieca jest bardzo 
grymaśna i zwraca się to w jedną, to w 
drugą stronę, czerpiąc nowe pomysły to z 
jednego, to z drugiego minionego stulecia — 
ubranie inężczyzny w dzisiejszych czasach 
jest naogół bardzo konserwatywne. Można 
prawie dokładnie podać datę jego powsta- 
nia. 

Dnia 13 października 1666 roku elegan- 
cki i interesujący się tylko xwestjami mo- 
dy Karol II angielski, po przeczytaniu jed- 
nego z pism Johna Evelyna, zatytułowane- 
go „Tyran*, albo „Moda“, nagle upodobał 
sobie szczególnie  t. zw. „perski kaftan”. 
Kazat go natychmiast zrobić sobie i bratu, 
księciu Yorku, i ania 15 października tego 
roku obaj po raz pierwszy zjawili się - w 
tym. stroju. 

Przed niedawnym czasem zdumienie 
wywołały w świecie suknie - spodnie dla 
kobiet, ale nie było ono większe od zdu-. 
mienia, jakie wzbudzili obaj królewscy bra- 
cia w roku 1666 przez swoje „perskie ubra 
nia”. 

Bo była to zupełna rewolucja: był to 
rozbrat z tuniką i kaftanem, odziedziczonym 
jeszcze ze Średniowiecza, i przejście do 
modnego surduta, który się od tego czasu 
stał się główną częścią składową męskiego 
ubrania. 

Kronikarz panowania Karola II nie pomi- 
nął milczeniem tego faktu i wspomina w 
osobnym rozdziale o owym perskim surdu- 
cie króla, jako o ubraniu z czarnego sukna, 
przyiegającego Ściśle do ciała i podszytego 
białym jedwabiem. 

to więc był pierwszy czarny surdut 
bistorji. 

Ponieważ zaś niezadługo weszła w ży- 
cie 1 kamizelka, więc rzeczywiście za pano- 
wania Karola I! został przeprowadzona 
gruntowna reforma iego stroju. 

Ludwik 14 próbował wprawdzie ošmie- 
szyć nową modę, oznajmiając publicznie, w 
grudniu tego samego roku, (był on wów - 
czas 
kach dyplomatycznych) 

w 

    

   

— że każe wszy- 

  

  

z Karolem II w naprężonych stosunę , 

stkich swoich służących ubrać w takie ka- 
mizelki, jakie nosi król angielski, ale nowa 
moda okazała się silniejsza, niż król „słoń- 
ce" i dawny strój męski, pełen wstążek i 
ozdób skazany został na zagładę. 

Potrzeba było coprawda jeszcze wielu 
przeobrażeń, zanin ubranie męskie osiąg- 
nęło obecną iormę. chociażby wspomnieć 
tyiko o wyłogach, które były to małe, to 
duże, to szerokie, to wąskie, to rozcięte, aż 
osiągnęły dzisiejszą skromną formę. 

Od roku 1730 mężczyzni noszą już głów 
ne części dzisiejszego ubrania, mianowicie: 
surdut, kamizelkę, i krawat, a strój ten róż 
AE od dzisiejszego tylko odrzucenia pe- 
ruki, 

Co się tyczy krawata, to można także 
prawie dokładnie oznaczyć jego powsta - 
nie. 

Poprzzdnikiem jego jest tak zwany fon- 
taź, który za czasów wojen flandryjskich 
żołnierze wiązali poprostu na węzeł. pod- 
czas gdy zazwyczaj bardzo starannie i pa 
kilka razy był przewiązywany. Ż tego 
skromnego początku wyrosła potem cała 
mnogość i rozmaitość mód krawatowych. 

Gdy nareszcie odrzuceno peruki, pod - 
stawcwy typ dz:stejszego stroju szybko się 
skrystalizował, Człowiekiem, który zakoń - 
czył jego rozwój, był Brummet, król stroj- 
nisiów, przyjaciel angielskiego króla Jerze- 
go IV. 

On to wprowadził także w mode częste 
ZESWI zmienianie płóciennej bielizny mę 

skiej. 
Historja powstania cylindra wiąże się że 

zdarzeniem, przez które data jego powsta- 
nia na zawsze pozostała pamiętna. 

Poczerwy właściciel skłepu galanteryj - 
nego John Hetherington zjawił się dnia -i5 
stycznia 1797 roku w cylindrze na głowie 
po raz pierwszy na ulicach Londynu. Wy- 
wołało to popłoch koni i ludzi i wielu prze- 
chodniów odniosło rany. W rezultacie lord - 
major skazał go na karę 200 funtów. Stał 
się tedy męczennikiem swej odwagi. 

  

CO MÓWIĄ CYFRY? 
SPOŻYCIE WEWNĘTRZNE 

' BEKTORYCH ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁU 
NA QŁOWE LUDNOŚCI 

sarówka 
żelaza 

tt kg.    
1925 1925 1925 

    

"WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
"OBUWIA WYSORTOWANEGO ZRABATEM 
ogłasza POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

"W. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

wytwory 
walcowane cement 

3 ke. 

19: 
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0 

WILNO, 
ul. wielka 30 

  

i na firmamencie jaśnieje ogromna 

ilość lampek elektrycznych. Nie pa- 

miętam dokładnie, czy mechanik na- 

prawdopodobnie powodowany miłości 

ciskał dalej guziki, czy pokazywał 
jeszcze obraz przyszły, obraz wyma- 
rzony, narzucony psychologicznie ca - 
lemu społeczeństwu, jak to będzie wy 
glądać wieś u końca piatiletki, jak ma 
szyna stanie się panem wszechwład - 
nym wsi, lampa elektryczna gościem 
każdej chaty... 

Przechodzimy do działu bydła. 
Specjalny przewodnik tłumaczy ko - 
nieczność sztucznego zapładniania ko- 
ni. W centrum pawilonu końskiego 
zajmuje najpoczytniejsze miejsce koń 
chłopski (choziajskaja łoszadka), da- 
lei następuje pokaz koni wierzchow - 
ców. Jest to może jedyne miejsce, 
gdzie szanują arystokrację rodową. 
Koło każdego konia napis, kto go ro- 
dził, dzieje matki „szlachcianki”*, a 
czasem i dzieje dziadka, wielkiego 
szlachcica, który zdobywał nagrody 
na wyścigach. 

Najważniejszy 
nierogacizny. 

Ze specjalnem nabożeństwem do - 
prowadzają nas do pawilonu świńskie 

jest jednak dział 

go, zresztą jest kilka pawilonów świń- 
Liczba skich, na świni bowiem opiera się dal- 

świateł się zwiększa. Po raz trzeci — szy rozwój „piatiłetki*. Kułacy w okre 

"12 

sie gwałtownej kolektywizacji wyrzy 
nali masowo bydło, kraj cierpi z po 
wodu braku tłuszczu i mięsa. Zjazd 
16-ty partji komunistycznej toczył si 
pod hasłem zwiększenia  wydajnoś 
świń. W sowchozach, specjalnie prze 
znaczonych dla rozwoju i hodowli 
świń, prowadzona jest intensywna ro- 
bota rozmnażania Świń. Maciorom od- 
biera się po krótkim czasie prosięta, 

    

by zwiększyć ich pożądliwość i po -“ 
mnożyć obrót rodzenia, odbywa się 
istna „demoralizacja seksuałna świ- 
ni. 

Hodowla świń jest jednem z na - 
czelnych haseł w wykonaniu piatilet- 
ki. Hodowla odbywa się w specjal - 
nych gospodarkach państwowych, 
(sowchozach), w kołchozach, małych 
gospodarkach wewnętrznych koło fab- 
ryk. Odbywa sę również w koloniach 
żydowskich. | 

Ostatni instruktor na wystawie do- 
daje: 

   
Naszą tragedją było, żeśmy nie 

ili należycie chlewów šwinskich, 
żeśmy przyzwyczajali świnie do bru - 
du, że tonęła w błocie. 

Oprowadził mnie wzdłuż wzorowo 
urządzonego chłewu i dodał: 

-— Higjena świń jest ważną rze - 
czą, musimy walczyć o czystą Świnie. 

Bernard Zyngier. 

zarząd Oficerskiego Nasyna Garnizon 'wego m. Wilna tradycyjnym zwyczajem urządza 

Wielki Maskowy Bal Syiwestrowy 
(w noc 1-go stycznia 1931 r.) w gmachu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, ul. Mickiewicza 13 

Maski i kostiumy nie oŁowiązują. Przygrywać będą 3 orkiestry. Wiele oryginalnych niespodzianek. Początek o godz. 23-ej. Wstę» za zaproszeniami. Zaproszenia można otrzymać 
w gmachu 0Ofcerskiego Kasyna Garnizonowego (ul. Mickiewicza 13) codziennie od godziny 17—19-ej. 

| nis aidai i ii i iii a a CCIE KA a a RACE © TRA 

Bolszewia z lotu ptaka St 

w godzinach wyżej wymienionych przyjmowane są zamówienia na stoliki 

rasziiwy mord w Bydgoszczy 
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O kontrolę nad funduszami 
gminy 

W. większości wypadków niezrozumia- 
łem dla nas zjawiskiem jest brak zaufania 
oraz niechęć ludności wiejskiej, jakie żywi 
ona ku władzom samorządu gminnego. Bar 
dzo często się zdarza, iż przedstawiciele 
starszej generacji, pamiętający rządy rosyj- 
skie, z utęsknieniem wspominają owe cza- 
sy, kiedy to konieczność i celowość wydat- 
ków, poczynionych przez wójta gminy, ba- 
dał carski urzędnik administracyjny. Smut- 
ne zjawisko negatywnego ustosunkowania 
się !udności do onecnych samorządów gmin 
nych częściowo można wytłumaczyć  bra- 
kiem odpowiedniej kontroli władz admini- 
stracyjnych nad *wydatkowaniem pieniędzy 
zy a Zdarza się dość często, że Rady 
minne na stanowiska wójtów wybierają 

ludzi niesumiennych, którzy, po rozejrzeniu 
się w sytuacji i skonstatowaniu słabego 
nadzoru władz, radużywają swoich stano 
wisk w celu osiągnięcia osobistych korzy- 
ŚCI. 

Ludzie tacy przynoszą tak wiele szkód 
programowi utrwalenia naszych wpływów 
na Kresach, że szkód tych nie spisać na wo- 
łowej skórze. Na poparcie  poczynionych 
przeze mnie spostrzeżeń przytoczę poniżej 
fakt bezczelnej grabieży grosza publicznego 
w gminie wornianskiej. ; 

Gmina ta posiadała konia, służącego do 
użytku administracji gminnej. Latem b. r. 
gminna komisja gospodarcza, w której skład 
wchedzi dwu członków Rady Gminnej, po- 
stanowiła bez zadnego widocznego powo- 
du konia tego sprzedać, a kupić innego. 
Koń zostai sprzedany, a na jego miejsce ku 
piony inny koń. Zdawałoby się na pierwszy 
rzut oka, że sprawa. zmiany konia przez 
gminę, jest sprawą zbyt błahą, aby poru- 
szać ją na szpaltach organu prasowego, lecz 
sedno całej tej sprawy tkwi w tem, że ko- 
nia kupiono od teścia wójta gminy, płacąc 
za niego 800 zł., podczas, gdy rzeczywista 
jego wartość nic przekraczała 150 zł., jest 
on bowiem prawie zupełnie ślepv. 

Ta „pomyślna” tranzakcja zelektryzowa- 
ła całą ludność gr:iny, wywołując powszech 
ne oburzenie na władze gminne. Wójt gni 
ny worniańskiej, interpelowany w tej spra 
wie przez autora tego artykułu, oświadczył 
ze spokojein, że cała ta sprawa nic go nie 
obchodzi, gdyż konia kupował nie on, lecz 
konisja gospodarcza, która — zdaniem wój 
ta — „powinna ponieść i konsekwencje 
swojej nieoględności*. 

Być może, że z punktu widzenia kodek- 
ksu karnego wójt w tym wypadku jest 
„Kkryty”, lecz, niestety, nie wszyscy miesz- 
kańcy gminy zapatrują sie na tę sprawę z 
punktu widzenia przepisów prawa. Ludzie 
wiejscy- w rozumowaniach swych posiłku 
ją się metodami prymitywnemi. gdvż spo- 
ób myślenia, oparty na zasadach logiki, nie 

jest im znany. Wskutek powyższych przy- 
czyń, mieszkańcy gminy worniańskiej na 
dokonaną zamianę koni zapatrują się bar- 
dzo krytycznie, sa oni bowiem przekorani, 
że niekorzvstne dla gminy kupno innego ko 
nia zaincjował wójt gminy. Ludność wiej- 
ska, identvfikująca władzę sanforządową z 
władza administracyjną, patrząc na podob 
ne wyczyny wójta, w naiwności swej sa- 
dzi, że władze tolerują podobne nadużycia. 
Ta błędna konkluzia, wynikająca z subiek- 
tywizmu iudu wiejskiego, wyrządza Pań- 
stwu olbrzymie szkody natury moralnej, Au- 
torvtet rządu w podobnych wvpadkach zo 
staje mocno zachwiany, wskutek czego wy 

     

  

RADA MIEJSKA 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej 

skiej przeszło szybko i sprawnie. Po- 
rządek dzienny wyczerpano bez dy- 
skusyj, jedynie zgłoszone na początku 
wnioski nagłe, zajęły nieco więcej cza 

"su, wywołując (zwłaszcza jeden) dłuż- 
sze debaty. 

