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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ksiegarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 
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(jospodarcza Druga Konierencja Haska ECHASTOLICY 224 KORDOKÓW 
"is łegetacja Litwy 

Od czasu wprowadzenia na Litwie 

łasnej waluty i związanego z tem usta 

Z Asi: stanu finansowego państwa 

Jilnie pźna zauważyć pewne , paradoksalne 
e stosuąwisko. Wszystkie rządy, jakie kolej- 

miery | się zmieniały da dziś dnia, zawsze 

swój najmocniejszy atut w politycz= 

j grze uważały pomyślną sytuację 

ZA kraju. I naodwrót, opozy- 

1, wymierzając swe  najcelniejsze 

arię (Za), niezmiennie wykazuje na to, iż 
sp.  tuacja ta jest opłakana. Jest rzeczą 
——"turalna, że rząd swoją działalność 
smummiwali, opozycja zaś ją krytykuje. Na 

s: Ś!lradoks atoli zakrawa ta okoliczność, 
0 IL Li jedni i drudzy mają rację. 
Górnog. Istotnie. Dzięki rozsądnej i ostroż- 
własny, polityce Banku Emisyjnego lit, ten 

:hodowWidament całego życia gospodarczego, 
"ANT zostaje od czasu jego wprowadzenia 

wzruszony do takiego stopnia, że 

żyńscy” = poważne perturbacje wewnętrz- 

20. polityczne przed trzema laty nie by- 
Tel. 66w stanie jego zachwiać. Pokrycie 

zam smanknotów, wystarczające od samego 
czątku, ma tendencję zwyżkową i ku 

fANIygOcowi bież. roku osiąga rekordową 

NEJ  psokość z górą 100 proc. Budżet pań- 

tel. Siva zostaje przewažnie zbilansowany 

ze spechadwyżką, co pozwala rządowi na 
logiaząjzielanie drobnych zasiłków rolnikom, ' 
płciowyprawę mostów i dróg, posiadanie re- 

rw na wypadek nieurodzaju, a nawet 

znęzy Pudowę luksusowych gmachów dla 
ena iftralnych instytucyj rządowych w 
rzeświównie, Długi państwowe Litwy wyno- 

  

wn 

ZDY Mój nieznaczną sumę 37 lit. na głowę 
| 34 Eności. Słowem finansowy aparat 
Jarszą JStWa fuftkcjonuje, jak widać, regū- 

jelna 5 die i daje wyniki zadowalające. 
wsp) Od umiejętnego zarządzania finan- 

50 na dini państwa należy jednak  rozróż- 

sietleni € dobrobyt  materjalny ludności. 
(ina szkatuła skarbu nie wyklucza pu- 

ASH kieszeni obywateli kraju, czego nie- 

SKC mamy przykład na Litwie. 
"AMI „Litwa, jak wiadomo nie posiada żad- 
syfikatseh bogactw naturalnych. Zaliczanie 
jcego | nich lasów należy już dzisiaj uwa- 
PoE za legendę. Wobec tego, jedynem 
obecnieódłem dochodu ludności jest własna 
tentowłca. w pierwszym rzędzie na roli, któ 

OTMSZIE| się też trudni 85 proc. całej ludności. 
olność wytwórcza jednak tej gałęzi 
SPodarstwa krajowego została w 
acznym stopniu osłabiona z powodu 

ykalnego jej zreformowania, doko- 
nego na samym progu samodzielne- 

„życia państwowego kraju. Rozpar- 

ej kdlowany posiadacz większej własności 

     
   

   
   

   

ze mskiej przeżywa obecnie przełomo- 
LE _) okres przystosowania się do — по- 
AMSI sh warunków na swym obciętym 

(*Sztacie pracy-i nie tak prędko je- 
na nim : że będzie mógł rozwinąć 

„jystkie żagle. Znaczenie nowopow- 
(A: warstwy nowoosiedleńców, jako 

= "nniką gospodarczego, jest tymcza* 

a 5: znikome. „Naujukuris* przystępuje 
bioj? 519 do stawiania chaty i chlėwu, a 

w. |) Często za pożyczone pieniądze, za- 

unk|. Podarować się bowiem bez obcej 

Н ocy przeważnie nie jest w stanie. 

y zaś zaopatrzyć go w żywy i mar- 
= inwentarz, budynki i nasiona, słor 

ENICĘ;m, postawić na nogi, uczynić jego 
ob podarstwo rentownem — to wszyst- 

szkanig wymagałoby miljardów, których 

jach, Zzywišcie, nie wynosi kieszeń skarbu. 
ипу za MStwO oprócz wsparcia w postaci na- 

Et pieniędzy oraz: materjału leśnego 

  

wicze | Ogólną sumę około 30 milį. lit. (do 
5. — 88 r.), wydatniejszej pomocy udzie- 

"nu nie.jest w stanie. Te zaś tysiąc 
ÓW! *v, które w ten sposób: wypadają na. 

» to kropla w morzu potrzeb czę 
a da ijego, jak święty turecki, posadzo 
oteczdego*na gołej ziemi osadnika. Cześć 

šie osadników, nie mając sił utrzymać 

Už 

      

Biuro | ё 
0: „ Sprzedaje otrzymaną parcelę, pozo- 

ad li cierpią nędzę. 
W takich warunkach 0 intensyw* 

u" rozwoju kultury rolnej nie może 
ан @ Ć mowy. 

rody | Nie lepiej sytuacja przedstawia się 
z P. przemyśle. Na przeszkodzie do jego 

(„W T:zwoju stoi brak własnych, krajowych ‚ 
Aikołajź ^ a 

UniER OWCÓW, przedewszystkiem zaś więk- 
ych kapitałów. To też wytwórczość 

——" Jejscowa ogranicza się jedynie do 
23... pdukcji artykułów pierwszej potrze- 

„ obliczonych na wiejskiego nabyw- 
|   

Atmosfera podniecenia 

HAGA, 2—1. Pat. Rokowania w 
sprawje planu Younga rozpoczęły się 
w atmosferze podniecenia, które — jak 
tu powszechnie utrzymują będzie się 
wzmagało coraz bardziej. Poważnie 
przyczynia się do tego fakt, iż nacjo- 
naliści niemieccy mają do czynienia z 
rządem, którego autorytet został po- 
ważnie poderwany przez ostatnie wy- 
stąpenie dr. Schachta i który udał 
się do Hagi, mając zgóry to prze- 
świadczenie, że tuż po konferencji 
zmuszony będzie podać się do dymi- 
sji. W tutejszych kołach politycznych 
uważają, że wprawdzie  plebiscył :z 
grudnia 1929 roku w sprawie przyję- 
cia lub odrzucenia pianu Younga za- 
kończył się niepowodzeniem nacjona- 
listów, niemniej jednak wykara! ist- 
nienie miljonowych rzesz, wrosich 
wszelkiej myśli pokojowej, gotowych 
przy każdej sposobności narzucić swą 
wolę większości społeczeństwa nie- 
mieckiego. 

Zdaniem tych kół, od śmierci Stre“ 
semana, który dzięki swemu  presti- 
ge'owi na terenie międzynarodowym 
mógł jako tako przeciwstawić : się 
wszechniemcom, niema w Niemczech 
osobistości, która mogłaby utrzymać 
w karbach rozagitowanych nacjona- 
listów. 

W tutejszych kołach politycznych 
utrzymuje się przekonanie, że mini- 
ster finansów Rzeszy Moldenkauer 
pozostawał w bardzo bliskich sto- 
sunkach z dr. Stresemannem,  które- 
mu w znacznej mierze zawdzięcza 
swe stanowisko. Zresztą dr. S<hacht 
posiada w łonie delegacji niemieckiej 
męża zaufania w osobie dyrektora 
Banku Rzeszy Vockego, jednego ze 
swych najbliższych  wsp6lpracowni- 
ków. Za pośrednictwem dyr. Vockego 
prezydent Banku Rzeszy będzie sta- 
rał się wywrzeć wpływ na delegację 
niemiecką i przeforsować idee, zawar- 
te w znanym memorjale, 

lak: wygląda „ugodowa polifyka' 
Niemiec ' 

PARYŽ. 3 I. PAT. W dzienniku 
„Liberte“ Jacgues Bainville zaznacza, 
że jednym z ważnych dowodów, któ- 
ry mogli dać Niemcy, swego szczere- 
go przystąpienia do polityki ugodo- 
wej, byłoby zaniechanie rozsiewania 
przez nich fałszywych wiadomości— 
rzeczy, w której prasa niemiecka sta- 
ła się mistrzynią. Niestety, dzienniki 
niemieckie dowodów tej dobrej woli 
nie dają. Oto od pewnego czasu obie- 
ga różne nieżyczliwe Francji agencje 
informacyjne wiadomość o tem, jako- 
by miała się zrewoltować załoga fran 
cuskiego krążownika „Valdeck Rous- 
seau*, znajdującego się obecnie na 
morzu Chińskiem. Dowódca statku 
nie będąc panem sytuacji, miał jako- 
by wezwać na pomoc telegrafem bez 
drutu znajdujący się niedaleko krą- 
żownik amerykański „Pittsburg" j ten 
miał zmusić do poddania się zbunto- 
wanych marynarzy, z których dwó.h 
nawet powieszono. 

Autor artykułu podkreśla niepraw- 
dopodobieństwo całej tej historji. 
Różne szczegóły, jak n. p. wieszanie, 
które nie jest w użyciu w marynarce 
francuskiej, wskazują, że wiadomość 
ta została zmyślona w celu zdyskre- 
dytowania Francji. Tymczasem dzien- 
niki niemieckie ogłosiły ją, a między 
innemi „Vorwaerts* podaje ją w wie- 
czornem swem wydaniu z dnia 28 
grudnia roku ubiegłego. Nie należy 
zapominać, że Vorwaerts* jest orga- 
nem stronnictwa socjal demokratycz- 
nego, czyli pisma kanclerza Muellera. 
Jeżeli stronnictwo najwięcej „locarneń- 
skie" nie może wstrzymać się od lan- 
sowania podobnych fałszywych infor- 
macyj, mających na celu wmówienie 
pewnej części publiczności niemieckiej, 
że Francja jest krajem  zgnilizny, bli- 
skim katastrofy, jeżeli prasa republiki 
niemieckiej kontynuuje uciekanie się 
do metod prasy z czasów cesarstwa, 
jeżeli zatem niema żadnego postępu, 
pozostaje postawić wobec przyszłości 
wielki znak zapytania. Prasa nie prze- 
staje być narzędziem bardzo niebez- 
piecznem. Nie należy zapominać, że 
Bismarck chwalił się, że wywołując w 
roku 1870 wybuch wojny w chwili, 
którą uważał za stosowną, użył ku 
temu bardzo prostego sposobu: za- 
wiesił mianowicie subwencje, których 
udzielał pewnym organom prasy fran: 
cuskiej, aby głosiły, że Prusy są po- 
kojowo usposobione. 

CAŁKOWITA ZGODNOŚĆ POGLĄDÓW PAŃSTW  WIERZYCIELSKICH 

HAGA, 2-1|PAT. Delegaci 6 mocarstw. zapraszających zebrali się dziś o 
godz. 14.15 i ustalili program rozpoczynającega się a godz. 17 posiedzenia ple 
narnego. Ną propozycję Tardieu, popartą przez Curtiusa, delegaci zgodzilł się, 
aby, komisje, zwołaną przez pierwszą konferencję haską, zostały powołane po- 
nownie dla zakomunikowanią państwom. rezultatów swych narad. Komisja 
organizacy jnaj banku międzynarodowego zostanie zwołaną do Hagi naj dzień 12 
stycznia. Na zebraniu ujawniła sięi całkowita zgodność poglądów państw! wie: 
rzycielskich i Rzeszy cą do proceduryy umożliwiającej pośpieszne załatwienie 
całokształtu zagadnień. 

. Otwarcie obrad 

HAGA, 3 1. PAT. Obrady konferencji rozpoczęły się o godz. 17 w 
obecności przedstawicieli 16 mocarstw. Obradom przewodniczył Jaspar. 

Przebieg pierwszego dnia obrad 

HAGA, 2—1. Pat. Po zamknięciu inauguracyjnego posiedzenia pu- 

blicznego rozpoczęły się obrady konferencji w pełnym składzie. Postano- 

wiono utworzyć dwie komisje: jedną—pod przewodnictwem  Jaspara dla 

odszkodowań niemieckiej, drugą - pod przewodnictwem  Loucheura. Na- 

stępnie delegat Polski prez. Mrozowski złożył na stole konferencji porozu- 

mienie warszawskie polsko niemieckie z dnia 31 października 1929 roku i w 

krótkim przemówieniu zobrazował genezę tego porozumienia, jako wyni- 

kającego z zasad i ducha planu Younga. 

Prezes Jaspar stwierdził w imieniu konierencji zdeponowanie układv, 
Wśród uczestników konierencji manifestowało się zadowolenie i uznanie 
dla zawartego porozumienia. Wreszcie ułożono program posiedzeń na naj- 

bliższe dni. W kwadrans po zamknięciu plenum konferencji odbyło się 

posiedzenie komisji dla reparacyj niemieckich, na którem postanowlono, 

aby eksperci finansowe delegacyj przejrzeli materjały dotychczasowych prac 
i złożyli komisji raport wsnajbliższym czasie. 

„NAJDELIKATNIEJSZY PUNKT , KONFERENCJI". 

HAGA, 31 PAT: ym q najdelikatniejszych punktów konferencji haskłej jest 
umowa,; zawarta w dniu 28 grudnia 1929 roku wap Niemcami a Stanami (Zjednoczon. 
p p Ni Pau ich rządowi Stanów  Zjednoczo- 

aj . Z ic pośrednictwo tego. banku oraz 
zgadzając się na otrzymanią spłat bez, h od Rzeszy, Stany, Zjednoczone odbierają 
częściowo mowopowstałemu, tworowi charaktef. solidarności, międżynarodowej, Umo- 
wa a znosń przez tą dol pewnego] stopnia plan Younga. Statut banku 
międzynarodowego może okazać się naruszdnym akurat w przededniu konferencji hoskiej, 
która nifała go zatwierdzić definitywnie. 

O co chodzi Niemcom? 

HAGA, 3 I. PAT. „Der Telegraph" pisze, że niemieckim delegatom 
chodzi przedewszystkiem o dwie rzeczy: 1) utrzymanie za wszelką cenę da- 
ty 30 czerwca, jako terminu zakończenia ewakuacji, gdyż delegacja niemiec- 
ka nie może sobie pozwolić na luksus powrócenia do Berlina bez defini- 
tywnej deklaracji w tej sprawie, 2) wykluczenie sprawy sankcyj ze strony 
państw wierzycielskich. 

Konferencje z Tardieu 

HAGA, 3 I PAT. Tardieu, Jaspar, Moreau i Francqui odbyli kon- 
ferencję. 

Rząd francuski nie dopuści do jakichkolwiek dodatków 
do planu Younga 

HAGA, 3 I. PAT. Według obiegających tu pogłosek rząd irancuski, 
uprzedzony ukazaniem się memorjału Schachta, postanowił nie dopuścić 
do wprowadzenia żadnych nowych dodatków do planu Younga które miałaby 
ewentualnie zaproponować delegacja niemiecka i uzupełnić plan Younga jedy- 
nie decyzjami, które powzięły mocarstwa na mocy raportów komitetów orga- 
nizacyjnych co do organizacji i funkcjonowania banku dla wypłat między- 
narodowych, co do niemieckich kolei żelaznych i zastawionych dochodów 
skarbu Rzeszy, co do Świadczeń w naturze oraz likwidacji przeszłości i 
wreszcie co do t. zw. majątku ustąpionego. Koła francuskie u rzymują, że 
o ileby delegacja niemiecka pod ukrytym naciskiem Schachta chciała prze- 
prowadzić punkty, zawarte w memorjale prezesa Banku Rzeszy, wówczas 
min. Curtius oraz jego niemieccy koledzy spotkają Się ze stanowczą od. 
mową, co narazi konierencję na niepowodzenie, które zakwestjonuje jed- 
noczeŚnie plan Younga i wszelkie koncesje, uzyskane przez Stresemanna, 

S w sprawie ulg reparacyjnych, jak i wczeŚniejszej ewakuacji Nad- 
ren 

Uzgodnienie poglądów w łonie delegacji francuskiej 
HAGA, 3 I. PAT. (Havas). Delegacja francuska ukończyła uzgadnia- 

nie swych poglądów. Po zakończeniu narady Tardieu złożył wizytę Snow- 
denowi, z którym odbył półtoragodzinną rozmowę. Przy tej sposobności 
stwierdzono całkowitą aż poglądów obu stron w stosunku do $рга- 
wy zastosowania planu Younga, sprawy stanowiska Niemiec oraz co do 
metody pracy konferencji. 

  

Amnesfja we Włoszech 
Sześć tysięcy osób całkowicie ułaskawionych z okazji 

ślubu następcy tronu 
RZYM. 3,1. Pat. Z okazji ślubu ks. Piemontu król ogłosił amnestję za zbrodnie, 

zwykłe i przestępstwa wojskowe. Wyłączeni z amnestią są przestępcy-recydywiści, 
specjalnie niebezpieczni zbrodniarze i osoby, oskarżone o _ zbrodnie, «pociągające za 
sobą poważne szkody dla społeczeństwa. amnestji korzysta około 400 tysięcy 
osób. 1]3 tej liczby stanowią skazani za zbrodnie, 2|3—skazani za wykroczenia. Na 
skutek skrócenia kary © rok około 6 tysięcy osób wypuszczono na wolność. 

RT PRACOWAC KINO IKT TO 

Tajemnicze zamachy bombowe na Sląsku 
WARSZAWA, 31. (tel. wł. „Słowa") Ministerstwo Spraw Wew- 

nętrznych otrzymało meldunki o dwóch zamachach bombowych 
popełnionych na terenie Górnego Sląska w ciągu nocy ubiegłej. 
Mianowicie, około godziny 10-tej wieczorem nieznany sprawca 
rzucił bombę do sali balowej w miejscowości Lisowiec, gdzie od- 
bywała siłę zabawa stowarzyszenia „Katolicher Franenbund", 

dała * łcia szyb w oknach bomba szkód żadnych nie wy- 

Tej samej nocy wysadzono w powietrze nabojem dynamito- 
wym pomnik powstańcom śląski:m w miejscowości Bogucice. Potm- 
nik uległ całkowitemu zniszczeniu. Sprawcy w obu wypadkach 
nłe zostali wykryci. 

Ramkis i a BEE; 
cę na skromnej pojemności rynku wew- cami, przeciętny rolnik, mając niewiel- 
nętrznym. 

tuacji w rolnictwie. Zeszłoroczny nieu- 
kie potrzeby kulturalne, kupuje tylko rodzaj w północnej części kraju wyrzą* 

\ „Wreszcie stosunki w handlu są od- najniezbędniejsze produkty i fabrykaty. dził kupcom olbrzymie straty, powodu- 
biciem cgólnej słabej siły kupna ludno- W ten sposób handel pozostaje w przy- jąc szereg bankructw i upadłości. 
ści. Ledwo mogąc związać końce z koń- tłaczającym stopniu uzależniony od sy-    

  

Dymisja komisarza rządn 
na m. Warszawę 

WARSZAWA, 3.1 (tel. wł. „Słowa”). 
"Rada Ministrów postanowiła udzielić dymi- 
sji długoletniemu komisarzowi rządu na 

m. Warszawę inż. Władysławowi Jaroszewi- 

czowi. Niespodziewana ta dymisja wywoła- 

ła w Warszawie, gdzie p. Jaroszewicz cie- 

szył się dużą popularnością i sympatją 
wielkie wrażenie. 

B. min. Gar zrezygnował 
ze stanowiska Głównego Komi- 

sarza Wyborczego 
WARSZAWA. 3,1 (tel. wł. „Stowa“), B. 

minister Sprawiedliwości p. Car wniósł do 
Pana Prezydenta prośbę o zwolnienie go 
ze stanowiska Głównego Komisarza Wy- 
borczego. Taką samą prośbę wniósł za- 
stępca Głównego komisarza Wyborczego 
obecny kierownik ministerstwa sprawiedli- 
wości p. Feliks Dutkiewicz Obie prośby 
będą przychylnie załatwione poczem w try- 
bie przepisanym przez ordynację wyborczą 

nastąpi nominacja 5 Głównego Komisarza 
Wyborczego i jego zastępcy. 

P. Świfałski redakforem „Kurje- 
ra Porannego” 

Według obiegających sfery polityczne 
pogłosek ustępujący premier p Świtalski 
"ma być miaaowan wiceprezesem Banku 
Polskiego. Według innych niesprawdzo- 
nych wersyj ustępujący  premjer obejmie 
redakcję „Kurjera Porannego",  przyczem 
wówczas red. Ehrenberg objąłby redakcję 
zagraniczną tygó dzieńńiką ;w Paryżu, Po- 
głoski te nótujemy z obowiązku dzienni- 
karskiego. 