Otwierając posiedzenie Rady, prze- 
wodniczący p. prezydent  Folejewski 
ogłosił, iż wobec braku kwalifikowa- 
nego quorum z porządku obrad spa- 
da wniosek, w sprawie zaciągnięcia 
w Kasie Komun. m. Wilna pożyczki 
w kwocie 173.795 zł. na pokrycie wy- 
datków na wyprodukowane przez 
Betoniarnię Miejską chodniki na rok 
1931 — 32. 

Następnie odczytano dwa wnioski 
nagłe: pierwszy, zgłoszony przez r. 
Zasztowta i tow. w sprawie uregulo- 
wania warunków pracy i wynagrodze- 
nia woźnych szkół powsz. m. Wilna, 
oraz drugi — zgłoszony przez frakcję 
żydowską, a dotyczący protestu prze- 

: ciw podwyżce komornego na cele fun- 
duszu rozbudowy; 0 czem 
mówi się szeroko w kraju. 

Nagłości uchwalono. 
Przechodząc do spraw przewidzia 

nych porządkiem dziennym, Rada 
uchwaliła ustalenie na rok 1931 — 
1932 podatku miejskiego od nierucho 
mości w skali dotychczasowej, wnio- 
sek w sprawie modyfikacji przepisów, 
obowiązujących na stacji kontroli mię 
sa w związku z utworzeniem większej 
pracowni bakterjologicznej. 
_. Następnie dokonano _ wyborów 
dwóch przedstawicieli Rady  Miej- 
skiej w Sądzie Konkursowym nagro- 
dy, artystycznej m. Wilna, w osobach 
p.p. Iwaszkiewiczowej (N. O. i d-ra 
Dobrzańskiego (P.P.S.) (kooperacja 
endecko-pepesowska przy głosowa- 
niu), oraz ustalono 4 instytucje, ma- 

: 
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Zwyczajem lat ubiegłych urządza miłe i tradycyjne spotkanie 

NOWEGO ROKU 

twarza się wśród mas nastrój, podatny do 
piopagowania idej destrukcyjnych. Dusza 
ludu kresowego to tabula rasa, dlatego też 
na pierwszym punkcie w płanie ewentual- 
nych poczynań czynników miarodajnych 
winne być postawione zagadnienie, doty- 
czące usprawnienia kontroli nad fundusza- 
mi gminnemi. 

Radykalre reformy, mające na celu po- 
budzenie czujności władz administracyjnych 
są nakazem dobv obecnej, dopóki bowiem 
nadużycia w gminach nie utracą prawa oby 
watelstwa, dopóty w mieszkańcu wsi kre- 
sowej nie z,skamy  lojalnego obywatela 
naszego Państwa. 

Jarosław Andruszkiewicz. 

POŁUKNIE 
— Praca kulturalno - oświatowa. Pra- 

cą kulturalno - oświatowa i wychowawcza 
młodzieży pozaszkolnej zaczyna się budzić 
do życia. Młodziez, skupiona w Stowarzy- 
szeniu Miodzieży Polskiej, przystąpiła do 
pracy nad sohą 1 współbraci swoich z wiel- 
ką energją. Na jej spotkanie z pomocą przy 
chodzą ksiądz protektor SMP. Kazimierz 
Packiewicz, p. Stefanowiczowa Stefanja, 
p. nauczyciel Henryk Brzozowski z żoną, 
którzy popierają pracę w Stowarzyszeniu 
MŁ Polskiej w Połukni. Szczególnie. zasłu- 
guje na uwagę poświęcenie się i niezmordo 
wana prąca p. Stefanowiczowej Stefanii, pat 
ronki SMP. która zamieszkuje w Wilnie, a 
dojeżdża prawie dwa razy w tygodniu do 
Połukni, do Stowarzyszenia Młodzieży Poł- 
skiej aby tam zapalać młodzież do lepszych 
czynów, do lepszych myśli. Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej w b. trudnych warun- 
kach i okolicznościach w krótkim czasie u- 
rządziło kilka przedstawień, zawdzięczając 
nauczycielstwu, które chętnie udzieliło sali 
szkolnej i dcpomogło urządzić scenę, po- 
zatem Stow. Mł. Polskiej urządziło dnia 21 
XI. 1930 r. zbiórkę uliczną na dzwony koś- 
cielne, obchod dziesięciolecia niepodległości 
Polski. 

Pomimo, iz Stowarzyszenie Mł. Polskiej 
nie miało dotychczas swego „Ogniska“, 
którego brak  paraliżowa! pracę całą w S. 
M. P, — to jednak b. chętnie się brało do 
pracy, zwałczając wszelkie przeszkody, idąc 
wciąż naprzód do celu, którego znakiem 
jest Krzyż. Ks. Kazimierz Packiewicz, pro- 
tektor SMP., widząc chętną do pracy mło- 
dzież, oddał jeden pokój na „Ognisko SMP 
w domu parafjalnvm, w którym mieści się 
„Gospoda. 

Młodzież ten podarunek świąteczny b. 
wdzięcznie przyjęła, gdyż rozumiala, jak 
wielkie znaczenie dla pracy w SMP. ma 
„Ognisko“. 

Ponieważ . młodzież mieszka'w okolicach 
niekiedy dośyć odległych od m. Połukmi, 
więc dnia 21. XII 1930 roku urządziła ta- 
manie się opłatkiem, na którem byli: KS. 
Kazimierz Packiewicz, p. Stefanowiczowa 
Stefanja, przedstawiciel Zw. Mł. Polskiej, 
dru nny i druhowie, Wzajemnie życzono 
sobie wytrwania i sił do dałszej pracy, prze 
łamując się jednocześnie duchowo z ta wia 
ką rodziną. tj. z wszystkiemi SMP. w ca 
Połsce, ahy dojść do określonego celu z hio 
gostawieństwem Bożem 2 rąk arcypasterza 
metropolity wileńskiego plynacem, wyraža- 
žac jednocześnie, iż drogowskazem bedzie 
Chrystus Bóg, a Krzyż Zwycięstwa znamie 
niem. 

Gdy z nami Bóg, Przeciw nam któż! 
On jest najwyższą siłą! 4 
Z temi słowy, pełni zapału i enercji, peł 

ni żywej wiary w lepszą przyszłość. roze- 
szli się do domów. Miejscowy. 

jące delegować po jednym członku 
do tegoż sądu. Są to: T-wo Art. Pla- 
styków, Zw. Art. Plast. żydów, T-wo 
Przyjaciół Nauk i Zw. Architektów 
przy Stow. Techników. 

Na miejsce radnego Kurana, jako 
członka komisji kultur.-oświat., wybra 
no radnego Kanclerza. 

Do Rady Komunalnej Kasy m. 
Wilna wybrano radnych p. p. Czerni- 
caowa, Jenna i Zasztowta, oraz wo- 
bec rezygnacji ławnika dr. Maleszew- 
skiego, ławnika Kruka. 

Na członka Rady Opiek. Państw. 
zk. Ogr. wybrano d-ra Maleszew- 

skiego. 
Sprawę uposażenia i warunków 

pracy woźnych szkół powsz. m. Wi!- 
na, poruszoną we wnioskach nagłych, 
przekazano do opracowania Magistra- 
towi, który w formie wniosku prześie 
ja komisji  kultur.-oŚświatowej. oraz 
finansowej dla rozważenia. 

Następnie Rada uchwaliła. po dłuż 
szej dyskusji, protest przeciw. wpro- 
wadzeniu w życie podwyżki komorne- 
go, polecając Magistratowi wystąpie- 
nie wobec władz o zaniechanie projek 
tu, ze względu na ciężką sytuację 
materjalną miast i ich mieszkańców. 
W sprawie tej zabierało głos 13 mów- 
ców 

W ostatniej chwili, wobec przyby- 
cią kilku radnych, poddano pod obra- 
dy sprawę zaciągnięcia pożyczki w 
Kasie Komun., która to sprawa pier- 
wotnie z porządku dziennego spadła 
i przyjęto ją w myśl wniosku Magi- 
stratu. 

Podobnież upoważniono Magistrat 
do zakupienia 1900 liczników, potrzeb 
nych sieci elektrycznej m. Wilna. 

Na tem p. prezydent Folejewski 
zamknął posiedzenie, składając p. p. 
Radnym życzenia Noworoczne. Kim. 
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„Restauracja 
UROCZYSTE POWITANIE NOWEGO ROKU 

Mickiewicza 9. 
Sala udekorowana. — Moc niespodzianek. — Upom nki dla Pań. 

Przyjmujemy zamówienia na pozostałe stoliki 

Ziemianska“ 
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ZARZĄD 
      
prowadzoną na szeroką skalę. Wyra 

Onegdaj wieczorem spalił się w Grodnie duży tartak  Kaleckiego м 
i0D tysięcy złotych straty. Powodem pożaru było, jak przypuszczają nieostrożne ob- 
chodzenie się z ogniem przez robotrików zatrudnionych w budynkach 

Dużą gorzelnię wykryto pod Kraśnem 
ią Pohajnie w gminie Kraśnieńske 

se 9 bany tam Toto szerokie wzięcie wśród 

spalił się tartak w Grodnie 
powodując 

tartacznych. 

Spwadoe tajną gorzelnię 

olkodicznych chłopów, jak również był eksportowany przemytem do Rosji Sowieckiej. 
W zlikwidowanej gorzelni skonfiskowano towar wartości około 20 tys. zł. 

Zastrzelenie dwóch dzików 
Koło Suchodowszczyzny, na pograniczu polsko-sowieckiem, obława K.O.P. za- 

biła dwa dziki dużych rozmiarów. 

     

  

   

  

   

  

ŚRODA 

31 Dziś 

Sylwestra 

W. siunta. o g. 7 Mm 44. 

7,szłońca © godz, 3 m 34 
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- Nowy Rok 4 

| SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU  METEORO- 
ŁOGH U. $. B. W WIŁNIE. 

z di 

  

29. XII, 36 r. 

w mim 6 

— 12 

- 11 

- 15 

    Ciśnienie średnie   

Temperatura Średnia 

Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa 

Opad w mn. — 

Wiatr: południowo wschodn, 

Teudencja: lekki spadek 

Uwagi. p chinurno 

NABOŻEŃSTWA 
$ — Nabożeństwo w noc noworoczną. W 

dniu dzisiejszym, we środę, w noc Sylwe- 
__ strową, J. -. metrepolita wileński ks. arcy- 

_' biskup Jałbrzykowski odprawi w Bazylice 
wileńskiej o północy, uroczyste nabożeń- 
stwo na intencję pomyślnego Nowego Ro- 
ku. Na nabożenstwie obecni będą przedsta- 
wiciele władz miejscowych z p. wojewodą 
Kirtiklisem na czele. 

,  — Rozkład nabożeństw na dzień Nowe- 
$o Roku. w katedrze. Godz. 6 — msza św. 
tyntarja, godz. 8.30 msza św. suplikacyjna 

9.30 msza św. wotywa, godz. 10.15 
ma, celebruje ] E. ks. biskup Michalkie- 

wicz, kazanie wygłosi ks. prof.  Sopoćkn, 
7 godz. iicszpory. Zaś w  wigilję Nowe- 

go Roku o godz. 5 po poł. odprawione bę- 
da uroczyste nieszpory przez: J. E. arcybi- 
skupa Romualda  Jałbrzykowskiego z ka- 

'_ zaniem ks, kan. Leona Żebrowskiego. 
—- (k) Adoracja Przenajświętszego Sa- 

śramentu. Dnia 31 grudnia w Bazylice wi- 
„łeńskiej rozpoczyna się adoracja Przenaj- 
swiętszego Sakramentu, która trwać będzie 
od godz. 5 p. p. do 12 w nocy i 1 stycznia 
o godz. 6 rano do 5 p. p. 

— Nabożeństwo na zakończenie Roku. 
Dais 31 bm. we srodę o 8 g. wiecz. z okazji 
zakończenia roku bieżącego odbędą się w 
kościele wojskowym św. Ignacego w Wilnie 
przy ul. św. Ignacego uroczyste nieszpory 
z udziałem wileńskiego chóru Echa pod kie- 
runkiem p. prof. W. Kalinowskiego. 

— Na spotkanie Nowego Roku zaprasza 
Kochanych Parafjan wysłuchać Mszy św. 
o i2-tej w nocy, w kościele antokolskim św. 
Ap. Piotra i Pawła 

proboszcz ks. T. Zawadzki. 

URZEDOWA 

— życzenia dla P. Prezydenta Państwa, 
W dniu Nowego Roku o godz. 12.30 p. o. 
«wojewoda Kirtiklis przyjmować będzie w 
górnych salonach Pałacu życzenia nowo- 
roczne dla Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 

„ tej i Rządu od przedstawicieli władz cywil- 
nych i wojskowych, duchowieństwa, Uni- 
wersytetu, samorządu, stowarzyszeń i or- 

_ ganłzacyj społecznych, oraz społeczeństwa. 