W sejmowej komisji budżetowej 
WARSZAWA, 3-1. (Tel. wł. „„ 2), 

Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej komisji 

  

budżetowej Sep się dałsza rozprawa nad 
prelinifinarzem Ministerstwa Skarbu. p 
d_ Pos.. Rosmarin (Koło Żyd.) domaga się 
reformy systemu podatkowego. Uskarża się 
wkońcu na zubożenie ludności żydowskiej. 

'W dalszym ciągu. dyskusji zabierał. „głos 

wy- „Liet. Aidas“ wiceminjster Grodyński, odpowiadając 
czerpująco na zarzuty posła Rosmarina w 
sprawie podatku obrotowego i w sprawie 
cła, stwierdza między innemi, iż cyfry staty- 
styczne wykazują, że właśnie od roku 1927, 
w którym nastąjgiła zniżka stawki podatko- 
wej, obroty podskoczyły. Niesłusznie jest 
więc przypisywanie wzrostu wpływów z te- 
go e samowoli urzędników. z 

Pos. Czetwertyński (Kl. Nar.) oświadcza 
že mjn. Matuszewski przedstawił się nam ja- 
ko człowiek, który pragnie mieć pelną šwia- 
domość stanu, w jakim znajduje się kraj i 
ludność. Dlatego obowiązkiem komisji bud- 
żetowej jest ułatwienie mu zadania. Mówca 
wyraża życzenie, aby p. Matuszewski pojął 
swe stanowisko tak, że jego program i jego 
stanowisko, przynajmniej na najbliższe lata, 
to musi być mur, od którego nie odstąpi. 
Mówca atakuje plan finansowy byłego nqini- 
stra Czechowicza. 

Pos. Chądzyński (N.P.R.) domaga się 
bardziej przejrzystego układu budżetu, Poru- 
sza kwestję przyrostu liczby emerytów. Uzna 
je słuszność odmłodzenia armji, jednak  za- 
rzuca, że proces ten odbywa się zbyt szybko. 
Mówiąc o poprawie bytu urzędniików, twier- 
dzi, że należałoby poprawić ten byt przynaj- 
mniej w wysokości 10 proc i wydaje mu się 
że przy uwzględnieniu podwyżek podanych 
przez referenta uda się to uskutecznić w ra- 
mach tego budżetu. 

Pos. Diamand (P.P.S.) oświadcza, że 
budżet nasz w obecnej formie nie nadaje się 
do zmian rzeczywistych i zauważa, że aby 
budżet mógł odpowiadać  istotrfie naszym 
warunkom, trzebaby było porozumieć z Mi- 
nisterstwem spraw wojskowych. 

Mówiąc o kwestji podwyższenia docho- 
dów, mówca twierdzi, że obroty w, Polsce 
byłyby większe, gdyby słę uporządkowaio 
stosunki handlowe z Niemcami. Nasze wiel- 
kie trudności walutowe stały — zdaniem pos. 
Diamanda — w związku z wytoczeniem woj- 
ny celnej Niemcom. Powołując się na stosun- 
ki 'w Ameryce, mówca oświadcza, że dobro- 
byt państwa zależy od 'wysokości płac za 
pracę i wyraża żal, że w tym kierunku nie 
widać starań rządu. й 

Pos. iRataj (Piast) wypowiada się za ko- 
niecznością wprowadzenia jaknajwiększej 
oszczędności w Polsce. 

Po krótkich wyjaśnieniach wiceministra 
Grodyńskiego co do przemówienia posła Ra- 
taja, zabjera głos pos. Polakiewicz, protestu- 
jąc w sposób  jaknajbardziej kategoryczny 
przeciwko tiwierdzeniu posła Diamanda, że 
wojnę celną z Niemcami wywołała Polska. 
Pos. Polakiewicz piętnuje to tvderdzenie, ja- 
ko niesłychaną iųsynuacje szkodliwą, tembar- 
dziej w czasie toczonych © traktat handlowy 
z Niemcami pertraktacyj. 

‚ № рофейгети popołudniowem przema- 
wiał pos. Malinowski (Wyzw.) wypowiada- 
jąc się za najdalej posuniętemi oszczędno- 
ściami w budżecie. 

Pos. Kozłowski (B.B.) zwraca uwagę, 
że w dyskusji przebija ton skrajnego pesy- 
mizmu, co jest tem dziwniejsze, że w' wielu 
dziedzinach życia idzie w Polsce naprzód, 
czemu objektywni obserwatorzy, n. p. 

Minister Matuszewski, zabierając głos 
stwierdza, że niektóre zarzuty oparte były na 
sprawozdaniu N.l. K, Komisja budżetowa nie 
jest terenem do polemiki z N.I.K. Wystarcz, 
wspomnieć wczorajsze przemówienie przed- 
stawidiela N.I.K. które dowodziło, że stano- 
"wisko N.I.K. uległo już zmianie po wyjaśnie- 
niach Ministerstwa. — Następnie minfster w 
dłuższym wywodzie bronił gospodarki Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Co do kwestji urzędniczej, to minister 
jako reprezentujący z obowiązku i przekona- 
nia mfnisterstwo równowagi budżetowej, nie 
może stanąć do licytacji w tej sprawie. Zga- 
dza się natomiast na to ,o czem mówił poseł 
Krzyżanowski, aby w razie zebrania się nad 
wyżek nie co miesiąc, lecz jednorazowo, Mi- 
nisterstwo było nie zmuszone lecz uprawnio- 
ne do zaspakajania potrzeb urzędniczych w 
pewnej mierze. 

Po krótkiem wyjaśnieniu referenta po- 
nownie zabrał głos iw sprawie osobistej min. 
Matuszewski, ośwdadczając, iż niektórzy po- 
słowie w swoich przemówieniach i niektóre 
organy prasy w  neścisłych  oświetlerjiach 

          

„Slowa“). 

Lwolnienie aresztowanych 
z okazji zamachów na Mustejkisa 

I w lokalu Żelaznego Wilka. 

KOWNO. 2 I. PAT. Minister 
spraw wewnętrznych zarządził 
zwolnienie z pod aresztu šled- 
czego 12 osób, podejrzanych o 
organizowanie zamachu na Mu- 
stejkisa. Zwolniono również 
wszystkich aresztowanych w 
związku z zamachem bombo- 
wym w lokalu Żelaznego Wilka. 

olej libawo-romoeńska 
ma „drobne znaczenie" dla Litwy 

_, KOWNO, 2 I. PAT. „Lietuvos 
Žinios“ komunikuje, 1% па posiedze- 
niu Rady Ligi Narodów w. dniu 13 
stycznia rozpatrywana będzie skarga, 
wniesiona do Ligi Narodów przez 
rosyjskich rolników na Litwie. Na 
tem samem posiedzeniu omawiana 
ma być kwestja wznowienia ruchu na 
kolei libawo-romneńskiej. $Jak wiado- 
mo, linja ta częściowo przechodzi 
przez terytorjum litewskie. „Lituvos 
Zinios“ dodaje do tej wiadomości 
uwagę, że obie te kwestje posiadają 
drobne znaczenie. - 

« 

„ка 1а prześladowców 
Z Kowną donoszą, iž w miasteczku Sza. 

kach, powjatu ył s gg 0] odbyło si 
niezwykie nabożeń Mianowicie wobec 

wieńadegą- 2 aieltóryni « peztsdtawicjckani z ma mi stawi 

kieru,i ta chadeków, która po; j 

Kietis pozsaęctni "pod "Gry Ё сёт! ,pływem 
chadeków — odprawiono w Lala dėmon- 
stracyjną mszę św. za prześladowców stowa. 

rg zbiegły się większe tłumy ludzi, posiadała si ję * fłamy | ludzi, а 
charakter bitnie antyrzadowy 'i demonstra- 
"cyjnej, 8 chrześcijańskich modłów 
za wrogów. 

1 prasy kowieńskiej 
o roku ubiegłym 

i obecnymi. 
„Liet. Aidas“ pisze m. in. w nu- 

merze noworocznym: 
„Mówiąc o 1929 roku nie sposób 

pominąć jędnego doniosłego faktu, 
którym jest reorganizacja gabinetu mi- 
nistrów. Uprzednio wydawało się nie- 
jednemu, iż reorganizacja rządu nie 
jest możliwa bez większego wstrząś- 
nienia w całym kraju, a nawet pewne- 
go przesilenła państwowego. Pesymi- 
ści przepowiadali, iż podobna zmiana 
może mieć nie tylko ujemne skutki 
polityczne, lecz nawet gospodarcze. 
Okazało się jednak, iż słuszność mie- 
li ci, którzy pokładali wiarę w zdrowy 
instynkt państwowy i karńość wewnę- 
trzną. Reorganizacja gabinetu minist- 
rów nie tylko nie przyniosła Litwie 
żadnego nieszczęścia, lecz przeciwnie 
—oczyściła nawet wewnętrzną atmo- 
sferę polityczną i spotkała się ze stro 
ny zagranicy przeważnie z uznaniem..." 

Rok 1930, zdaniem pisma, Litwa 
rozpoczyna pod znakiem 500-lecia W. 
Ks. L. Witolda. W związku z tem 
pismo wyraża nadzieję, że na wspom- 
nienie o wielkiej przeszłości Litwy 
otworzą się oczy u niejednego Litwi- 
na i zrozumie on, že tylko jedność 
narodowa jest właściwą drogą. 

„Niech ten rok- kończy pismo— 
będzie zwłaszcza owocny w dziedzinie 
naszego uświadomienia narodowo-pań* 
stwowego, niech wszyscy Litwini na 
wspomnienia o tak szczytnej przeszło 
Ści swego narodu, zapłoną gorącem 
pragnieniem uporządkowania swej te- 
raźniejszości w taki sposób, aby kie- 
dyś potomkowie oceniali ją tak, jak 
my cenimy dziś dawną sławę Litwy". 

Nowe godła na sowieckich słupach 
granicznych 

Na odcinku granicznym wpobliżu 
wsi Gaiszcze gm. Radoszkowickiej, 
władze Z.S.S.R. zmieniły godła pań- 
stwowe na słupach granicznych. 

Nowe godła przedstawiają się na- 
stępująco: rozetka z czerwonej wstęgi 
przeplatanej złotemi klosami, zakoń- 
czona czerwoną piecio-ramienną gwia- 
zdą w obramowaniu złotem. 