‚ — Zaprzvsiężenie mierniczych. W dniu 
20 b. m. p. o. wojewoda Kirtiklis odebrał 

widzianą ustawą o mierniczych  przy- 
egtych przysięgę, oraz wydał dekrety, na- 
ące tytuł i prawo mierniczego przysięgłe- 
następującym osobom: 1) Mikołajowi 

ako, 2) Antoniemu Mikołajunowi, 3) |a- 
„wi Hawsowiczowi, 4) Józefowi Znosko, 
3) Janowi Rybińskiemu, 6) Oskarowi Nie- 
dobolskiemu, 7) Franciszkowi Zarembie, 3) 

italjanowi Szpyrkowiczowi, 9) Konradowi 
dko, 10) Feliksowi Lubieńskiemu, 11) 

Michałowi Sokołowowi, 12) | Wacławowi 
Dąbrowskiemu, 13) Józefowi Kopciowi. 14) 
ózefowi Mackiewiczowi, 15) Witoldowi 
'ujwidowi. 16) Włodzimierzowi  Boronięc- 
temu, 17), Edmundowi  Tubielewiczowi i 

| 18)  Ludwikowi-Stanisławowi  Szostkiewi- 
Ч czowi. 

Ь _ Siedmiu pierwszych mierniczych są urzęd 
nikami państwowymi, to też nie przysługu- 
ie im prawo wykonywania zawodu mierni- 
czego, przez czas zajmowania stanowiska 
Urzędnika państwowego. || 

— Urlop prezesa Łączyńskiego. Prezes 
ęgowego Urzędu Ziemskiego p. Stani- 

sław Łączyński rozpoczął w dniu 30 b. m. 
$-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Zastę- 
Dować go będzie naczelnik wydziału urzą- 
dzeń rolnych p. Żemoytel. 

— Przepisy dia sal tanecznych. |Jkaza- 
10 się zarządzenie województwa, dotyczące 

‚ rowadzenia sal tanecznych, modyfikujące 
4 dotychczasowe przepisy w tej mierze. | 

| „Poza kwalifikacjami moralnemi kierownika 
"j' należytem urzadzeniu sali pod względem 

technicznym, nowe przepisy zabraniają 
wpuszczania na zabawv młodzieży poniżej 

it 18 bez stosownej opieki, uprawiania 
gier hazardowych, oraz sprzedaży alkohołu. 

WOJSKOWA 
— Podoficerowie rezerwy. Zarząd Koła 

Zw. Podoficerów Rez. zaprasza wszystkich 
swoich członków, oraz ich rodziny do wzię- 
cia udziału w tradvcyjnem przełamaniu się 
opłatkiem, które odbedzie się dn. 3 stycznia 
1931 r. w lokału własnym przy ul. Uniwer- 

2 syteckiej Nr. 6 — 8. Po biesiadzie, przy 
-. dźwiękach orkiestry odbędzie się zabawa 

towarzyska. Człorikowie, oraz ich rodziny, 
życzęcy wziąć udział w wieczorze, winni 
najpóźniej do dnia 2 stycznia 1931 r. uiś 
składkę w wysokości 2 zł. 50 gr. od 0so- 

by. Składki należy wpłacać na ręce sekreta- 
rza Koła, w godz. urzędowych. 
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KRONIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Konferencja w sprawie bezrobocia. W 
dniu 29 b. m. w godzinach wieczorowych 
odbyła się pod przewodnictwem p. o. wo- 
jewody Kirtiklisa z udziałem szefa sekcji 
zdrowia i opieki społecznej Magistratu m. 
Wilna dr. Małeszewskiego, naczelnika wy- 
działu bezpieczenstwa T.  Bruniewskiego, 

ęlnika wydziału pracy i opieki społecz- 
. Jocza, radcy wojewódzkiego At 
iego i kierownika P. U. P. P. j. Ba- 

iowskiego konicrencja poświęcona roz- 
ważeniu zagadnień bezrobocia doby obec- 
nej. Po wysłuchaniu szczegółowego refera- 
tu kierownika P. U. P. P. o stanie bezro- 
bocia na terenie województwa wileńskiego, 
o perspektywach zatrudnienia bezrobotnych 
wewnątrz kraju i drogą emigracji zarobko- 

wej, p. wojewoda specjalnie dłużej zajął Się 
kwestją zabezpieczenia bytu robotników 
sezonowych, w tak zw. okresie martwym. 

Po zobrazowaniu przez szefa dr. Male- 
szewskiego stanu zatrudnienia bezrobot- 
nych przez Magistrat m. Wilna i po dłuż- 
szej wymianie opinji konferencja uchwaliła 
szereg wniosków zaakceptowanych przez p. 
wojewodę. 

Zgodnie z wnioskami konferencji p. wo- 
jewoda zarządził niezwłoczne przystąpienie 
do sprawdzenia przez specjalnie sformowana 
kadrę kontrolerów stanu inaterjalnego i ro- 
dzinnego robotników sezonowych  przede- 
wszystkiem, a nastepnie i innvch kategoryj 
bezrobotnych, jak również polecił kierowni- 

    
   

"kowi P. U. P. P. sporządzenie specjalnych 
list robotników sezonowych. niefachowvch. 

Zebrane dane da służyły jako materjai 
do wystąpienia z Odnośnemi wnioskami do 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, oraz 
do prowadzenia akcji pomocy doraznej w 
stosunku do bezrobotnych / najbardziej tej 
pomocy potrzebującychją 

i LLA i SI 

Grypę, kaszel i śbronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Jėzefinyė. Do nabycia 
w aptekach i składachź 7ptecznych. 

PSZKOLNA 
-— Dyrekcja Gimnazjum ig. Kr. Zygmun 

ta Augusta w Wilnie podaje wiadomości 
że z powodu remontu w gm$thu szkolnym 
lekcje rozpoczną się po fe:rj Bożego Na 
rodzenia dnia 8 stycznia 1931 Dyrekcja 

О 2 NE 
—_ Przemówienie wojewodyń przez radjo 

do mieszkańców Wileńszczyzny. Zgodnie z 
tradycją, wprowadzoną przez p. marszałka 
Raczkiewicza, według której wojewoda, ja- 
ko przedstawiciel Rządu składał w przed- 
dzień Nowego Roku za pośrednictwem ra- 
dja, życzenia obywatelom wojew.  wileń- 
skiego, wygłosi p. o. wojewoda Kirtiklis w 
dniu dzisiejszym t. j. w środę 31 b. m. o 
godz 19 przez'radjo przemówienie nowo- 
roczne. 

—Klub Włóczęgów senjorów. W czwar- 
tek dniu 1 stycznia 1931 roku odbędzie się 
włóczęga narciarska Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Zbiórka o godz. 10 rano na przysta-. 
ni AZS. Goście obojga p'łci mile widziani. 
De mieszkań włóczęgów Auntokołan zajeż- 
dżać sie nie będzie. 

Inkwizytor Klubu wzywa niniejszem wszy 
stkich włóczęgów, by stawili się licznie i w 
ten sposób po włóczęgowsku, a nie po fi- 
listersku rozpoczęli nowy 1931 rok. 

z Zdjęcia, zamieszczone w _ numerze 
świątecznym z akademji w sali wojewódz- 
kiej wykonane zostały przez art. fotografa 
1. Siemaszko. 
„— Podziękowanie. Zarzad Okręgu Pol- 

skiego Białego Krzyża w Wilnie przesyła ser 
deczne pndziękowanie Profesorce śpiewu Fa 
ni Jadwidze Krużance Reissowej oraz jej 
uczenicom i uczniom, za urządzenie przedsta 
wienia operowego w dniu 12 grudnia 1936 
r. na cele Polskiego Białego Krzyża. 

Uzyskaną z przedstawienia kwotę 630 
zł. 34 gr. Polski Biąły Krzyż użył na gwiazd 
ke dla żołnierzy wartowników. 

Prezes Zarządu PBK inż. K. Falkowski. 
— Podziękowanie. Za dary świateczne i 

pomoc w urządzeniu świąt i wigilii żłonie- 
rzom 7 szwadronu pionerów składają naj- 
serdeczniejsze _ podziekowanie P.P. Sekcji 
konnej „jazdy Klubu Wojskowego Rodzinv 
Wojskowej. Stowarzyszeniu Kupców Chrze 
ścijan m. Wilna oraz panu inż. ]. Glatma- 
nowi. Dowódca szwadronu. 

— Wprowadzenie ciepłomierzy Celsiusza 
Wszvstkie termometry maksymalne lekarskie 
do mierzenia temperaturv ciała ludzkiego są 
wzorowane według legalnej skali stu stop- 
niowej, to jest Celsjusza. Natomiast spotyka 
sie nieraz jeszcze termometrv kapielowe we- 
dług Reaumura stosowanie których przy za- 
biegach wodoleczniczych nie jest niczem u- 
zasadnione i opiera się tylko na przyzwycza 
jeniu. 

‚ Wobec tego, że w myśl rozporządzenia 
ministra przemysłu i handlu z dn. I stvcz 
nia 1031 r. sprzedąż termometrów ze skałą 
Reaumura lub Fahrenheifa będzie wzbronio- 
na, nastąpi stopniowo, z powodu wyłączne- 
со nabywania termomerów Celsjusza, wyco- 
fanie z użycia termometrów ze skalą Reau- 
mura. 

Spółistnienie w tym okresie przejściowym 
dwu różnych skal że wywoływać przykre, 
a nawet dla zdrowia szkodliwe nieporozu:- 
mienie. np. ordynowanie kzpieli w stopniach 
C i aplikowanie jej w tychże stopniach, ałe 

    

ć R., lub też naodwrót. Główny urzad miar 
zwraca Sie do pn. lekarzy o spółdziałanie w 

eliminowaniu podziałki Reaumura przez ordy 
nowanie temperatury kąpieli wyłącznie w»: 

stopniach Celsjusza. Spółdziałanie takie nrzv 
czyni się w znacznym stopniu do szybkiego 
usunięcia niedogodności okresu przejstuowe- 
go, a tem samem do ujednostajnienia termo 
metrji lekarskiej. 

— Giuchoniemi zrzeszają się. Zamieszku- 
jący na terenie Wilna głuchoniemi Żydzi, 
postanowili utworzyć własne stowarzysze- 
nie, które po dopełnieniu niezbędnych for- 
malncści, zostało przez władze  ulegalizo- 
wane. 

— Z inicjatywy Zarządu Centralnego 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej woj. 
wileńskiego, wyłonił się Komitet urządzenia 
choinki dla niezamożnej dziatwy rzemieślni- 
czej, który odbył już 2 posiedzenia i po- 
czynił odpowiednie starania. 

Do Komitetu wchodzą wybitni przedsta- 
wiciele ze sfer rzemieślniczych na czele z 
p. E. Szumańską. 

Choinka odbędzie się dnia 4 stycznia 
1931 r. w lokalu Wil. Izby Rzemieślniczej 
przy ul. Niemieckiej Nr. 25. 

Początek dla dziatwy w wieku od lat 
5-ciu do 7-miu od godz. 2 do 5 p. p., a od 
7-miu zaś do lat 12-tu od godz. 5-ej do 8-ej 
wieczór. 

Wszyscy p. p. 
otrzymali kart wstępu od Cechów, czy też 
cd Związków Zawodowych rzemieślniczych, 
proszeni są o zgłoszenie się po takowe do 
prezesa Zarzadu Centr. Z. M. R. p. Jana Ła- 
zarewicza (Izba Rzemieślnicza, ul. Niemiec- 
ka Nr. 25 w godz. urzędowych). 

—Wypadki samochodowe. Województwo 
otrzymało okólnik w sprawie ratownictwa 
przy wypadkach samochodowych. 

Poleca się w okólniku, aby władze samo 
rządu terytorjalnego zaopatrzyły swe insty- 
tucje i urzędy w miejscowościach, nie posia 
dsjących należycie działającego pogotowia 
ratunkowego, w najkonieczniejszy sprzęt 
ratowniczy, przedewszystkiem w apteczkę ra 
towniczą typu, zaleconego przez ministerjum 
oraz. aby zwracały się do Polskiego Czerwo 
nego Krzyża o wyszkolenie odpowiedniej ii- 
czby pracowników w stosowaniu zabiegów 
ratowniczych. 

— Egzamina rzemieślnicze. Wobec uka- 
zujących się w prasie mylnych informacyj, 
o egzan:inach rzemieślniczych (Dziennik Wi 
leński z dnia 23 — XII — 1930 r.) zarząd 
Izby Rzemieślniczej podaje do wiadomości 
ogółowi rzemieślników wileńskich następu- 
jące: 

Aczkolwiek munął już termin 15 — XH 
—1930 r., mocą którego prawo trzymania i 
kształcenia terminatorów w rzemiośle przy 
sługuje tylko mistrzem dyplomowanym 
te jednak Izba Rzemieślnicza będzie w dal- 
szym: ciągu przeprowadzać uproszczone eg- 
zaminy mistrzowskie, aż do dnia 1 marca 
1931 r. 4 

Egzamina rozpoczną się od 5 stycznia 
grupami, o czem rastąpi oddzielne zawia 
domienie. Podania na egzamin są przyjmo- 
wane w ciągu dalszym w godzinach urzę- 
dowych. 