U dołu rozetki wschodzące słońce 
rzucające złote promienie na glob. 
Na globie skrzyżowane młot i sierp 
koloru czerwonego. 
(ST 
ministra i jego pracę, pracy p. min. Czecho- 
wicza. — Nie mogę ciągnie minister — tego 
potraktować politycznje, bo nie mam  poli- 
tycznego sumienia, a sumienie zwykłego 
człowieka i nie mogę się zgodźjć bezpośred- 
nio ani pośrednio na użycie mojej osoby ja- 
ko tła do ataków na miqgjstra Czechowicza. 

IP. Czechowicz zostawił po sobie dwie 
wielkie, olbrzymie zasługi: zrównoważony 
budżet f ustabilizowaną walutę. Dlatego są- 
dzę, że najwyższą moją zasługą, jeżeli wogó- 
le taka jest, jest to tylko, że może dotych- 
czas nie uroniłem nic z pracy szeregu moich 
poprzedników. Będę niezmiernie szczęśliwy, 
jeżeli do końca mej działalności nie zmarnuję 
nic z tego dorobku, ale fgdy i z żadnych 
względów nie zgodzę się z panami, że w tę 
zasługę, z której p. Czechowicz dźwiga na 
sobie część istotnie wiepoślednią, nie wierz 

     



  

ECHA KRAJOWE 
GOLGOTA 

Znaczna większość prasy krajowej zbyt 
przesadnie, jeżeli nie entuzjastycznie przedsta- 
wiała 'w swoim czasie naszemu społeczeństwu 
pomyślność tegorocznego urodzaju w Polsce, 
wliczając w to i Wileńszczyznę. W obalenie 
podobnej opinji w stosunku do Wileńszczy- 
zny, dopiero teraz obojętna i bezwzględna rze 
czywistość w postaci sypiącego się ziarna z 
pod młócarni, najdobitniej i najdokładniej z ca 
łą bezwzględnością obala tak pospiesznie zre- 
dagowaną pociechę, a jak widać opartą na 
zgoła mylnych informacjach prasowych. Do 
wodem tego niechaj służy chociażby wiado- 
mość w dzienniku tak świetnie poinformowa 
nym i blisko stojącym spraw rolniczych jakiem 

. jest „Słowoć*, że tegoroczny „urodzaj* nie 
zdołał ziagodzić kilkuletniego zrzędu urodzaju 
a przez to, w roku bieżącym głód w dalszym 
ciągu szerzy się i grozi ludności wiejskiej Wi 
leńszczyzny a szczególnie kilku powiatom. 

Nieurodzaj tegoroczny, jest cokolwiek Ižej 
szy od nieurodzajów z lat ubiegłych, co 
stwierdzone zostało dopiero z nastaniem 
młócek, zaś prawdziwy „urodzaj”, rolnicy 
stwierdzili na własnej skórze i kieszeni w po 
staci dalszych cierpień i zmartwień... Jaskra 
wym przykładem powyższego, może służyć 
wciąż jeszcze upośledzony przez wszystkich i 
we wszystko, powiat Oszmiański, gdzie w 
roku bieżącym, jprzeciętny zbiór i wydajność 
żyta z kopy wyniosła 4 — 4 i pół puda, owsa 
4 pd. jęczmienia 3 — 4 pd. łąki zależnie od 
jakości od 50 — 80 pd. z ha, koniczyna dała 
jedynie tylko pierwszy ukos wynoszący od 
80 — 100 pd. z ha. ziemniaki 600 — 750 pd. 
z ha podobny „urodzaj* nawet laik w spra- 
wach rolniczych uzna za katastrofę. I tak 
jest istotnie, dzisiaj już rolnik — oszmian- 
czuk z całkowitem usprawiedliwieniem i słu- 
sznością traci głowę co i jak dalej począć jak 
żyć, jak gospodarzyć i... jak wybrnąć z tego 
trzęsawiska, przypomnień, wezwań, których 
niezliczone szpargały nagromadziły się dzię- 
ki ciągłości nieurodzaju w pow. Oszmiańskim, 
a która to klęska w dalszym ciągu przesladu 
je powiat, zwiększając przez to ubóstwo rolni 
17 niewykonalność wszelkich nakazów i 
przypomnień. Co począć dalej? Gdzie i jak 
szukać ratunku, u kogo, co prosić skoro brak 
wszystkiego? Jak się bronić od bezwzględno< 
ści urzędów, banków, kas i t.p. х 

Dzisiaj już nie jest żadną tajemnicą że rol 
nicy przeważnie zaś srednia i większa wła- 
sność, z dokładnością co do jednego grosza 
stali się i są de facto cichymi bankrutami, 
których jeden jedyny nierozważny, a tak u 
nas częsty i gęsty krok władz skarbowych 
czy instytucyj finansowych, doprowadzić mo 
że do zupełnej ruiny i katastroty, gdyż w 0- 
becnym stanie jaki przeżywa rolnik ŻY 
żadne udzielania mu odroczeń, prolongat, lu! 
pożyczek siewnych nie uratują — wykluczo- 
ne! Było to dobre i nadzieję rokowało w la- 
toch ubiegłych ale nigdy obecnie po siedmio 
letnim zrzędu nieurodzaju w powiecie, zwię- 
ikszającym sę w dodatku obecnie klęską nie 
opiłacalnej ceny na zboże. Dzisiaj wszystkie 
te skomasowane zaległości podatkowe, aseku 
"acyjne, kredytów (siewnych, a szczególnie te 
„ucjążliwie kosztowne odsetki i t.p. przedsta 
wiają tak globalną sumę ciążącą jak miecz 
Damoklesa na poszczególnych warstwach rol 
"nych, że spłacenie ich dokonane może być 
jedynie tylko przy jpomocy wyzbycia się zna- 
cznej części własnego warsztatu pracy. Skut 
ki czego dla rolnika są katastrofalne, a dla е- 
konomicznego stanu państwa — groźne. 

Nie może być tutaj również pomocny 
szumnie propagowany t.z. kredyt zastawowy 
który to już na początku starań o niego, wy 
mai A: znacznych kosztów których w tym 

'_ właśnie czasie brak rolnikowi, a następnie w 
wypadku pomyślnych starań, uwidocznieniem 
w stodole na zbożu tabliczek bankowych u- 
przedzających że zboże zostało zastawione w 

anku, co powoduje, że nazajutrz gospodar 
stwo niema już ani jednego najemnika, zaś 
fornale pracują niechętnie, bo RE niema czem 
e całe zboże opisane, będą licytować. 

dodatku jak uzyskać zaświadczenie Urzędu 
Skarbowego o opłacenie wszystkich podat- 

_ ków skoro przez ciągłość nieurodzajów tako 
we częściowo prolongowały (się i z czego 
więc mogą być obecnie spłacane? I otóż tu- 
taj najokazalej uwydatnia się tak jaskrawy 
brak zrozumienia „dobroczyńców bankowych" 
o dzisiejszym krytycznym stanie rolnika, nie 
pozwalając przez to poważnie traktować w 
zasadzie tak korzystnej rolnikowi pomocy fi- 
nansowej na przednówku. Wszystko to w dal 
szym stopniu pogłębia niezmiernie krytycz- 
ny stan tutejszego rolnika, Brak opłacalności 
spieniężania zboża niweczy doszczętnie stoso 

_ wanie jakich bądź BOONE a tak ko- 
-_ niecznych postępów w gospodarstwie, nie m 

śli się przeto dzisiaj o jakiemś ulepszeniu lu 
powiększeniu [produkcji skoro prywatna inicja 
tywa w tym wypadku zostaje zdruzgotaną i 
hamowaną przez t.z. „podatek dochodowy* 
który to u nas podrażając niezmiernie koszta : 

ROLNIKA 
produkcji powoduje przez jego s płatę nie- 
raz b. dotkliwy deficyt gospodarczy. l rolnik 
przeto, w obronie spłacenia nieistniejącego do 
chodu unika IEEE tego, coby władzom 
skarbowym mogłoby służyć jako pretekst do 
podwyższenia i tak do absurdu dochodzącej 
„urzędowej dochodowości roli. W ten spo- 
sób na własnej skórze cierpiąc 
ciągłe (klęski nieurodzaju, nieopłacalności spie 
niężania produkcji wytwarzanej w gospo- 
darstwie, ocean urzędowych zaległości i na- 
leżytości bieżących, bankowych, nawozowych 
i td. i td. rolnik tutejszy, wegetuje z konie- 
czności wbrew swej woli, zdolnościom, za- 
pałowi do twórczej pracy, wreszcie wbrew 
dumie i patrjotyzmowi narodowemu z czego 
już nieraz własnem życiem i krwią zdał ofiar- 
ny egzamin. Dzisiaj nie myśli się o tem, by 
ulepszyć budynek gospodarski według nowo- 
czesnych wymogów, lub zaprowadzić zarodo- 
wy inwentarz, albo dokupić ziarna szlache - 
tnego na siew, czy też maszynę dla potanie- 
nia robocizny, o tem wszystkiem tak zdaje 
się elementarnych koniecznościach jak w ka- 
żdym tak i w przedsiębiorstwie rolniczym dzń 
siaj może być to tylko marzeniem nieziszczał 
nym. Zato od rana do nocy i tak cod: 
kółko umysł wysila się jak i skąd wziąć go- 
tówkę na opłacenie podatku, jego zabójczych 
odsetek i kar za zwłokę, ha opłatę pożyczek 
siewnych i prywatnych, na kształcenie dzieci, 
ubranie i t.p. i td, i td. Taka konieczność 
prowadzenia tutaj gospodarstwa rolnego nie 
korzystnego! ani dla. właściciela, ani własnemu 
Państwu dać nie może i nie potrafi, i staje 
się wprost zabójczą dla całości kraju tak 
prawie nawskroś rolniczego jakim była, jest 
i pozostanie Polska. 

I dzisiaj w obliczu tych ciągłych niesz- 
część klęskowych w Wileńszczyźnie, nasze 
władze miarodajne winne poza odbywaniem 
b. coprawda sympatycznych odczytów mini- 
sterjalnych oraz przeróżnych tak jakoś mod- 
nych a kosztownych dla kraju  uroczystoś- 
ci znaleźć chwilkę czasu i cierpliwie dla za- 
jęcia się polepszeniem losu i udzieleniem 

AK: ratunku temu biedne- 
mu, a tak przez wszystkich najeźdzców i za- 
borców niszczonemu i eksploatowanemu kro 
jowi, jakim jest Wileńszczyzna a w szczegól 
ności, powiat Oszmiański. Powiat ten, pod- 
czas wojny światowej był nie mniej zrówna- 
ny z poharataną ziemią, niżeli pierwsza lep- 
sza dzielnica Belgji, a która przez to tyle mia- 
ła, wokoło współczucia i serc pomocnych w 
nieszczęściu. M zaś tego serca w stosunku 
do siebie dotychczas prawie jak i nie mieliś- 
my, chociaż widzieliśmy je coprawda  pod- 
czas kunsztownych oficjalnych obiadków i ko 
łacyjek, i związanych z tem mowach kwie- 
cistych i słodkich w sentyment. Potem zaś 
zapomniano o nas i pozostawiono nas jak i 
rzedtem szaremu dniowi trosk i ubuóstwa 
olnictwo pow. Oszmiańskiego prawie o wła 

snym groszu i sile dzwigało się z tej przepa 
ści w jaką zepchnięte zostało nielitościwym 
losem wojny wszechświatowej, własnym zaso 
bem cierpliwości i żywotności odbudowało 
zrównane z ziemią swoje warsztaty rolne, da 
jąc tem samem zródło dochodu skarbowi, dzi 
siaj niestety ofiary i iznoje nasze poszły w 
niepamięć zrównoważając nas podatkowo na 
równi orawie z dzielnicami Państwa o wiele 
wiele lżej, lub prawie wcale niedotkniętych 
wojną. Surowo zakazano zostało przez wła- 
dze tej biednej ubogiej ziemi oszmiańskiej 

   

"mieć mniejszą wydajność ziarna z ha niżeli 
10 — 12 centnarów, wtedy gdy nieludzkim 
wysiłkiem i pracą rolnicy potrałią wydobyć 
zaledwie 6 — 7 centnarów z ha, lecz z tem 
się nikt nie liczy, skoro tak cierpliwie cho- 
ciaż wyczerpani z sił rolnicy tu jeszcze sie- 
dzą na swych zagonach... 

Rolnicy powiatu |Oszmiańskiego zmusze- 
ni zostali prawie od chwili rozpoczęcia zw ó- 
zki zboża z pól do intensywnych omłotów 
zboża w celu ais w owym czą- 
sie spłat bankowych, opłat skarbowych i t.d. 
i t«.d. Wobec zaś nadspodziewanie niskiej ce- 
ny na zboże, takowe w znacznie przewyższa- 
jącej ilości jak to było obliczane, zostało z 
konieczności spieniężone, byle co można by- 
łoby spłacić i na dzisiaj mieć ten tak konie- 
czny w okresie prac polowych spokój finanso 
wy. Wszelkie przez to uprzednio dokonywane 
przypuszczalne obliczenia wartości urodzaju 
tak bolesnie chybiły że dzisiaj już nie może 
być mowy o samowystarczalności w ziarno 
siewne na wiosnę. Przedn.ówek staje przed 
nami jak zmora w swej strasznej okazałości 
bo już za jakieś cztery, lub sześć tygodni, 
zajdzie konieczność zakupywania chleba dla 
siebie opłatę służby, paszy dla inwentarza. 
I dzisiaj z łamie się głowę skąd na to 
zdobyć środki i fundusze? Czy dalej bezna- 
dziejnie się zadłużać, czy pozbyć się połowy 
pracowników rolnych mimowoli wyrzucając 
ich z rodzinami na... trawkę, zwiększając 
przez to bezrobodie i próżniactwo w kraju, 
dalej wyzbyć 'się połowy inwentarza pocią- 

SŁO w O 

Burzliwa nec sylwestrowa w Poznaniu 
POLICJA STOCZYŁA WALKĘ Z TŁUMEM BOMBY ŁZAWIĄCE JAKO ŚRODEK 

PRZECIWKO EKSCESOM. 

Jstnieje smutny zwyczaj w  zachodifiej 
połaci naszego kraju, który jest jedną z Fa 
szych pozostałości po Niemcach, oto że No- 
wy rok należy witać najbardziej burzliwie i 
awanturniczo, ma to bowiem, według non-- 
sensownych przesądów, zapowiadać szczęścje 
i pomyślność, 

Już dwa lata temu, ciemne elementy w 
Poznaniu wyzyskując te właśnie przesądy 
wywołały zaburzenia w mieście w noc Sylwe- 
strową, które zakończyły się smutnie, gdyż 
poranieniem kilkunastu osób. 

Coś w tym rodzaju wydarzyło się w Po. 
znaniu, tem cichem i spokojnem mieście, i 
ubiegłej nocy Sylwestrowej. 

Zajścia rozpoczęły się o godz. 11.45 w 
nocy; kilkunastu podpitych wyrostków hała- 
sowało na ulicy Rybaki. Pełniący tam służbę 
posterunkowy Wittig zwrócił im uwagę, aby 
nie zakłócali spokoju publicznego. odpo- 
wiedzi podrfiosły się pięście i laski. Posterun- 
kowy zaatakowany z kilku stron, padł ranny 
"a ziemię. Tymczasem ze wszystkich stron 
miasta zaczęły napływać na Piac Wolności 
tłumy, złożone w przeważnej części z motło- 
chu, zamieszkującego peryferje miasta. Od- 
dział połicji pieszej chcąc zapobiec wybry- 

kom, wezwał tłum do rozejścia się. To nie 
poskutkowało. Tłum zajął wrogą wobec poli- 
cji postawę i na wezwanie policjantów od- 
powiedział gwizdem i ordynarnemi okrzykami 
Na pomoc policji pieszej przybył oddział kon- 
ny. Tłum usiłował zrzucić policjantów z sio- 
deł. Policja mie chcąc doprowadzić do ostrzej- 
szych zajść, użyła gazowych bomb  łzawią- 
cych. Rzucone w tłum eksplodowały, co wy- 
warło natychmiastowy skutek. Gaz, gryzący 
oczy i wywołujący łzy zmusił najbardziej 
awanturniczo nastrojonych do ucieczki. Ww 
tym samym czasie grupy wyrostków atako= 
wały na Pace miasta przechodniów, 
śpieszących na bale. Tu i ówdzie publiczność 
sama rozprawiała się z łobuzerją, gdziein- 
dziej wzywano| pomocy policyjnej. Nad ra- 
nem areszty policyjne zapełniły się; znalazło 
tam bowiem „przytułek* około 100 osób, 
które nieprędko prawdopodobnie odzyskają 
wolność, 

Publiczność zachodniej stolicy Polski obu 
rzona zachowaniem się ciemnych elementów; 
które sprofanowały uroczysty i radosny mo- 
ment powitania Nowego Roku, domagają się 
słusznie od władz najsurowszego ukarania 
winowajców. 

Pętkiewicz groźnym kinkomi dla biegaczy. amerykańskich | 
Komitet wykonawczy А. А. U. odmówił mu prawa do star- 

towania 
NOWY JORK. 2.1, Pat. Sprawa startu polskiego długodystansowca Petkiewi- 

czą na terenie Ameryki, wczoraj jąk się zdawało, pomyślnie rozwiązana, skomlikowa- 
ła się dzisiaj zupełnie niespodziewanie. Komitet wykonawczy A. A. U. odmówił udzie- 
lenia Petkiewiczowi pozwolenia na startowanie w Stanach Zjedaaczonych. Jednocześ - 
nie zabroniono startowania doskonałemu biegaczowi finlandzkiemu  Elao Purje. 
Oświadczenie A, A. U. wyjaśnia, że Petkiewiczowi zabroniono brania udziału w me- 
etingach sportowych ze względu na „podejrzane okoliczności, towarzyszące jego 
przyjazdowi do Ameryki i na zachowanie się w Ameryce", „New-York Herald* pisze, 
że Petkiewicz nie przybył na zaproszenie związku amerykańskiego i że komitet wy” 
konawczy związku powziął przypuszczenie, iż pobyt Petkiewicza w Stanach Zjedna- 
czonych posiada charakter nie wyłącznie sportowy: Mimo, iż A. A. U. odmówiło ofi- 
cjalnego udzielenia bliższych szczegółów „New-York Herald" informuje, iż Petkiewicz 
rzekomo przybył na ząproszenie pewnej osobistości $prywatnej i 
Ameryce t 
cyzja w tej sprawie zapadnie do 
cza z sekretarzem A. A, U 

chciał startować w 
Iko w meetingąch, organizowanych przez tę 'osobistość. Ostateczna de- 

piero po wyznaczonej na dzisiaj rozmowie Petkiewi- 

gowego, skazując przeto swoje gospodarstwo 
na powolne konanie i zamarcie. Gdzie i jaka 
może być tutaj droga ratunku?! Wi ększa 
część folwarków jak słychać nosi się z za- 
miarem wypowiedzenia od kwietnia większo 
ści fornalom dalszej służby u siebie, wobec 
zbyt ciężkiej sytuacji materjalnej i DDR 
tności zatrudniania rocznych robotników. Siłą 
rzeczy inwentarz żywy przez to równorzęd 
nie będzie musiał się zmniejszyć. Grunta ma- 
ją być oddawane włościanom na „odrobek* 

i bezpłatny zbiór urodzaju z oddaniem pew- 
nej części właścicelowi. Cofamy się więc po 
kilkunastoletniej intensywnej pracy na roli do 
tuż powojennych czasów, gdy folwarki posia- 
dały po jednym fornalu parze koni i jednej 
krówce. Lecz wtenczas się budowało z nicz 
go, dzisłaj wali się w gruzy to, ca takim ko- 
sztem, wysiłkiem i zdrowiem wywalczyło się. 
Zbyt jest groźna i niebezpieczna chociażby 
(dla państwowości polskiej na Kresach sytu- 
acja rolnictwa w pow. oszmiańskim. Władze 
od dołu aż do najwyższej góry, winne to So- 
bie dokładnie uprzytomnić, i powziąć jaknaj- 
rychlej zapołjiegawcze środki. zdążające ku 
udzieleniu ratunku zagrożonemu rolnictwu w 
powiecie. Wszelkie pół środki winne być tu- 
taj wykluczone; wszelkie zwlekania jałowe 
dyskutowania i t.p. mogą dać podobny rezul- 
tat jaki daje łyżka po obiedzie. 