W interesie osób, które dotychczas nie 
posiadają dyplomów _ mistrzowskich, a 
kształcą uczni w rzemiośle, jest jaknajszyb- 
sze złożenie uproszczonego /eszaminu  mi- 
strzowskiege i wvbrania tą drogą dvplomu 
mistrzowskieso, którv jedwvnie zezwala na 
prawo kształcenia uczni. W przeciwnym wy 
padku przypominamv, że władze nrzemy- 
słowe już od dnia 15 —XU —— 1930 r. — 
malą prawo z takiego warsztatu uczni za- 
brać. a rzemieślników ukarać, aż do ` га- 
mknięcia warsztatu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zjazd dziekanów prawosławnych. De- 

legacja, odbywającego się w Wilnie dorocz 
nego zjazdu dziekanów prawosławnych dje- 
cezji wileńskiej, w osobach ks. Dziczkow- 
skiego, dziekana wildńskiego, ks. Józwiaka, 
dziekana oszmiańskiego i ks. Suwiłły, dzie- 
kana postawskiego, złożyła w dniu 36 b. 
m. wizytę wojewodzie wileńskiemu poru- 
szaiąc przy tem sprawy żywo obchodzące 
cerkiew prawosławną. 

— — Polskie T-wo Pedjatryczne. Dnia 
2-1 1931 r. o godz. 20-ej w lokalu Kliniki 

  

   

3 Dziecięcej ra Antokolu odbędzie się posie- 
dzenie Wi. Oddz. Pol. Tow 
nego. 

Porządek dzienny: 1. Pokazy chorych, 
2. dr. E. Gerlėe i dr. A. Trusiewiczówna: 
Przyczynek do schorzeń paratyfusowych u 
małych dzieci. 5 @. А. Trusiewiczówna: 
Przyczynek do kazuistyki niedrożności jelit 
u niemowląt. 4. komunikaty zarządu, 5. wol 
ne wnioski. Goście mile widziani. 

BALE I ZABAWY 
— Dnia 3 stycznia 1931 r. w salonach 

Kasyna Garnizonowego przy ul. Mickiewicza 
13 odbędzie się Bal organizowany staraniem 
Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskiega 
pod protektoratem Pana sMarszałka Senatu 
Władysława Raczkiewicza. 

Obowiązki gospodyń i gospodarzy а- 
skawie przyjač raczyli: 

Antonowiczowie Romanostwo, Bagiński 
Stanisław, Białasowie Stanisławowstwo, Bo 
hdanowiczowie lgnacostwo, _ Bohdanowicz 
Mieczysław, Borowscy Michałostwo, Bosiac- 
cy Bogusławowstwo, Bublejowie Janostwo, 
Bułhakowie |anostwo, Buczyńscy Józefostwo 
Bachowscy Bolesławowstwo, Buykowie Ja- 
nostwo, Bohuszewiczowie Sewerynostwo, 
Brzozowscy Janostwo, Chojniccy Władysła- 
wowstwo, Ciozdowie Stanisławowstwo, Cyp 
ko Paweł, Dmochowski Kazimierz, Doba- 
czewscy Eugenjuszostwo, Donasowie Feli- 
ksostwo, Dowborowie Behdanostwo, Drot- 
leffowie Józefostwo, Dmochowscy Władysła- 
wowstwo, Engfowie  Mieczysławowstwo 
Eydrygiewicz Mieczysław, Furgalski pułko 
wnik, Filipkowscy Władvsławowstwo, Fal- 
kowscy Kazimierzostwo, Folejewscy ]ózefo- 
stwo, Fieldorffowie Emiljanostwo, Fiedoro- 
wiczowie ]ózefostwo, Gintułt - Gintvłłowie 
Stanisławowstwo,  Giedrojcowie  Wincen- 
tostwo, Gajewscv Włodzimierzo- 
stwo, Giżyccy łwowstwo, Gutkowscy Mie- 
czvslawowstwo, Glatmanowie  Juljuszostwo, 
Glowiūscv Antoniostwo, Gradzcy Janostwo, 
Hanusewiczowie Bolesławowstwo,  Herhol- 
dowie Jancstwo, Hryniewiczowie Francisz- 
kostwo, Hajdukiewiczowie Władysławostwo 
Hoppenowie Marjanostwo, Iszora Wacław, 
Iwaszkiewiczowie |ózefostwo,  łżycki Her- 
man Bronisław, Iżyccy Tadeuszostwo, Jan- 
kowscy Stefanostwo, Izydorczykowie Leonn- 
stwo, Judzewicz Aleksander, Jutkiewiczowie 
Eljaszostwo, ]anowiczowie ĮJanostwo, Koryt 
kowie Eugenjuszostwo, Kopciowie Edwardo- 
stwo, Kopciowie Fdwardostwo, Kiersnowcy 
Tadeuszostwc,  Kirtiklisowie Stefanostwo, 
Klottowie Janostwo, Krasowscv Tomaszost- 
wo, Kognowiccy Stanisławowstwo, Korolco- 
wie |Józefostwo, Kowalscy Edmundostwo, 
Kownaccy Piotrostwo, Krzvżanowscy Broni 
sławowstwo, Kozierowscy Czesławowstwo, 
Kubiccv Benedyktostwo, Łączyńscy Stanisła 
wowstwo, Łokucjewscy Janostwo, Łukasze- 
wiczowie Jeremiestwo, Ludwikowscy Wikto 
rostwo, Lankau Zbigniewowstwo, Łuczyń- 
scy Wincentostwo, Mazarakowie Adrjano- 
stwo, Mevsztowiczowie Aleksandrostwo, Ma 
cnlewiczowie Ludwikostwo Mrozowscy Ka- 
zimierzostwo. Marcinowscy  Klemensostwo, 
Mianowscy Stanisławowstwo, Mohl Heronim 

Pedjatrycz- 

rzemieślnicy, którzy nie 
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> Z Moszczyńskich 

Alina Wilejszisowa 
wdowa po Ś. p. PIOTRZE ` 

Ро diugich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 28 grudnia 1930 r. w Wilnie. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 31 b. m w Kościele Św. Piotra i Pawła o godz. 10 rano, 

poczem nastąpi złożenie drogich nam zwłok do Grobu Rodzinnego na cmentarzu Rossa. 

O tej bolesnej stracie 
pogrążeni w nieutulonym żalu 

zawiadamiają krewnych, przyjaciółj i życzliwych pamięci  Zmarłej, 

Córki, Synowie, Synowe, Zięciowie i Wnuki. 
  

Malinowscy Olgerdostwo, Maliszewscy Wik- 
torostwo, Mokrzecki Stefan,  Mersonowie 
Grzegorzostwo, Muszyńscy Janostwo, ° М 
chejaowie Kornelostwo, Nowiccy Mieczy- 
sławowstwo, Nowakowski Zenon, Narwoy- 
szowie Antoniostwo, Okuliczowie Kazimie- 
rzostwo, Ostrowska Kama, Ostrowski Zyg- 
munt, Odyńcowie Pawłowstwo,  Paczosa 
Stanisław, Pietraszewscy Janostwo, Pimono- 
wie Arsenjuszostwo, Pimonow jerzy, Pio- 
trowiczowie Wiktorostwo, Przyłuscy Józefo- 
stwo, Prus - Wisniewscy Stefanostwo, Racz- 
kiewiczowie Władysławostwo, Radwańscy 
Janostwo, Ratyńscy Edwardostwo, Roszkie 
wiczowie Stefanostwo, Ruszczycowie Ferdy 
randostwo, Rewieński Władysław, Rożnow- 
ski Aleksander, Rucińscy Romanowie, Ru- 
dzińscy Henrykostwo, Rzewuscy Stanisławo 
stwo, Rochowiczowie Janostwo,  Riedlowie 
Stanisławostwo, Rewkowscy Józefostwo, Ru- 
szel - Giedwiłło Marja, Szyklerowie Zygmun 
towstwo, Sumorokowie l.eonostwo, Swiątec 
cy Kazimierzostwo, Siedicccy Eugenjuszost- 
wo, Staniewiczowie Józefostwo, 
Justyn, Strumiłło Marjan, Szniolisowie Bole- 
sławowstwo, Szwykowscy  Ludwikostwo, 
Szumańscy Władysławostwo,  Szmurłowie 
Janostwo, Sucheccy Stanisławostwo, Sopoć- 
kowie Józefostwo, Schilling - Siengalewiczo- 
wie Sergjuszostwo, Szymkiewiczowie Cz3- 
sławowstwo, Sterło - Orlicy Janostwo, Szu- 
niewiczowie Leopnidostwo, Szmidtowie Wla 
azimierzostwo, Szmidtowie Władysławostwo 
Sasinowiczowie józefostwo, Sawicz - Zabłoc 
cy, Szemiotowie Edwardostwo, Tymanowie 
Franciszkostwo,  Uniechowscy  Ludwkow- 
stwo Wańkowiczowie Stanisławostwo, Wiś- 
cicki Jan, Wagner Karol, Waliccy, Wasilew- 
scy Aleksandrowstwo, Wawrouchowie Ma- 
jorostwo, Wenkowie Henrykostwo, Zającz- 
kowscy Wacławowstwo, Zdrojewscy Marja- 
nostwo, Zaliczowie Maksymiljanostwo, Zdro 
jewska Zofja, Zawadzcy  Władvsławostwo, 
Zelwerowiczowie  Aleksandrostwo,  Żyłko 
Aleksander, Zasztowtowie Aleksandrostwo, 
Žuchowiczowie Karolostwo, Zwierkowie Ka- 
zimierzostwo, Zyndo Bolestawostwo, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

odz. 8 w. ukaże się przezabawna komedja 
rodza Haseka „Dzielny wojak Szwejk” 
który osiągnął w Wilnie niebywałe powod: 
nie. Sztukę tę wyreżyserował dyr. Zelwero 
wicz. rolę tytułową zaś odtwarza Łucjan Żu- 
rowski. : 

We czwartek dnia 1 stycznia teatr na Po 
hulance czynny będzie dwukrotnie. Po po- 
łudniu o godz. 3.30 ukaże się po raz ostatni 
w sezonie niezapomniana sztuka wojenna 
Sheritia „Kres wędrówki* w reżyserji R. Wa 
silewskiego. 

Ceny miejsc zniżone. 
O godz. 8 w. „Dzielny wojak Szwejk” Ha- 

seką, 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 

8 w. ukaże się wytworna komedja L. Ver- 
neuila „Egzotyczna kuzynka” w reżyserji R. 
Wasilewskiego, w koncertowem wykonaniu 
Lewickiej, Balcerzaka, Wyrwicza - Wichrow 
skiego, oraz Fichlerówny, odtwarzającej po 
stać głównej bohaterki. lutro dnia l-go sty 
cznia teatr w Lutni czynny będzie dwukrot- 
nia. O godzinie 3 m. 30 pp. odbędzie się ar 
cycickawe widowisko baletowe dla dzieci w 
wykonaniu zespoł baletowego p. Larisy Sa 
winej Dolskiej. Nowy bogatv program. 

Ceny miejsc specjalnie zniżone. 
O godz. 8 w. „Egzotyczna kuzynka” Ver 

neuila. 
— Koncert Aleksandra  Braiłowskiego. 

Dnia 15-go stycznia rb. odbedzie się w te- 
atrze na Pohulance o godz. 8 w. koncert 
wszechświatowej sławy pianisty Aleksandra 
Braiłowskiego. Znakomity artysta wykona 
całv szereg utworów muzycznych Bacha, 
Chopina, Dehussyego, Bałakirewa i innych. 
Koncert urządza Wileńskie Towarzystwo Fil 
harmoniczne. 

— Rewja Sylwestrowa. Dzisiejsza Rewja 
Sylwestrowa urządzana przez teatry  miej- 
skie w sali teatru na Pohulance wzbudziła 
w Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. Boga 
ty p”ogram obejmuje cały szereg skeczów, 
najnowszych piosenek, produkcyj tanęcznych 
oraz zabawnych niespodzianek. Konferen- 
sjerem będzie reżyser K. Wyrwicz - Wi- 
chrowski. 

Cały zespół artystyczny bierze udział w 
tej ciekawej imprezie, którą urozmaicą nie- 
wątpliwie numery muzyczne pod kierownict 
wem E. Dziewulskiego, barwne dekoracje 
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CO GRAJĄ W KINACH? 
— Holtywood — Janko Muzykant. 
Heljos — Raj zakochanych. 
Światowid — Noce hiszpańskie. 
Mimoza — Twe usta tak kusiły mnie... 
Casino — Odszczepieniec. 
Kino Miejskie — O Matko! 
Stvlowy — Taiemnica limuzyny. 
Pan — Aleksander II-gi 

Syn osławionego Rysia przed Sądem Apel. 
Znane są (dzieje bandy rabusiów grasującej przed kilku laty na terenie wojew. 