Najpilniejszą koniecznością dla  utrzyma- 
nia produkcyjnej całości rolnictwa jest obec- 
nie bezwzględne zaniechanie wszelkiego ro- 
dzaju sekwestrów, a tembardziej licytacji in- 
wentarza, ziemiopłodów i pasz, umorzenie za 
ległości podatkowych li asekuracyjnych z lat 
ubiegłych, które nie mogą być obecnie spła- 
cone i przedstawiają tak poważną kwotę dzię 
ki wciąż narastającym odsetkom, że spłacenie 
ich jest dzisiaj równoznaczne dalszemu pogłę 
bieniu przeżywanej obecnie klęski. Koniecz- 
nem, jest odroczenie wszelkiego rodzaju podat 
ków tak państwowych jak i samorządowych 
wraz z asekuracją ze spłatą 50 proc. do 1 gru- 
dnia 30 r. i 50 proc. do 1 grudnia 31 r., odro- 
czenie na czas trzyletni podatku majątkowego 
na ten przeciąg czasu zaniechanie jakichbądź 
niebądź podatków „dochodowych*, udzielenie 
dwuletniego kredytu na nawozy sztuczne je- 
sienne 29 r. i wiosenne wraz z jesiennymi 
30 r. oraz na pasze treściwe dla inwentarza, 

na ziarno szlachetne wzamian miejscowego 
wyradzającego się. Wstrzymanie  przynaj- 
mniej na rok czy to w gotówce czy w natu- 
rze prac szarwarkowych. Zasilenie Kasy Ko- 
munalnej i Kas Stefczyka znacznym fundu- 
szem pożyczkowym najpóźniej do dn. 1 lute- 
go w celu przyjścia z pomocą drobnemu rol- 
nictwu, w których to instytucjach winno od- 
bywać się w ciągu dwóch lat sciąganie nale- 
żytości z dłużników najwyżej do 10 — 15 
proc i to w okresie jesiennym i zimowym. 
Odterminowanie spłat wszelkiego rodzaju kre 
dytów udzielonych sredniej i większej własno 
ści, na przeciąg pięciu lat, z pobraniem za ten 
czas minimalnych odsetek, udzielenie tejże 
własności rolnej najpóźniej do dnia 1 lutego 
30 r. kredytu wiosennego w wysokości 80 
tys. zł. ze zwrotem tej 5иту 20 proc. co dwa 
lata. Spowodowanie by Iintendentury bezpo 
średnia zawierały kontrakty z producentami rol 
nymi podczas zgóry A A dni w 
w Urzędach Gminnych lub Kasach Stefczyka, 
spółdzielniach i t.p. Powyższe jakby środki 
lecznicze mające zadecydować o ratu, nku rol 
nictwa oszmiańskiego przeciwko zbliżającej 
z. jego agonji, zdawać się mogą optycznie 
jakby jakąś nadzwyczajną ofiarną daniną ze 
strony skarbu na rzecz jedynego i wyelimi. 
nowanego jakby powiatu z całego terytorjum 
państwa, lecz w takim wypadku nie wolno 
zapomnieć, a dokł adnie zdać sobie należ, 
sprawę że dzisiaj upadające rolnictwo tutej- 
sze w zaraniu prawie odradzającej się ojczy- 
zny rozpoczęło jednocześnie bezustanne wal- 
ki z corocznemi klęskami głodowemi i t.p. 
wywołanemi ciągłością  nieurodzajów, nie 
widziano tutaj jeszcze żadnego pomyślnego 
roku, jakich już sporo cała Polska rolnicza 
miała, i dzięki temu postęp rolniczy wszę 
dzie tam kroczy daleko już przed nami. 

Tak konieczny dzisiaj ratunek tut. rolni. 
ctwa to nie jest żaden łaskawy chleb, lecz 
jest to swięty obowiązek tych którzy powoła 
ni zostali do rządzenia państwem, na Kresach 
którego utrwalenie państwowości polskiej 
i zapewnienie przez to bezpieczeństwa, za- 
gwarantowane być może jedynie tylko przez 
stworzenie mieszkańcom tut. możliwych wa- 
runków bytu i egzystencji, i dzisiaj staje się 
to pilną koniecznością ema 

r chat Laszkiewicz. 

Suchy lód 
JEST DALEKO PRAKTYCZNIEJCZY I 
PRZYJEMNIEJSZY W UŻYCIU, NIŻ O- 

TRZ Y Z WODY. 
Gdy dnia 8 sierpnia sterowiec „Graf Zep» 

pelin* opuszczał port lotniczy Lakehurst, pod 
Nowym jorkiem, udając się w podróż przez 
Atlantyk, zabrał on, między innemi ładunek 
baranich kotletów i suchego lodu. Obie te rze 
czy były razem zawinięte w odpowiedni pa- 
pier, chciano bowiem zrobić reklamę temu 
rodzajowi lodu, który na drugiej półkuli jest 
już bardzo rozpowszechniony, w Europie zaś 
znają go dopiero od roku. 

Suchy lód jest właściwie kwasem węglo- 
wym. Jego nazwa powstała stąd, iż lód ten 
nie wytwarza ani wilgoci, ani wody. W han- 
dlu znajduje się w blokach od 10 do 30 kilo- 
gramów. Normalne błoki tego lodu mają 
kształty cylindryczne, można je dowolnie roz 
pliłowywać, czy rozdrobnić, posiadają bowiem 
taką samą mniej więcej twardość, co kreda. 

Wyrabianie tego lodu wcale nie jest tru- 
dne, ani skomplikowane. Już od pewnego cza 
su w Szwajcarji i we Francji istnieją fabry. 
ki, budujące odpowiednie maszyny do wyra- 
biania suchego lodu. Proces wyrabiania go 
jest następujący: 

Strumień płynącego kwasu węglowego, 
tak łatwo dziś otrzymywanego, kieruje się do 
cylindra o bardzo cienkich ścianach. Przy za- 
mianie tej cieczy na gaz powstaje tak wielkie 
zimno, że reszta płynu twardnieje. Celem u- 
jęcia tej właśnie reszty, strumień kwasu wę- 
glowego przeprowadza się „:przez worek 
płócienny; uprzednio zaś kwas ten ochładza 
się możliwie najbardziej. W ten sposób о- 
trzymany produkt, który był pierwotnie płyn. 
nym gazem, w odpowiednich naczyniach 
przekształca się w śnieg, a przy pomocy pras 
hydraulicznych jest zamieniany na bloki. Przy 
dobrych urządzeniach lód taki otrzymuje się 
bez najmniejszej straty i przy bardzo prostym 
systemie pracy. 

Ostateczny produkt takiej fabrykacji, blo- 
ki suchego lodu, ma temperaturę —80 st. Ce 
sjusza a po wyparowaniu, nie zosta. 
wiając najmniejszego śladu, przekształca się 
znowu w pierwotny gaz. Jednakowoż paruje 
on niezmiernie wolno, co tłómaczyć należy w 
ten sposób, że między tak potwornie zimną 
brylą lodu, a temperaturą zewnętrzną wytwa 
rza się trwała, zimna i bardzo izolująca war- 
stwa gazu. 

Dzięki temu, suchy lód może być przewo 
żony w opakowaniu z odpowiedniego papieru 
nawet na znaczne odległości; może też być 
przechowywany bardzo długo. 

W życiu praktycznem używanie suchego 
lodu jest bardzo dogodne, znacznie korzyst 
niejsze aniżeli lodu, otrzymywanego z wody. 
Używające tego lodu chłodnie nie potrzebują 
— jak to bywa z lodem z wody —uzupełniać 
go co czas jakiś na stacjach, dzięki czemu ró- 
żne artykuły spożywcze przewozić można bez 
zachodu na znacznie większe lodległości. W 
dodatku suchy lód ma taką dobroczynną wła 
sność, że powolne parowanie kwasu węglo- 
wego stwarza w pokoju gdzie się znajduje, 
atmosferę (całkowicie antyseptyczną. 

Dlatego też suchy lód używany jest w 
Stanach Zjednoczonych nietylko do przewo- 
żenia i przechowywania ryb, drobiu, masła i 
wielu innych produktów, lecz również do wy 
robu lodów i t.p. Przy jego pomocy można 
wysyłać lody i t.p. produkty na bardzo zna- 
czne odległości: Dość powiedzieć, że wagon 
lodów z Nowego Jorku do Filadelfji docho- 
dzi w świetnym stanie przy użyciu tylko 90 
kilobramów lodu suchego podczas gdy lodu 
zwykłego trzeba byłoby użyć w da celu 
1260 kilogramów z dodatkiem 270 kilogra- 
mów _ soli N 

W gospodarstwie domowem cuchy lód 
również znajduje bardzo szerokie zastosowa- 
nie; jego blok normalny, ważący 10 kig., wy 
starczy w domu przeciętnym na 8 do 10 dni. 

Pierwotnie sądzono, że ze ROC finan 
sowych lód suchy nie będzie mógł współza- 
wodniczyć z lodem wodnym z tego powodu, 
że, jak głosiły cenniki Dyk szwajcarskich I 
francuskich, jest on pięciokrotnie droższy od 
zwykłego. A jednak, mimo to, praktyka wyka- 
zała że jest on znacznie korzystniejszy i przy 
jemniejszy w użyciu. Przecie z jednym z 1 

logramem suchego lodu į(ktėry kosztuje zagra - 
y nicą okolo 60 groszy), možna 'ospodarować 

w lodowni cały nieraz tydzień; w dodatku 
nie tworzy się przy jego używaniu woda, nie 
trzeba lodowni naprawiać i t.d. 
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Znawcom 

herbata Lyons'a daje pelne zadowolenie 

| Herbata 
DO NA 

we wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonialnych 

  

Czarująca LYA DE PUTTI 

w dramacie miłości 

„DAMA w SZKARŁĄCIE* 

dzis w kinie „H E LIDS” 
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W dniach 5, 6, 11 i 12 stycznia 

1930 r. zostaną odegrane 

JASELKA 
w sali gim. J. LELEWELA 

Mickiewicza 38. 

Bilety od 80 gr. 

Do naszych Szan. Czytelni- 
ników zamieszkałych na Żarze- 
czu, zwracamy się z prośbą o 
zaoflarowanie obiadów, choćby 
najskromniejszych, 12-letniej u- 
czenicy Szkoły Powszechnej, bar- 
dzo zasługującej na pomóc. 
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Boligamja w Jugosławji 
Sędzia z Banjaluka, Hafiz Bustalie, 

ogłosił w imieniu rządu manifest, 
komunikujący ludności mahometań: 
skiej państwa o „ostatecznem  znie- 
sieniu poligamji"'. Chociaż koran po- 
zwala swym „wiernym” na posiada- | 
nie wielu żon, nowy kodeks jugosło- 
wiański znosi całkowicie możliwość 
korzystania z prawa koranu. Nowy. 
kodeks, który wchodzi w życie z dn. 
14 stycznia, nie liczy się zupełnie z 
przepisami koranu i poligamję trak- 
tuje jako zbrodnię. 

PASTA RIPE | 

Ciągnięcie dolarówki 
W dniu 2-go stycznia w sali ministe- 

rjum skarbu odbyło się ciągnienie 5 proc. 
premjowej pożyczki ' dolarowej II Serji. 

Wylosowano 57 premij :'na sumę 25,000 
dolarów. 