Wileńskiego przywódcą której był syn znanego bandyty Rysia — Jana. 
Sąd Okręgowy skazał Rysia na dożywotnie więzienie, zaś jego trzech wspólników 

otrzymało kary od 12 do 6 lat ciężkiego więzienia. Sąd Apelacyjny na skutek odwo- 
lania skazanych ponownie rozpatrzył tę sprawę, lecz wyrok S. O. zatwierdzit nie wi- 
dząc powodów do zmniejszenia kary zuchwałym niordercom i rabusiom. 

Strumiłło * 

J. Hawrytkiewicza, oraz efektowne kostju- 
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pochowana została 
ar.fjalnego, й 

: ri czem krewnych, przyjaciół 
pogrążeni w nieutulonym Žaiu, 
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z Protasewiczów 

Anna Władysławowa Kotłubajowa 
opatrzona Św. Sakramentami, zmarła 25. XIl. 1930 r. w Baranowiczach i 

tamże w dniu 27, XII. 

P> 

w podziemiach Kościoła 

i znajomych Zmarlej 

MĄŻ, SIOSTRA I RODZINA 

zawiadamiają, 

ее s 

OFIARY 
Zamiast wizyt i powinszowań świątecz- 

nych i noworocznych Karolostwo Bohdano- 
wiczowie na żłobek im. Maryi zł. 5, dr. 
Sznolis na żłobek im. Maryi zł. 5. Konstan- 
ty Syrewicz na złobek im. Maryi zł. 5. Dr. 
Jadwiga Muraszko na Dom Dzieciątka Jezus 
zł. 10. Włodzimierz Marjan Chylewski na 
Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Win- 
centego a Paulo zł. 5. 

A. J. „Ferber“ dla inteligentnej rodziny 
z 6-ciu ošėb zł. 25. Bezimiennie dla inteli- 
gentrej rodziny zł. 10. Z. D. dla inteligent- 
nej rodziny paczka z zabawkami i słodycza- 
mi. Bezimiennie dla inteligentnej rodziny 
zł, *155 7 

Zamiast wizyt Noworocznych  ofiarowu- 
ia Komitetowi „Chleb Dzieciom”: p. dyrek- 
tor Ludwik Maculewicz zł. 25, p. Tadeusz 
Miśkiewicz -— zastępca dyrektora zł. 10, p. 
Wincenty Łuczyński — radca prawny zł. 10, 
craz pracownicy Państwowego Banku Rol- 
nego Oddziału w Wilnie: p.p. Jan Sterło-Or- 
licki zł. 10, Władysław Gumowski zł. 5, Pa- 
weł Odyniec 5 zł., Wilhelm Stabiński 5 zł., 
Jozet Krupko 5 zł, Franciszek Tyman-5 zł., 
Artur Fanti 5 zł., Wincenty Pietkiewicz 5 
zł, Antoni Bielewicz 5 zł., Antoni Sobolew- 
ski 5 zł. Samuel Szaciłło 5 zł, Wandalin 
Klimontowicz 5 zł., Ludwik Borowski 5 zł, 
4. Kuczuk 5 zł., Józef Garliński 3 zł., Adam 
Poniatowski 3 zł., W. Rogińska 3 zł., Wła- 
dysław Szemiako 3 zt., Zygmunt Zdrojew- 
ski 3 zł, M. Kohecki 3 zi, Wł. Niemczew- 
ski 3 zł, |ózef Horodniczy 3 zł., Tadeusz 
Grześkowiak 3 zł., Mikołaj Bohdan 3 zł., 
Edward Klasse 4 zł., Bohusz-Szyszko Bro- 
nisław 3 zł., Mieczysław Kłyszyński 3 zł. 
Antoni Komorowski 3 zł., Teofil Janowski 
3 zł. Kazimierz Żardecki 3 zł,  ladwiga 
Trejczke 2 zł., Halina Dworakowska 2 zł., 
Bujwid 2 zł, Zygmunt Żongołłowicz 2 zł., 
Franciszek Jurjewicz 2 zł, Wanda Stani- 
szewska 2 zł, Witold Pawlikowski 2 zł. 
ignacy Kasperski 2 zł., Skinder 2 zł., Tar- 
widowa 2 zł., Hipolit Klimaszewski 2 zł., 
Antoni Korolewicz 2 zł, Leonja Kontrym 

.2 zł, Piotr Jabłonowski 2 zł, Stanisława 
Okulicz 2 zt., Zygmunt Zawisźa 2 zł., Alek- 
sandra Rzepkowa 2 zł., Jadwiga Drużyłow- 
ska 2zł., Klara Zdanowiczowa 2 zł., Paweł 
Małyszko 2 zł., Stanisław Kiernowicz 2 zł. 
Józef Kaszewski 2 zł., Piotr Sokoliński 2 zł., 
Karol Niewęgłowski 2 zł., Jadwiga Wenk 
2 zł, Władysław Sielanko 2 zł., Stanisław 
Podbielski Ż zł. 50 gr., Anna Python 2 zł., 
Wiktor Kirchner 2 zł., Wiktorja Kister 1 zł., 
Wanda Piotrowicz 1 zł., Michał Pilecki 1 zł., 
R. Broniewicz 1 zł., R. Borowski 1 zł., Ar- 
manajtis I zł, T. Opoczyński 1 zł., Kazi- 
mierz Żebrowski 1 zł., Czesław Beilermann 
1 zł. Marja Schołzowa 1 zł., Stanisława 
Nikołajewa 1 zł, Anna Czeladzinowa 1 zł., 
Kazimierz Hołownia 1 zł., Stanisław Nowic- 
ki I zł, Jakobina Mejerowa jeden złoty, 
Eugenjusz Kuczyński I zł., Irena Szwedo- 
wa i zł, Łucja Borodzikówna 1 zł., Łuce- 
wicz 1 zł., Bolesław Kopacewicz 1 zł., Wa- 
cław Malinowski 1 zł., Władysława Lubo- 
wiczówna 1 zt., Marja Skowzgirdėwna 1 zi., 
Andrzej Lidtke i zl., Marta Sidorowiczów- 
na I zł, Marja Michajłowska 1 zł., Broni- 
sława Nieplukowa 1 zł, Włodzimierz Szy- 
kowski 1 zł., Władysław  Rewieński 1 zł., 
Józef Krzysztofowicz 1 zł. Wanda  Jan- 
kowska 1 zł., Ludwika Żebrowska 1 zł, 
Antonina Drozdowska 1 zł., Józef  Rossu- 
dowski 1 zł, August Lir 1 zł, i Stanisław 
Butkiewicz 50 gr. — razem 263 zł. 

Urzędnicy Okręgowego i Miejscowego 
Urzędu Miar w Wilnie, zamiast życzeń no- 
worocznych składają ofiarę na Wojewódzki 
Komitet „Chłeb Dzieciom* w sumie zł. 25 
gr. 50, (dwadzieścia pięć zł. 50 gr.) a mia- 
nowicie: Sasinowicz lózef 5 zł, Wyzgo 
Władysław 2 zł., Rodziewicz |an 2 zł., Nie- 
siecki. Stefan 2 zł. Buczyński lózef 2 zł, 
Sokołowski Hipolit I zł., lodko Włodzimierz 
1 zł., Kurto Edward 2 zł., Stankiewicz Adam 
5 zł, Zawadzki lózef 50 gr. Szvmański Ed- 
ward 1 zł, Żakiewiczówna P. 2 zł. 

W zał. 25 zł 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—ZsSson policianta-samo- 

bóicy. Przed tvoodniem postrzelił 
sie w restauracii „Juwr* przodownik 
Głodek. hvły sekretarz komendy poli- 
cii m. Wilna. i 

Głodek przebywał w szpitalu 
dowskim i wczorai w nocv zmarł. 

— Śmierć pod nociąsiem. 
Koło Podbrodzia wpadł pod pociąg 
Jan Dulko. mieszkaniec  Podbrodzia 
ponosząc śmierć na miejsc. Najpraw- 
dopodobniej był to nieszczęśliwy wy- 
padek. 

— Wvpadkowe postrzelenie. 
We wsi Zaborne. Gumna koło  Brasławia, 
postrzelił sie cieżko w pierś rządca cegiel- 
ni seįmikoweį Jan Jankowski. 

— Usiłowanie samobóistwą.. 
Wcznrai wieczorem usiłowała popełnić sa- 
mobójstwo przez zażvcie wiekszej dawki 
nienstalonei trucizny. 27 letnia Sara Szahow 
ska (Węgłowa ul. 14) żona znanego w Wil- 

  

ŻN- 

$. p. Alina z Moszczyńskich 

Wileįszisowa | 
W dniu 28-XII b. m. zmarła w Wil- 

nie ś. p. Alina z Moszczyńskich Wilej- 
szisowa. 

Urodzona w rodzimym . majątku 
Moszczyńskich, Tyklinówie w Mohy- 
lewszczyźnie, wychowana wraz z ro- 
dzenstwem w atmosferze tradycji i 

  

ukochania ziemi ojczystej, wychodzi 
zamąż za nż. Piotra Wilejszisa. Wraz z 
uieżyjącym obecnie mężem udaje się 

na Kaukaz, nie zrywając kontaktu 
z rodziną i współpracując z mężem na 
niwie oświatowej. 

Udziela się w kołach pol- 
sko-litewskich i wychowuje dzieci w 
duchu i tradycjach z domu wyniesio- 
nych. Po powrocie do Wilna, rodzina 
ś.p A. Wilejszisowej współżyje i pra 
cuje z braćmi męża: Onufrym inż. 
kolejowym, do dziś będącym kier. 
techn. zakładów P.K.P. w  Starosiel- 
cach pod Białymstokiem i Janem b. 
burmistrzem Kowna. 

Synowie Jej, a mianowicie: Witold 
Wilejszis inżynier, piastuje obecnie 
stanowisko min. komunikacji w Kow- 
nie, Jan zaś jest jedną z czołowych 
osobistości wśród palestry kowień- 
skiej. 

Córki, Helena inżynierowa  jało- 
wiecka bawi stale w Warszawie wraz 
7 siostrą Kazimierą Stugińską, zaś Ma- 
rja Bażeńska-Raciborska, znana na 
bruku wileńskim autorka poezyj pa- 
trjotycznych, bawi stale w Wilnie. 

W czasie Świat w dniu 28 grudnia 
toku bieżącego umiera ś. p. Alina. Wi- 
lejszisowa, dotknięta  anewryzmeja 
serca. 

nie kupca. Pomocy samobójczyni udzieliło 
pogntowie ratunkowe. 

Powody kroku desperackiego nie są ua- 
razie znane. 

— Omal nie zamarzł w Wi. 
111. Koło posesji Nr. 137 przy ul. Antokol- 
skiej wydobyto z Wilji napół żywego Alek- 
sandra Refałło, który z powodu kilkugodzin 
nego przebywania w wodzie uległ офтго- 
żeniu dolnych kończyn. 

Rafałło wpadł do wody wracając do do 
mu w stanie nietrzeźwym. 

— Włanianie na Rudnickieį. Na szkodę 
Nowogródzkiego Berka, z jego sklepu obu- 
wia (Rudnicka 15) skradziono 36 par obu- 
wia damskiego i męskiego wartości 700 
zł. Sprawcy nie sa znani. 

Ternisowi Wiktorowi (Mickiewicza Nr. 
47) skradziono kożuch. Sprawcę Sawczyka 
Wacława, (Rakowa Nr. 6) zatrzymano. 

— Podrzutek. W dniu 29 b. m. przy wl. 
Rudnickiej Nr. 8, znałeziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 4 miesięcy, którego 
ulokowano w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pożar. W kolonii Santoka, gm. Pod- 
brzeskiej powstał pożar, pastwa którego 
padł dom mieszkalny, należący do Timofiefa 
Wiertowa. Straty wynoszą 4000 zł. 
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СО NIESIŁ SEZON ZIMOWY. 

Sezon zimowy obejmujący: narciarstwo, 
łyżwiarstwo i saneczki rozpoczął stę już na 
dobre i wkrótce już będziemy mieli szereg 
1moiez z dziedziny tych sportów. 

Ośrodek W.F. przystąpił do zorganizowa 
nia czterech kursów narciarskich, dła człon- 
ków Pw. nursa te trwać będą od 3 stycz- 
nia Go 5 marca : prowadzone będą przez Si- 
ły fachowe. 

Pozatem w prczątku stycznia projekto- 
wane są zawody saneczkowe. 

Zapowiedziane na wczoraj pokazy łyż- 
wiarskie zostały odwołane z racji nieprzy- 
bycie do Wilna kilku zawodników z Warsza- 
wy : uwowa. Pokazy te odbędą się prawdo- 
podobnie w połowie stycznia. Zawody nar- 

  

_ ciarskie odbędą się dopiero w lutym. 
Mówiąc o sportach zimowych nadmienić 

seakż/ że ślizgawka w parku im. gen. Žėli- 
'fowskiego »cieszy się ogromną frekwencją. 

R-DJO WILENSKI e 
ŚRODA, DNIA 31 GRUDNIA 
11,58: Czas. - 
12.05 — 12.50.: Muzyka operetkowa. 

(płyty) 1) Strauss -——Uwert. z op - Ki: 

  

„„iietoperz* 2) Strauss — Róże południa — 
"walc. 3) Friml — Wiązanka z op -ki „Ró- 

wi“ ( Regjonalny 

| ® 
„Pigkna Galatea“ 5) Kalman — Przyjdž, cy 
game“ Zz Op-ki „Marica“ 6) Strauss —- 
wiedeńska krew 7) Leber — Rendez - wous 
u Lehara. 

13,10: Kom. meteor. 
15 „50 — 16.10: Radjokronika z 

szawy. 
16.10 — ł6.15: Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warsz. 
16.45 — 17.15: Muzyka ludowa dla mło 

dzieży (nowe płyty) 1) Pieśni szkockie. 2) 
Pieśni irlandzkie, 3) Różkowsk — Hanusia - 
Polka. 4) Kaczyński — Z pod Dobrzynia — 
kujawiak. 5) Kaczyński — Wawruś — obe 
rek. 6) Hej, Marcinie! — oberek. 7) Młynar 
ski — mazurek. 

17,15 — 17,40: Odcz. z Warsz. „O sycy 
lijskiej jesieni * wygł. Z. Rabska. 

17,45. — 18,45: Koncert z Warsz. 
18, 45 — 19,00: Chwilka strzelecka. 
18.00 — 19.10: Przemówienie p. woje- 

wody Kirtiklisa do radjosłuchaczów. 

War- 

9.10 —1925: komunikat rolniczy z 
Warsz. 

19.25 — 19.35: Program na czwartek i 
rozni. 

14,35 — 19.55: Pras. dziennik radj. z 
Warsz. 

20.00 — 20.15.: „Ciołka Albinowa mó- 
monolog Sylwestrowy). 

20.15 Feljeton muzyczny z 
'Warszo. 

20,35 — 22,00.: Koncert z Katowic. 
22,00. : „W wieczór Sylwestrowy” — 

felj. z Warsz. — a: Juljusz ASI - 

— 20.30: 

TJA 
CZY WIESZ, OBYWATELU, 

"ŻE W POLSCE ODRODZONEJ GRUŹ 
LICA UNIOSŁA W PRZECIĄGU 6 
LAT WIĘCEJ OBYWATELI, Niż 
STRACILIŚMY NA WSZYSTKICH 
FRONTACH PODCZAS WOJNY 
ŚWIATOWEJ! DO WALKI Z GRUŹ- 
LICA POWINNI STAĆ WSZYSCY. 
POFIERAJCIE WALKĘ Z GRUŹLICĄ. 
POPIERAJCIE. „DNI PRZECIWGRUŻ- 
LICZE*! KUPUJCIE NALEPKI NA 
CUC=WĘ SANATORJUM NA WILEŃ 
SZCZYŹNIE. 

(Gi) i 
22,15: Kom. z Warsz. 

22,30 — 2355: Audycje  Sylwestro- 
we z Lwowa, Poznania i Krakowa. 

24.00 — 0.05: Przemówienie 
go dyrektora PRZ. Chamca. 

0.45  —- 1,15: Audycja Sylwestrowa: 
„Między niebem a ziemią““  — niezwykłe ̀ 
zdarzenia, wymyšlone przez Auntoniego Boh 
dziewicza 
Н. Hohendlingerówny., wyk. artystów dra- 
matycznych. fr. na całą Polskę. 

1.15 — 1.45: Aud. Sylwestrowa z Ka- 

naczelne- 

  

К) @ Lu Uuia SU grudimia 1930 r du dnia 2 st. czmia 1961 1 wiacznie bęUą wyswietlane tilmy: 

  

  

ul. WILFNSK A 38.   "1, 326, 

wspanisty i porywają y dramat młosny. Rye z dzeje się współcześnie w No vym J» ku. 
dodatki dź * ękowe. Ceny zn żone tyłko na |-szv sea S Seansy o god . 4, ©, 8, i 1 3 й 

Dramat miłości, łez i « oświęcenia. MIEJSKIE |Q, М А ТИ О7 z мта воне MARY CARR 
AAA A ; Nai program: |) Przegląd filmowy Nr. 14—16. Aktów 2. 2) Szalony Brzdąc Komedja w 3 akta.h 
MAR I "'<+ mnna dg m 30 0+c- tek seansó* о@ 9 1е | Nosstevuv progr m: „Brygada śmierci" . 

KINO TEATR аь 60 ziś!  Przeboj Dźsiękowy! Arex dzieło prod. 133 r. Hreimjowadild pięku sŚĆ wsze UŚ vialone, słiwy,bogimi 
ranów w swej Najnow "2 ) | HELIOS" | zwyci VilMaBanky vj. KAJ Za KOCH NYCH 

Nad program kReweł. 

    — — —- 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
gwiazda ekranu polskiego 

ski, Adolf Dymsza   Mickiev icza 22, 
cyjne 

Początek seansów o g dz. 

JANKO AUZYKANT 0: « 
U/iŚ Wszyscy Spieszą obejrzeć nojwiększy elkiu adis preebėį po:ski 

wzruszający do łez dra- 
Henryka 

W rolach g:ówny.h, p:ękna Marja Malicka, Witold Contti i królowie śmiechu Kazimierz Krukow- 
ktorzy dšpiewają C-ly szereg piosenek w języku p ! kim. 

odatki dź v ękowe, C ay 
3, 6, 

no seli 

Sienkiewicza 

Nad prog am d a rewele- 
niż ae t.lko na braży: sean5. 

„1030 » dnie Świąt. o godz. 2-ej 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINO 
Premiera! Kozkoszua szampa iska nomedja dźwiękowa 

SERCE NA KOTWICY 
GRUNT — TO NOŻKIU! 

  

Teodora Bujnickiego. Reżyserja 
  

— od 1930 r. Wspolnicy zam. w Wilnie: 
' Literackim 7 1 Lejzer Kapłan przy ul. Subocz 13. Spółka firmo 

z dn. 3 listopada 1930 r. na 
czas nieograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. Weks 

— Uwert. z op “ki Bandrowški. ża Marysi" 4) Buppe - 
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DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGÓWE 
GO Ww WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

12517. I Firma „Jakob Szukstalski“ w Wilnie, uf. Sło- 
'wackiego 1. Skiep mięsa. Firma istrieje od 4929 r. Właściciel 
Pa EM ZAM. tamże. н 2603 

12518. 1 Firma: Warszawska Konfekcja , „ Hirsz Kowner 
4 S-ka“ Sklep detaliczny sprzedaży konfekcji i ubrań dziecin- 
rych. Siedziba w Wilnie przy ul. Niemieckiej 1. Firma istnie- 
je od 3 lipca 1930 r Wspólnicy zam. w Wilnie: Luba «owner. 
i Hirsz Kowner, obaj przy ul. Kalwaryjskiej 29. Spółka firmo- 

a, zawarta na mocy umowy z dn. 3 lipca 1930 r. na czas 
nieograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. Weksle, zo 
kowigzania, umowy, plenipotencje 1 wszelkiego rodzaju inne 
dokumeńty winry być podpisywane 
przez obu wspólników łącznie pod ster.plem firmowym spółki, 
prowadzić korespondencję oraz odbierać wszelkie należne spółce 
pieniądze oraz wszelkiego rodzaju korespondencję adresowaną 
ra imię spółki ma prawo każdy ze wspólników < 2604 

| a a a w m wy w m a a uj sam ww wał a a waw w mę m 

12518. I. Firma: Wodnicka Marja“ w Wilnie, ul. Słowac- 
kiego 4. 7. Jadłodajnia. Właścicielką -— Marja Wodnicka zam. 
Aamže „ | 2605 

"w dniu 4 — XII. 1930 r. 
12518. I. Firma: „Iwankiewicz Ignacy“. we wši Zaborje, 

gm. Głębockiej, pow.  Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy 1 tvto- 
wiowy. Firma istnieje. od 1020 r. Właściciel —— Twankiewicz 
Ignacy, zam. tamże. 26')6 
sie: wl is AS a Os a r V ah DK aj i wa | poj 

w. dniu 4 — XII. 1930 r. | 
! 12520. 1. 'Pirhas „Jachniewicz Józef w Krzywiczach, pow. 
Wiejskiego. Sklep spożywczy i PADY asica Juch 
miewicz Józef zam. tamze. EU 
wyinanó woda T, A) jo SĘPOPOL, |.) MR KODA Ganos Tanis da akis, dis 

: 12521. I Firma: _ „Kordowicz Sylvester“ | w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 36. Mleczarnia. Firma istnieje ód 1930 r. Kordo- 
wicz SYS YCE. zam. tamże. — — 3 2608 

EEA — м т 23 — XI. -1930 r. 
12495. 1: Firma: „Fajn Sora — Ogrodnictwo vadovė“ 

w Wilnie, ul Szeptyckiego 12. Prowedzenie ogrodu warzywne 
go w celach handlowych. Firma 

 — Fajn a zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego > kra) 3. 

oai sargo eini | ania adis disbšja * Vrinish, anais“ Ianas" Gaevido > ika > ok dali Gażę PodkE loop. okżjk | CE ro00A 

12496. 1. rirma: „Zajazd — Jankiel Geller w Wilnie, nl. 
Zawalna 31 m. 6. Zajazd. Firma istnieje, od 88 Właściciel 
— Geller Jankiel, zam. tamże. / ° 2610 
_——__.—_і—о_-_—_*—_—_-—_—_—_‚—_ 

12497. I 

siębiorstwo istnieje od 1929 r. Wspólniczki zam. w Głębokiem 
Rynek Kościuszki I 
Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dn. 24 X. 1930 

"r na czasokres do dnia 1 listopada 1931 r. z automatycznem 
przedłużeniem na rok następny i tak dalej z roku na rok, o ile 

przynajmniej na dwa nuesiące przed ekspiracją umowy. żadna 
ze wspólniczek nie zaząda rozwiązania spółki w terminie. -— : 
Zarząd nałeży da obu wspólniczek. Każda ze wspólniczek re- 

_ prezentuje spółkę nazewnątrz, jak. również OOOO | 
- zobowiązania i zamówienia. 
——— —— mami m wm mk wam mm” wa am 

12498. 1. Firma: „Sklep spożywczy, — Rebeka Polak“ 
Śdai” wakoke | zoęskić. oś  sdŃ. S> Pk 

|. w.Wilnie ul. Stefańska 40 „Sklep spożywczy. Firma ee od 
90 r. Włościciel — Polak ONA zom. tamże. 

т ннн т wi aa a w Z — — NARDI CAL Gwda. ko dad ukinis aki 

12499, I. Firma: „Przedsiębiorstwo Autoasenizacyjne J. 
Chwołes i L. Kapłan Spółka" Wykcrywanie robót asenizacyj- 
nych Siedziba w Wilnie, przy ul. Wielkiej 15. Firma istnieje 

losel Chwoles przy. zauł 

wa zawarta na mocy umowy 

łe, umowy, i zobowiązania w imieniu spółki z obaj 
wspólnicy A: ` 

w dniu 22. — XI 1930 r. 
12500: I.Firma: „Sklep skór — Cywja Ryng“ w Wilnie 

uj. Antokolska 93. Detali iczny handel skórą. Firma istnieje od 
_1930 r. Właściciel — ma Cywja zam. w Wilnie przy ul. Ry 
kiej 33. 2614 
Ro OSR. diod ki VS odkia:  Mokaa) Gli" Sieć. | o a ik | птучны” | тенен О нг | amm, 

w dniu 22. -— XI 1930 r. 
12501. 1. Firma* „Bielizna damska i męska — Rówańkwski 

- Wincenty” w Wilnie, "al. Bazyljańska 13. Sklep bielizny. Fir- 
ma istnieje od 1930 r. Właściciel — Romanowski Wincenty 

w imieniu spółki tylko 

istnieje od 1927 r. Właściciel 

"Firma" „, Mina i Rachela Gilewicz 5. ka“ Sklep 
_ spożywczy. Siedziba w Głębokiem, Rynek Kościuszki 18. Przed 

18. — Mira Gilewicz i Rachela Gilewicz. — | 

towie. 

w driu 24 —IX. 1030 r. 
12504. I Firma: „Iżrael Rachmicłlewicz Spółka Krio а“ 

Sklep gotowych ubrań. Siedziba w Wilnie przy ul. Wielkiej 46 | 
Firma istnieje od 2 kwietnia 1930 r. Wspólnicy zam. w_Wil- 
nie: Sora Złata Zawadzka przy ul. Łotoczek 3'i Izrael Rach- 
mielewicz przy ul. Niemieckiej 15. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 2 kwietnia 1030 1. na czas nieograniczony. 
Zarząd należy do obydwóch wspólników. Wszelkie dokumenty 
jak to: umowy, weksle, indosy, czeki, zobowiązania i inne ak 
ty winny być podpisywane przez obu wspólników pod ster | 
plem firmowym spółki. Wszelkiego rodzaju korespondencję spół 

wspólników, jak równiez ki ma prawo prowadzić każdy ze 
każdy z nich może otrzymywać z urzędów państwowych, Sa- 
morządowych i wszelkich innych swzelkiego rodzaju korespon 
cencję, sumy pieniężne, przesyłki, i t. p. oraz wydawać pleni- 
potencję do prowadzenia spraw sądowych spółki za swoim 
podpisem pęd stemplem firmowynt. 2618 | 

. w diu L. — XII 1950 r. 
12509. L Firma: „Abramowicz Rachmiel* w Wilnie. 

ui. Kalwaryjska 95. Sklep żełaza. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel — Abramowicz Rachmiel zam. tamże. 262ł — VI. 

w dniu 10. XI 1930 r. 
12481 I. Firma: „Jankiel Lew* w Wilnie, ul. Straszuna 5 

in. 3. Sklep ubran ludcwych Firma istnieje od 1930 r. . 
Właściciel — Lew Jankiel zam. w- W nie przy ul. Zarzecze 18. 