8,000 dolarów wygrał Nr. 465259. 
3,000 dolarów Nr. 61687, 
1.000 dolarów wygrały N-ry: 141517. 

441074 590262 750375 79547 2“ 
500 dolarów wygrały „N-ry: 121751 

125290 146620 185256 233197 319905 449467 
606178 713880 823569 

Po 100 dolarów wygrały N-ry: 526177 
163688 120881 251509 26417 630614 233275 
233312 893297 522385 803516 476026 419105 
893337 182667 398816 343368 543711 954318 
674568 407956 53967 728784 862277 513004 
367534 555260 730503 440320 812981 688175 | 
309073 754374 430639 612601 646395 9326 х 
85609 435268 761139, t 
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Pod protektoratem J. W P. Władysława Raezkiewicza Wojewody Wileńskiego 

ODBĘDZIE $IĘ DZIŚ 
NIA 4 $TYCZNIA 1930 R. BA 

Organizowany staraniem Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

RAINER MARIA RILKE. 

LEKGJA GIMNASTYKI 
Dnia 29 grudnia minęły trzy lata od 

śmierci wielkiego poety Rilkego. W zwią- 
zku z tą datą dajemy poniżej nowelę z 

puścizny pośmiertnej, w przekładzie tłu- 
macza poezji i prozy Rilkego, Witolda Hu 

lewicza. Red. 
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Szkoła wojenna w St. Severin. Sala 

gimnastyczna. Rocznik w jasnych blu- 
zach drelichowych, ustawiony -w dwa 

_ rzędy stoi pod wielkiemi pająkami gazo 
__ wemi. Nauczyciel gimnastyki, młody о- 

ficer o twardej śniadej twarzy i szyder- 
czych oczach, komenderuje i.dzieli dru- 
żyny. В 

° — — Drużyna pierwsza na drążku, 
‚° drużyna druga na poręczach, drużyna 

trzecia na kozłach, drużyna czwarta na 
masztach, Rozejść się! 

— I żwawo, na lekkich, gumowych po 
__ deszwach, rozpraszają się chłopcy. Kil- 
ku pozostaje na środku sali, ociągając 

‚ się, jakby niechętnie. jest to drużyna 
czwarta, najgorsi gimnastycy, nie znaj 
dujący rozkoszy 'w uwijaniu się dokoła 

zyrządów, już zmęczeni dwudziesto- 
crotnem zginaniem kolan i trochę oszo= 

 łomieni i zdyszani. 
-_ Jeden tylko, zazwyczaj przy takich 
okazjach najostatniejszy, Karol Gruber, 
už stanął u masztów, umieszczonych 

w trochę mrocznym kącie sali, tuż przed 
niszami, w których wiszą zdjęte mundu- 

„ty. Pochwycił najbliższy drąg i z nie- 
zwykłą siłą pociąga go ku przodowi, 

iż maszt chwieje się swobodnić na 
iejscu przeznaczonem do ćwiczeń.     

е 
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Beri series imi 
Gruber nawet go z rąk nie wypuszcza, 
podskakuje i nogami jakby odniechce- 
nia obejmując drąg (czego nigdy nie 
umiał), zawisa dość wysoko. Tak czeka 
na drużynę i obserwuje — jak się zda- 
je — z osobliwą satystakcją zdumioną 
złość małego podoficera, który nań wo- 
ła, aby zeszedł. Ale Gruber tym razem 
jest nawet nieposłuszny i Jasterski, po- 
doficer - blondyn, krzyczy: wreszcie: 

— No, więc albo złazicie  wdół, 
Gruber, albo drapiecie się na górę! Bo 
zamelduję panu porucznikowi... 

l w tej chwili Gruber zaczyna się 
wdrapywać, najpierw ostro, gorączko- 
wo, mało podciągając nogi, z oczami 
skierowanemi ku górze, jakby z pew- 
nym lękiem oceniał ów niezmierny ka- 
wał masztu, który jeszcze pozostał. Por 
tem ruchy jego wolnieją; i jak gdyby 
rozkoszował się każdym chwytem, niby 
czemś nowem i miłem, podciąga się wy 
żej, niż naogół jest zwyczaj. Nie zważa 
na zdenerwowanie już i tak podrażnio- 
nego podoticera, wdrapuje się i wdra- 
puje, wzrok ustawicznie kierując wgórę 
jakby w suficie sali odkrył wyjście i dą 
żył ku niemu. 

Cała drużyna nie spuszcza go z oka. 
A także z innych drużyn już tu i ów- 
dzie zwraca się uwagę na śmiałka, co 
zazwyczaj wdrapywał się zaledwie do 
wysokości trzeciej części masztu, zdy- 
szany z czerwoną twarzą i złemi oczami 

— Brawo Gruber! — woła ktoś z 
pierwszej drużyny. 

Na to wiele oczu zwraca się ku gó- 
rze — i przez chwilę cisza jest na sali, 

jak gdyby chciał je strząsnąć. A skoro 
to mu się nie udaje, przywiązuje wszy- 
stkie te oczy w górze do gołego haka— 
i błyskawicznie zjeżdża po gładkim drą 
gu, tak iż wszyscy patrzą jeszcze na 
górę, gdy on już dawno, zgrzany i za* 
mroczony, stoi na dole i dziwnie mato- 
wemi oczami patrzy we własne rozpa- 
lone dłonie. 

Wtedy ten i ów z najbliżej stoją- 
cych kolegów pyta go, co ta takiego 
strzeliło mu dzisiaj do głowy. 

— Chcćiesz pewnie dostać się do 
pierwszej drużyny? 

Gruber śmieje się i jakby coś chciał 
odpowiedzieć, ale zmienia zdanie i szy- 
bko opuszcza oczy. A potem, kiedy 
szmer i hałas zaczynają się na nowo, 
chowa się cicho do niszy, siada, roz- 
gląda się z lękiem, kilkakrotnie prędko 
wciąga powietrze i śmieje się znów i 
chce coś powiedzieć... ale już nikt na 
niego nie zważa. Jeden Jerome, który 
jest także w czwartej drużynie, widzi, 
że znów ogląda własne dłonie, nisko 
nad niemi pochylony jak ktoś, co przy 
słabem świetle chce odcyfrować list. I 
po chwili podchodzi i pyta: 

— Boli? 
Gruber przestraszył się. 
— (Co? — odrzuca swoim zwykłym 

brodzącym w ślinie głosem. 
— Pokaż — no! 
Jerome bierze rękę Grubera i wygi- 

na ją pod światło. Skóra na dłoni jest 
nieco przetarta. 

— Wiesz, ja mam coś na to — mó- 
wi Jerome, który zawsze z domu dosta- 

trzy wprost na salę, ale tak, jakby wi* podnieść. Wtem ktoś go pchnął, ktoś i oddaje komendę sierżantowi 
dział coś niewyraźnego, może nie na 
sali, może tam, za oknami, choć jest 
ciemno, późno i jesień. 

W tej chwili podolicer krzyczy na 
swój butny sposób: 

— Gruber! 
Gruber nie zmienia pozycji, tylko 

nogi jego posuwają się, sztywno i nie- 
zdarnie, trochę naprzód po gładkiej po- 
sadzce. 

— Gruber!!! — ryczy podoficer gło 
sem, który wywrócił koziołka. 

Potem czeka przez chwilę i mówi 
prędko i ochryple, nie patrząc na chło- 
pca: 

— Zameldujecie się po lekcji. Ja 
wam już... 

I lekcja odbywa się dalej. 
— Gruber, — mówi Jerome i po- 

chyla się do kolegi, który coraz więcej 
zagłębia się w niszy — znowu była 
twoja kolejka przy wdrapywaniu się, po 
linie teraz, na idź, spróbuj, bo ten Ja- 
sterski zrobi ci jaki kawał, wiesz... 

Gruber kiwa głową. Ale zamiast 
wstać zamyka nagle oczy i osuwa się 
poprzez słowa kolegi, jakby go fala zno 
siła, spływa wolno i bezdźwięcznie co- 
raz głębiej, głębiej, zeslizguje się z pod- 
stawy niszy na której siedział, a Jero- 
me wie, co się dzieje dopiero, kiedy 
głowa Grubera twardo uderza o drzewo 
a potem opada bezwładnie ku przodo- 
Wi... 

— Gruber! — woła głucho. 
Narazie nikt nie zauważył. I Jerome 

stoi bezradnie z obwisłemi rękami i wo- 
— ale w tej właśnie chwili, kiedy wszy je plaster angielski, — przyjdź tylko ła: 
stkie oczy zawisły u postaci Grubera, 
on tam w górze pod sufitem robi ruch, 

potem do mnie. 
Ale Gruber jakby nie słyszał; pa- 

— Gruber! Gruber! ‚ 
Nie wpada na myśl, aby tamtega 
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mówi doń: „Osiół*, ktoś inny odsuwa 
go i Jerome widzi, że podnoszą nieru- 
chomego. Przenoszą go mimo, dokądś, 
pewno do izby przyległej. Nadbiega po 
rucznik. Twardym, donośnym głosem 
wydaje bardzo krótkie rozkazy. Komen 
da jego ostra Ścina szum gromady roz- 
gadanych chłopców. 

Cisza. 
Tylko tu i tam widać jeszcze ruch 

jakiś, postać bujającą się na drążku, lek 
ki zeskok, jakiś spóźniony śmiech po- 
chodzący od kogoś, kto nie wie, co się 
dzieje. Potem gorączkowe pytania: 

— Co? Co? Kto? Gruber? Gdzie? 
I coraz więcej pytań. Potem ktoś 

mówi głośno: 
Zemdlał. 
I dowódca plutonu Jasterski biegnie 

zaczerwieniony za porucznikiem i -zło- 
śliwym głosem krzyczy, drżąc ze złości: 

— Symulant, panie poruczniku, sy- 
mulant! 

Porucznik wcale na niego nie zwaža 
patrzy prosto przed siebie, przygryza 
wąsa, przyczem twarda szczęka jeszcze 
występuje kanciaściej i energiczniej, a 
od czasu do czasu wydaje skąpe roz- 
kazy. Czterej wychowankowie, niosący 
Grubera, znikają wraz z porucznikiem 
w przyległej izbie. Zaraz potem czterej 
wychowankowie wracają.Posługacz prz 
biega przez salę. Na tych czterech ga- 
pią się wszyscy i obsypują ich pyta- 
niami: ! 