2623 — o и 
aa a w w mm my wawa wm  ——  —— е m 

12482. |. Firma: „Szapiro Zelik* w Podbrodziu, pow. Świ” 
ciańskiego. Sklep żelazz, bakalejny i spożywczy. — Firma ist- 
nieje od 1895 r. Właścicieł — Szapiro Zelik zam. tamże. 

VI — 2624. 
w KA  ——— — —— + ———————  — — ——— 

12483. 1.*Firma: „Szmujło Szejabauz, B. Pupko i W. Szejn- 
hauz S-ka". Skup zawodowy i sprzedaż lnu, siemtenia Inianego 
i innych produktów. — Siedziba w Radoszkowiczach, pow. Mo- 
łodeckiego. Spółka istnieje od 26 sierpnia 1930 r. Współnicy zam 
w, Radoszkowiczach: Szejhauz Szmajło, Pupko Ber i Szejhąuz 
Wulf. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 26 sierp 
nia 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszyst- 
kich wspólników. Weksie i wszelkiego rodzaju zobowiązania w 
imieniu spółki jak również żyra na wekslach, czeki, pelnomocni- 
ctwa i wszelkie inne zobowiazania pocpisuje dwóch członków 
zarządu pod stemplem firmowym. | VI — 2625 
aki ius: i CZ EOKA ZERO Wnóżk Gazda Mala" Aocaia:/ Żoelck:- GRE (ES GA AP Ao 

w dniu 18. X1. 1930 r. 
12485 I. Firma: „Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Głębokiem i sprzedaż materjałów piśmiennych*. Sprzedaż Ród 
1ęcznikow. i poniocy naukowych OrAZ . materjałów © piśmien- 
nych. Siedziba w Głęhokiem, plac 8 Maja 2ł. Firma istnieje 
od. 1922 r. Właściciel — Koło Macierzy Szkolnej w Giębokiem 
pow. Dziśnieńskiego. Kierowniczką księgarni jest Marja Sto- 
karska zam. w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego, która działa 
na mocy PACC z dn. 22 sierpnia 1930 r. 

«VI — 2626 
ri An BCE LO: SAY” SPOZA, ORZEC PN a SAT ANT 

| w dniu 20. XI. 1930 r. 
12486. в) Firma: „Ass Leja“ w Wilnie ul. Wielka 50. Sklep 

obuwia. Firma istnieie od 1928 r. Właściciel Ass Leja zam. 
tamże. POZIE "VI — 2627. 

12487 I. Firma: „Jan Rochowicz“ w Wilnie, ul. Wielka 9. 
- Sklep galanteryjny i konfekcji. Firma istnieje od 1930 r. Wła- 
ściciel Rochowicz Jan Karol. zam. w Wiinie, uł. Tadeusza: Ko- 
„ściuszki 16. bi L — 2028. 

w dniu 21-22 S XI. -1930 r. 
12488. I. Firma: „Buchowiecki Franciszek“ w Wilnie ul. 

Zarzecze 13. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel 
— Buchowiecki Pranciczek 'zam. tamże. VI — 2629 

712489. A. |. Firma: „Kaczyńska Klementyna“ zam. w. Wilnie 
ul. Kalwaryjska 68. Piwiarnia Firma istnieje od '1928 r. Właści- 
ciel — Kaczyńską Klementyna zam. tamże. VI---2630 

12490. A. |. Firma: „Melnik Mojżesz” w Wilnie, ul. św. 
lańska 1. Sklep używanych mebli i drobnych domowych rze” 

„czy. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Melnik Mojżesz zam. 
tamże. 2631 — VI. 

12491. I. Firma: „Budkiewicz Bani zuś” jw. Wilnie ul 
Nadleśna 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. Mila: 
šcicid — Budkiewicz Stanisława zam. tamże. 2632 — VI. 

12492. I. Firma: "MS Reweka* w - Nowym Baro“ 
rze, pow. Szczuczyńskiego. Sklep galanteryjny, żełaza i manu- 
žaktury. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Maciewicka Re- 
weka, zam. taniże. 2633 — VI. 

12493. 1 Firma: „Cadykow Abel" w Wilnie, ul. Rudnicka 7 
Pracownia rękawiczek. Firma istnieje od 1926 r. Właścicieł — 
Codyków Abel, zam. tamże. 2634 — VI. 
— - т m m a a m wk awa ее ° [ — W” wa i dy awm . w wm dama 
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Dźwiękowa epopea Śmiechu, humoru i «wesołości, Fascynijący zespół gviazd ekranų, Nad pra- 
WIELKA Be * gram: kewel dodatki dźwiękowe. — Ceny miejśc od 40 gr. — Scansy o godz. +. 6, 8 i 14.15. | 

| W cz'artek -go stycznia 0 godz, 2-e; 

*° - Dziś! Wznowienie wszech "a ‚ i a 2 o sę ® 
KINO-TEATR i światowego filmu Po dt SĘ LL $ 5 a $ 5 š ‚ 

"PA N* (z taiemnic Pietro- Paułowskiej twierdzy). Wielki wzrus jący dramat, o-nuty na tle historycznych dokumertów 
| pol „Wieszatela*. W roi. gł.” L. 'loorowełski, E. Borcnėcinia, z czasów „„Panowan a Aleksandra II i hr. Murawjewa 

H. Chmielewska i inni. — o o godz. 3-ej, — Ceny od 40 gr. 
  

  

| Kino-Teatr | "Najnowsza kino Dramat w 12 akt. na tle nieśmiertelnej opery St. Moniuszki   
  

  

„STYLOWY“ „opera polska A š / si E. R 0 A, W rolach głównych: Zorika Szymańska, H. Zahorska I W. 

WIFI K A 36 Czerski. Pełna poezji treść. — Sołowe i chóralne śpiewy artystów opery, — Oryginalna muzyka Moniusziw. 

IS zy i R Powiększony zespół orkiestry, Początek seansów o godz, 4-ej. 

KINO-TEATR | ©. Po raz pierwszy w Wilnie! Najaowszy przen: sezonu! —Pieśń miłości — p. t. 

„MIMOZA* | © TWE USTA TAK KUŚS'ŁY ANIE..." 
uł Wielka 25 Romantyc ne przygody pięknej księżniczki rosyjskiej z rewolucji bolszewickiej Życie emigracji w Japonii i ma za- 

  

chodzie Europy. W rolach głównych Mary Pauer i Alfred Abel 

   

   

  

ców ae Pow, 

niu w 1929 

K. DABROWSKA 14. OO: R. m b. 

"ENY PA ARRYCZ NI 19. ZNP. 
woz PWR: „WC 

WTYK "TERE В 

  

Pianina i Fortepiany, 
o światowej sławie Pleye!, Bechsiein etc., 
„1akoż Arvoid Ficigier, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez naw rybitniej sz ych iachGWw 

Wysta wis 
iw Wilnie wr. 

(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

       
  | 

ię 

  

Masaże: 
8 ręczne,wibracyjne i Ada: 

styczne. Epllacje, 

    

Kerntep! i Sym, 

  

    
     w Pozna- Iš 

1930 
Kraj. 

    

5 Leczniczej 
BJ. Hryniewiczewej, 

a al. WIELKA A 18 m.9. 

: | Przyj. w g. 10- 114-7 

-- W. Z. P. M %,    (LN 

    

   
LEKARZE 

  

skórne i narządu mio- 
czowego. 

GABINET 
Racjonalne| Kosme. 

tyki Leczniczej. 
Wilno, a 2254 $ 

muje 9—2 i 5—7 t pół 
wiecz. Tel. 15-64. 
  

DOKTOR 

Szyrwindt 
ZY weneryczne Uro rodę kobiecy 

skórne i moczopłciowe e doskonali, 
Wielka 19, od Y.do li;y ала je! WY 

3—7 c brali, Masa 
twsrzy i ciała SPerie) : 

  

| | Sz aczne opalenie 

choroby skórne, wene- | "łapież, Najnowsze 
ryczne i moczopłciowe zdobycze kosmetyki (a- 

cjonalnej, 
Siekiai ы Codziennie od & Še 

    |Axuszer i 

Mickiewicza A K 'SMETYKA г 

12, róg Tatarskiej przyj- 88 | 2 

  

Į 4 pokojach, 

odėwie- 

bardziej dogodź 
  

Od 9—12 i 4—8 | Si 

  

= Banque D *` ur browar 

OGLOSZENIE 

Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna po- 
daje do wiadomości, że w dniu 3 stycznia 
1931 r. o godz. 10 rano w Biurze Sekcji 
„Magistrat, ul. Dominikańska nr. 2), pokój 
nr. 4, odbędzie się ustny przetarg na dosta- 

szpitali miejskich i przytułku. 
Oferty ze wskazaniem cenv jednostkowej, 

względnie proc. ustępstwa od cen rynko- 
wych, należy składać do dnia 3-go sty cznią 
10 zodz. rano. 

Štający do przetargu winni dołączyć do 
oferty wadjum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert, oraz udzielanie wszel 
kich informacyj, uskutecznia się w Sekcji 
Zdrowia. : 

MAGISTRAT M. WILNA. 
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- ’ AMUSZERKA 
Dr. Wolfson przesyła s ybko i aku- 
choroby skórne, wene- ŚMIAŁOWSKA rat ie — Biuro Taic Zaubion 
ryczne i moczopłciowe *'*  'sbinel Kosm» Riga, Postfach 511: psjążk g а 3 

Wileńska 7, od 9—i NCuy, osawe ŚR CZ Na odpowiedź tor wo WKU 
PAZ = «1 wiegi, wągry, Inpie2, 3 ' e” 

Sak w. tel 10. i: kodówii: kar alk, wy CA A Mołodeczno w Wilejce 
p+danie. włosów Mic 50 Р у na imię Stanisława Ta- 

Dr. medycyny +wiera #6 | 8'- o yi dia s. Juljana i 
;gulji roczn. 1906  za- 

A. Cymbier a FOLWARK miesźkałego w Słobo- 
Choroby weneryczne. w po»liżu Wilna |gzje - Zośniańskiej, 

obs zafu przeszło!!! unieważni 4: :ię, 

ha. Ziemia orna, 135 № .. 
Świerkowy, ogród. 
Dom mie Zkainy o 

zab 
dowania #,› e 
kompletne, sprzed. 
my przy gotów 
15.000 złotych. £ 
Dom Н.-К. „| 
cheta“ Micklew“ 

  

Zgubione 
okwitowanie na imię 

Ch. Stejnvołd+« № 9463 
z dmia f-go paźldzi r- 
nika 1926 r, na wpła- 
toną kaucję w sumie 
zł 400 w Kasie Głó- 
wnej Dyrckcji Okręgo- 
wej Kolei Państwo- * 

į i tytu- 
iem zabezpieczenia wa- 
wych w Wilnie, 

Przekały runków umowy na. 
wyd-ie žawienie bocz- 

“ do Rosii Га йп cy kolejowej „Ryb- 

posył? i ' nica“, paważnia się. 

uskutecznia у - Zgubiono 
ko i sumiennie naj- weksel na zł. 5 0 płatny 

ch wą. 5 Stycznia 1931 r. na 
imię Andrzeja Parczew- 

_ skiego, żyrowany przez 
CAD 

wór” w ['Arbitrage е б Wane umie. 
la Commission ważnia się. Znalazcę 
6. rue Huftault Paris. Uprasza się o łaskawy 
Telegrąmmes: Arbico- Zwrot do redakcji za 

      

    

   

  

runkach 

  

  

mleka, mięsa i słoniny do 

"bank Paris. wynagrodzeniem. +) 

Kamienica KDS AROS IDEA S 
dochodowa. Aaa Ep 

do sprzedania. Adres w$ LO k A L E ) 
Administracji „Słowa” ачаа 

  

  

Bona zszyciem 2 pokoje 
poszukuje posady. do umebłowane z wygo- 
starszych dzieci może dami z oddzielnem wej- 
wyjechać. Ma Świade-Ś.. em do wynajęcia 
ctwa. Wielka 27—3. Pańska 4 — 2 
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| Koonecki Ce de 

Nowość! 
Jednoręczna 

automaty:<zna 

6 dal ICL 
Najpiękniejszy 

po iarek 

nowar cznił 

  

| Gl 

  

  

  

Fabryka i skład mebii @ 

W. Wilenkin в S-ka 
Spółka z ogr. ©” 

wiine, ui Aatarskh 20, 18 własny, 
Istnieje od 1843. 

3 Jadalnie, sypialnie, Salony, gabinety, 
@ 1, Ка niklowaune i angielskie, kreden- 

sy, stoły, szafy, biuika, krzesła dęb - 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

= | 

  

  

         

      
        

  

  

Pianina 
najsłyaniejszej 

wszechświatowej bie 

  

mv „ERAPO“ ora 

„8 ETTIM 6“! 
„ih. FiBIGER" 

uznane Za a w kiaiu 
(na Tow Północnych nag; oSzońe 

wiełkim Złotym Medatem! 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 „Abaiow.   
  

  

23 pulk ulanėw sprzeda w drodze m. 
traktacyj osobistych lub ócikonych więk- 
:zą ilość nawozu końskiego znajdującego się 
w Nowo - Święcianach i Podbrodziu po ce- 
nach konkurencvjnych. 

23 pułku ułanów w Podbrodziu. 
Bliższych informacyj udziela Kwatermist:z | 

  

GUDOWNY 
DYSK RE TNY 
TRWAŁY 
"POŁYSK 
DAJE E 

  Li   DARE. UORISNT 7 VARSOMC + 

"zam. w Wilnie przy ul. Subocz 6. 2615 KJ 12494. |. Firma: „Sklep pieczywa -— Aleksander Dawydzik* 
<= ao di WWE em nii domnie clay. oai adók pysk opi wanie wi mio ii Vim din ji 

12502, I. Firma: „W. Samosionok i A. Szmuniewska — 
, Piekarnia i Cukiernia +'rancuska Spółka”. Wypiek i sprzedaż 
pieczywa i ciastek, Siedziba w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 
-15. Firma istnieje od 1926 r. Wspólnicy zam. w Wilnie : Wan- 
da Samosionek przy zauł. Prawy Zołnierski 13 1 Anna Szmu- 
miewska przy ul Mickiewicza 15. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 3 kwietnia 1930) r. na czas nieograniczony 

- Zarząd należy do obydwóch wspólników, którzy łącznie pod- 
' pisują wszełkie zobowiązania spółki. 2616 

| m A m w w w a w wj a skan” "Silny" <odiw. oi LÓRÓW Y oażyżi Dob talia ai 

12503. I. Firma: „Girsz Zakowicz i S-ka, spółka firmowa” 
Prowadzenie handlu futrami na terenie Rzeczypospolitej Pol- _skdej. Siedziba w Wilnie, ul. Niemiecka 29. Spółka rozpoczęła czynności 11 września 1930. r. Wspólnicy : Girsz Zakowicz z 
Wilna, uł. Niemiecka 29, i Chaja Fajn, zam. w Lipsku Delni- 
cerstr. pod Nr. 3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 

"dn. 11 września 1930 r. na czasokres do dnia 1 kwietnia 1932 
aż t automatycznem przedłużeniem na następny rok i tak da- 
AE roku na rok, o iłe przynajmniej do 1 !utego 1932 r. i ka | 

go następnego roku żaden ze współników nie zażąda roz- 
wiązania spółki w terminie. Zarząd należy do obu wspólników. 

— Wszelkie zobowiązania, umowy, weksle, indosy, czeki, pełno- 
mocnictwa, prokury i i. p. podpisują obaj wspólnicy ł: tv 

2617 
— w a. —— —— — — — — awm —— o o ———  — o m A  kawawam 

w dniu 27 -— XI 1930 r. | 
12507. 1. Firma: „Sklep dewocyjny Klasztoru św. Ducha 

w Wilnie” w Wilnie, ul. Ostrobramska 10. Sklep dewocyj- 
ny. Firma istnieje od. 1930 r. Właściciel —- Klasztor św. Ducha. 
w Wilnie ul. Ostrobramska 10. 2619 

12508. I Firma: „Ajencja Pośredniczo - Reklaniówa. i 
" Handlowo - Informacyjna Polkres — Įėzei Matelkiewicz“ 

o Aiencja pośredniczo - reklamowa i handlowo - informacyjna. 
" Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Matelkiewicz Józef, zam 
w Wilnie, zauł. Bernardyński A — 3. 2620 
DOZ ASA ACE? jakoci - w a m + — 4 a wi a w — —_-—-————‹—_._—_..—__._.____. 

12510 I. Firma: Drajak Samuel“ w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
- Sklep spożywczy. Form% istnieje od 1229 r. Właściciel — Dru- 
„Bk Samuel zam. w Wilnie ul. Kałwaryjska 90. 2622 — VI. 
= mm m mam w M M NA | e M a LL — — — 

/ 

f 

— м Wilnie, ul. Wiłkomierska 13. Sprzedaż chleba i bułek. Firma 
istnieje od 1930 r. Właściciel Dawydzik Aleksander zam. w 
UA przy uł. Krakowskiej 57. 2635 — VI. 

w dniu 18. XI. 1930 r. 
1473. A. II. Firma: „D. Goriung w Wilnie“. Firma obecnie 

brzmi: „Spółka firmowa Dwosia Goriung i Izaak Goriung“. | 
Wspólnicy zam. w Lidzie: ul. Rynkowa 13 Dwosia Gorfung i 

"lzaak Gorfung. Wspólnik Fajwel Gorfung zbył swój udział na 
rzecz Dwosi 1 Izaaka Uin pa i wystąpił ze A "A 

` —› 

ее - ” — 

—_—'_-_—__.—\_——_…_-_ —— „w m „m m w w m - — - — 

РЕ 

w dniu 27. XI. 1930 r. 
4105. HI. Firma: „Sz. Režnik i Ch, Pocter Spółka firmowa'. 

Spółka została zlikwidowana i spec się z AE S 
7 — VL 

_—__—„ц_—_—„-___.__.—_-‹_-—__.—_-*-…-__ 

w dniu 6. XI. 1930 r. 
4126. II. Firma: „Zakowicz Girsz*, Przedsiębiorstwo zosta- | 

26 ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 284 VI 
smi PAR m m Kia i Mit 2 m m z mie! wm m i 

12473. I. Firma: „Cyktm Jerzy” we wsi Zaborje, gm. Gle 
bockiej, pow. Dziśnieńskiego. tag spożywczy. —— Właściciel 
— Cykun jerzy, zam. tamże—- Эа аЬ VI. 

kżewę | okkeiki wata, iii toy: "watki, „DÓ kas sans aukai | andieiaas" V nika Vania Talos" anais cie ° ad 

12474. I. Firma: „Dawid Frydman" w Wilnie, zauł. Oran- 
żeryjny 4. Zajazd. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel — Xd, 
man Dawid, zam. tamże. 2640 —VI. 
—— m m -—-— —— m wm maa www mmm 

12475. I. Firma: „Sora Gordon* w Wilnie, uł. Niemiecka 21 
Sklep futer. Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka Gordon Sora i 
zam. tamże. 2641 = ML 

12476. 1: adowa 7 
Sklep wody sodowej. 
Słowa Kapłan ząm. w Wilnie, ul. 

Firma istnieje od 1914 r. Właściciel 
Stefańska О: 

2642 — VI. 

12477. 1. Firma: „T ais Fajwnsz" w "Wilnie, uł. Žy- 
dowska 15 — 27. Sklep skór. Firma. istnieje od 1925 r. Właści- 
ciel — Tabachowicz "a zam. w Wilnie, ul. Szawelska 2. 

| Wydawca Stanislav akiewicz. Radakio: odpowiedzialny Witołd Woydyłto 

r, { 

Firma: „Kapłan Słowa w Wilnie, ul. Sadowii 71 JA 

2643 — VI. 

———— —— —— ————————————— 

12478. I. Firma: „Wydawnictwo Kultura — Josel Kamer- 
macher i Gerasini Kleckin Spółka tirmowa““. Prowadzenie wy- 
dawnictwa książek, broszur, dziennikow, czasopism i wogóle 
wszelkie operacje w zakres wydawnictwa wchodzące. Siedziba 
w Wilnie uł. Kwaszelna 23. Przedsiębiorstwo istnieje od 
$ października 1930 r. Wspólnicy zam. w Wilnie ul. Kwaszelna 

_23: Josel Kamermacher i Gerasim Kleckin. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 8 października 1930 r. na czas 
nieokreślony. -— Zarząd należy do obydwóch wspólników. 
Wszelkiego rodzaju zohowiązania, weksie, czeki, żyro na wc- | 
kslach, umowy, akty notarjalne i hipoteczne, pełnomocnictwa 
i tp. winny być podpisywane w imieniu spółki przez 
wspólników łącznie pod stemplem tirmowym. Korespondencję 
zwykłą, poleconą i wartościową oraz pokwitowania z odbioru 

|'7 poczty, kolei i instyłucyj przewozuwych i kredytówych, li- 
stów, przekazów, przesyłek podpisuje w imieniu spółki jeden 
którykolwiek ze wspólników. 2644 V].-— 
————————————— wama wwa w ww kawa aa aaa wam w w „| am ay aaa — — — — 

12479. I. Firma: „Owsiej Swirski i Reweka Lipszyc Spółka 
w Wilejce". Skład hurtowy mąki, soli, cukru i słedzi. Siedziba - 
w Wilejce powiatowej. Spółka istnieje od 1 stycznia 1930 r. 
Wspólnicy żam. w Wilejce pow. Owsiej $wirski przy ul. Krót5- 

" kiej 8 i Reweka Lipszyc przy ul. Piłsudskiego 19. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 30 sierpnia 1930 r. na czas 
nieokreślony. -— Zarząd należy do cbu wspólników. Reprezen 
towanie spółki nazewnątrz i wewnątrz należy do wspólnika 

_ Owsieja Swirskiego. Wszelkiego rodzaju umowy, weksle i in- | 
ne zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa i wogółe wszystkie 
akty i dokumenty podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy. 
Każdy ze wspólników samodzielnie nia prawo odbierać dla fir- 
my z poczty i telegrafów wszelkiego rodzaju korespondencję 
zwyczajną, poleconą 1 wartościową, zarówno otrzymywać z 
kolei wszelkiego rodzaju ładunki, przesyłki towary i wykony-' 
wać wszelkie formalności. 

w dniu 5. XI. 1030 r. 
316, IV. SEM „Jan Wokulski — Spółka firmowa", Spół- 

ka została złikwidowane i wykreślą się z rejestru. 
2660—VT. 

; 2 
że 4 * uw 

obu. 

  

w dniu 10. X1. 1950 r. 
12480. I. Firma: „Bolesław Sobolewski* w Wilnie ul. Kal 

waryįska 11. Sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 
ściciel Bolesław Sobolewski zam. w Wilnie, pry ul. Chocim- 
skiej 19/21 — 0. 646 — VL 
b ooh LAŁ S EC AT Ca. e R” ih AMONG Odda ze ko A ck 20 Šikai 

w dniu 1. — XII 1930 r. 
3314. II. Firma: „Cypin Chana" Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona pod nr. 21 przy ul. Kijowskiej w Wilnie. 
Właściciel zamieszkuje przy ul. Kijowskiej 21 w Wilłnie. 

2647 — NL 

REC dnla 20. XO1880 
2374. M.« Firma: „Rorys Kleckin — Wydawnictwo Wileń- 

skie". Przedmiot: Drukarnia i wydawnictwo utworów druko- 
wanych. Właściciel zam. przy ul. Kwasze Inej 23 w Wilnie. 

2648 -— W 

"m. das S ХЕ 1990 
1188. II. Firma: „Rubaszew Grzegorz". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane ' wykreśla się z rejestru. 2649 — VI. 
dawki  cmiogó os r“ awk wiam wawa w. a уе away ————— —— — 

ю w dniu 27. XI. 1930 r. 
1005. Ill.Firma: „Express Wilenski Latour Marek“. Przed- 

miot: Wydawnictwo "dziennika i Gazety Wileńskiej 10 groszy 
oraz drukarnia. — Właściciel zam. w Wilnie, ul. 0 — NL 

— — —— ww wiam ст 

142. : 2650 — 
aw a M mi a awm wk adam m —— S х 

w dniu 6. XI. 1930 r. 

6162. II. Firma: „Bezowik Alter“. Firma obecnie brzmi: 
Bezowik. Włeściciel Bezowik Alter Bencjan. 

>>> 2651 — VI. 

A Zd Аа w dia 27. XI. 1930 r. 

6384. IIf. Firma: „Unitas Ch. Markowicz, M. Dugowski, 9. 

— т — — — 

Liberman i S-ka". Spółka została zlikwidowana i wvkrešla sie 
2652 — we 

. — — a — ——— 

z rejestru. 
a sa www w tm wik wm aiw ww am www mł 

w dniu 20. XI. 1930 7 

| + 

4320. II. Firma: „Gordon Szloma“. Przedsiębiorstwo zosta- | 

ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2657 — VI. 

rr 2 
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Drukarnia wydawnictwa „Slowo“ Zamkows 2 
sTy У 8 3 M. O 
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