— Jak wygląda? Co mu jest? Czy 
już wrócił do siebie? ы 

Żaden z nich właściwie nic nie wie. 
A oto już porucznik wofa na salę, że gi- 
mnastyka ma się rozpocząć na nowo — 
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Gold- - 
steinawi. Dalej więc gimnastykują się, - 
na poręczach, na drążku, a małe gruba- | 
sy z trzeciej drużyny z szeroko rozkra- 
raczonemi nogami gramolą się przez 
wysokiego kozła. \ 

Ale jednak wszystkie ruchy są - 
ne, niż przedtem; jak gdyby zaległo na 
nich jakieś zasłuchanie. Rozbujania na 
drążku urywają się tak nagle, a na porę > | 
czach robi się tylko różne małe ćwicze | 
nia. Głosy już mniej są splątane, a ich 
suma szumi delikatniej, jak gdyby wszy. | 
Scy ustawicznie powtarzali jedną syla- * 
bę: „Ess, ess, eSS...“ | 

Mały spryciarz Krix podsłuchuje | 
tymczasem u drzwi do izby. Kapral dru- 
giej drużyny odpędza go, zamachnąw- 
Szy się do uderzenia go w policzek. 
Krix odskakuje, jak kot, z podstępnie 
błyskającemi oczami. Już wie dosyć. I 
po chwili, gdy go nikt nie obserwuje, 
rzuca Pawłowiczowi: 4 

— Lekarz pułkowy jest. 4 
No, Pawłowicza wszyscy znają; z. 

całą bezczelnością, jakby otrzymał jaki 
rozkaz, idzie prosto przez salę od dru- 
żyny do drużyny i mówi dość głośno: 

— Tam w środku jest lekarz pułkoś 
wy. ' 

  

   I zdaje się, że i podoficerów intere- 
suje ta nowina. Coraz częściej oczy 
zwracają się do drzwi, coraz powolniej- 
sze stają się ćwiczenia. A jakiś maleco | 
czarnych oczach siedzi okrakiem wgó- 
rze na koźle i gapi się na drzwi z ot- 
wartemi ustami. Coś obezwładniające. | 
go zdaje się wisieć w powietrzu. Najsil . 
niejsi w pierwszej drużynie wprawdzie | 
wysilają się jeszcze trochę, opierając - 
się temu, zataczają nogami łuki; a Pom 
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| kanalizacji. 

Ч 

STARA SPRAWA 
Kilkakrotnie prel af „k 

o miejskich robotach kanalizacyjno- ` 
: 'оаоёщдошусн io panujących na nich _ Wczoraj w wielkiej sali Urzędu 
| stosunkach. Woj. odbyły się obrady zjazdu dele- 

Sprawa ta, tak bardzo wymagają- gatów rad gminnych woj. Wileńskie- 
ca wyjaśnień, ciągle jeszcze znajduje go zorganizowanego przez Zw. Gmin 
się w stadjum mroków i gdyby nie Wiejskich Rzplitej. 
uchwała ostatniej Rady Miejskiej za- Obrady zagaił prezes Zw. Gmin 
bowiązująca komisję rewizyjną do zło- mec. Al. Lednicki z Warszawy powo- 
żenia sprawozdań i wniosków z cało- łany następnie przez aklamację na 
kształtu pracy miasta w zakresie ka- przewodniczącego obradom. ; 

lizacjii wodociągów do dnia 15bm. Na zježdzie obecny byt p. woje- 
gobyšmy napewno czekali na wia- woda Raczkiewicz oraz naczelnicy wy- 

 domości o tem, co właściwie na ro- działów, liceni przedstawiciele organi- 

botach kanalizacyjno - wodociągowych zacyj. Z terenu województwa przybyło 
_ się dzieje. 241 delegatów gmin. 
„. Pytanie zresztą, czy i to sprawo- Jako przedstawiciel Ministerstwa 
(zdanie kom. rewiz. Rady Miejskiej Spraw Wewnętrznych uczestniczył w 
lokaże się nietylko formalnem, ale tak- obradach zjazdu radca  ministerjalny 
że wnikającem w istotę stosunków na Pp. Nożyński, ; 

Do prezydjum zjazdu powołano 
Zobaczymy. pp.: wiceprezydenta m. Wilna Czyża, 
Tymczasem materjał, którym roz- Walerję Korsakową, Zygmunta Rusz- 

 porządzamy, jest dość ciekawy. czyca, Antoniego Bałcewicza, Alfreda 
Chodzi o to, że na ostatniem po- Suszyńskiego, nacz. wydz. samorząd. 

siedzeniu Rady Miejskiej wpłynął wnio- Urz. Woj. Józefa Rakowskiego oraz 
sek nagły „o rozważenie kwestyj zwią Franciszka Woldemarasa ;(brata b. 

' zanych z redukcją pracowników na premiera Litwy). 
robotach wodcc.-kanal. Oraz z trybem _ Prezes Związku mec. Lednicki za- 
prowadzenia tych robót i systemie gajając zjazd powitał obecnych dzię- 
angażowania pracowników". kując za tak liczny udział w zjeździe 

Mec. Engiel, który omawiał wnio- i wyjaśnił cele zjazdu, poczem udzie- 
sek, zainterpelował Magistrat, czemu lił głosu dyrektorowi Związku Gmin 
po szeregu redukcji wśród robotni- Wiejskich R. P. p. Bolesławowi Tka- 
ków kanalizacyjnych, na nowe roboty czykowi, który zaproponował wysła- 
przyjmowani są zamiast zredukowa- nie adresów hołdowniczych do Pana 
nych zupełnie nowi robotnicy? Jako Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckie- 
płzykład stosowania tego dziwaczne: go i Pana Marszałka Piłsudskiego 
go systemu angażowania robotników Oraz depesz powitalnych do p. Preze- 
przytaczał mec. Engiel roboty prowa- Sa Rady Ministrów i ministra spraw 
dzone przy ul. Dominikańskiej i Ś-to wewnętrznych. 
Jańskiej. Następnie zabrął głos wojewoda 

P. wiceprezydent Czyż wyjaśnił, że Raczkiewicz witając zjazd przemówie- 

roboty te prowadzone są przez Spół: niem, poświęconem roli i znaczeniu 
dziel. Zw. rob. budowlanych, która to samorządu gminnego. Po tych prze- 
spółdzielnia zobowiązała się zatrud- mówieniach wygłoszone zostały” na- 
nić 22 robotników z pośród zreduko- stępujące referaty: 

| wanych w sierpniu r. ub. 56. Byli to Poseł na Sejm Antoni Pacholczyk 
robotnicy, którzy w oczekiwaniu pracy mówił o ustroju samorządu gminne- 

„nie przyjęli wypłacanego. wtedy przez go w znaczeniu jego 2organizowania 
| ma odszkodowania. w przyszłej jednolitej ustawie © sa- 

onieważ wpłynęła do Magistratu morządzie gminnym. 
« skarga, że nie wszyscy z tych 22 ro- Poseł na Sejm Aleksander Lech- 

botników zostali przez Spółdzielnię nicki o potrzebach i stanie rolnictwa 
zatrudnieni, przeprowadzono docho- оЗОНЕН 
dzenie, które wykazało, że istotnie ; 
zaledwie sześciu z liczby 22 na robo- 

‚ tach przy ul. Dominikańskiej pracuje. 
/ Reszta (16) podjęła w kasach , miej- 
į skich odprawy i korzysta z zasiłków 

‚А funduszu bezrobocia. 
г° SOBOTA 

W toku dyskusji, która po ošwiad- į DZIŚ Wschód, sł g.7m 45 
czeniu p. Czyża, powstała, wypowie: ‹ 
dziano zdanie, iż Magistrat wprowa: | Tytusa Zachód sł. g. 15 m. 37 
dzony został przez Spółdzielnię Zw. Jutro 
rob. bud. w błąd. Spółdzielnia ta nie |_Telestora | 

! dotrzymała zobowiązania zatrudnienia 
22 robotników, a przyjęła z tej liczby 
zaledwie sześciu, podczas gdy pozo- 

_ stałych 16, z braku środków do žy- 

Spostrzeżenia meteorológiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 3 — I 1930 r. 
\ Cišnienie 

cia, musiało zlikwidować swoje rOz- średnie w m.) 0! 
rachunki z Maglstratem i w ten spo- = 
sób zrezygnować z prerogatyw udzie- ZOE j -LIUC 
lonych im przez Magistrat. 

W całej tej sprawie są dwie ano- 
malje. 

Jedno polega na tem, że związek 
zawodowy występuje w roli przedsię- 
biorcy, o czem już pisaliśmy a co 
wydaje się dziwolągiem. Drugie zaś — 
to pobłażliwość Magistratu wobec 
przedsiębiorstwa związkowego, które 
nie dotrzymuje zobowiązań. 

"Są to rzeczy conajmniej niejasne i 
jaknajbardziej wyświetlenia wymaga- 
iące. 

ь Naležy mieč nadzieję, že uchwala 
" Rady Miejskiej, domagająca się spra- 

wozdań komisji rewizyjnej z cało- 
kształtu prac na kanalizacji i wodo- 

| de także kwestje, o której piszę, 
jaśni. 
Ao należy, jaknajbardziej pra- 

, gnąć zarówno w wypadku, jeśli wszy- 
 4stko to, co się o miejskich robotach 
„ publicznych w Wilnie mówi i pisze, 

, jest prawdziwe, jak i w wypadku, i na 16 stycznia posiedzenia Rady Mi 
może temibardziej jeśli wszystko to skiej czekamy z ciekawością. Kim. 
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bert, silny Tyrolczyk, zgina ramię i ob- = — Zbiórka! 
serwuje własne mięśnie, wyrzynające Z nieopisaną szybkością wszystko 
się szeroko i twardo poprzez płótno. ładzi się w szeregi. Nikt nie rusza się. 

„Ba, mały, gibki Baum wywija jeszcze jakgdyby zjawił się marszałek polny. 
parę koziołków na drążku — i nagle je- 1 teraz komenda: 
go gwałtowny ruch jest jedynym rur  — Baczność! 
chem na sali, wielkie iskrzące koło, Pauza, a potem, sucho i twardo: 
mające coś niesamowitego pośrodku _ — Wasz kolega Gruber umarł w tej 
powszechnego spokoju. | raptownie chwili. Atak sercowy. Odmaszerować! 
mały ten kadet zatrzymuje się, popro- _ Pauza. 

stu zeskakuje z niechęcią i robi minę, I dopiero po chwili głos d 
jakby wszystkimi gardził. Ale i jego kadeta, mały i cichy: 
małe, tępe oczka wreszcie zawisają na — W lewo zwrot! 
drzwiach do izby. , marsz! 

Słychać teraz bzyk płomieni gazo- _ Bez kroku i powoli rocznik zwraca 
wych i tykanie zegara ściennego. A po- do drzwi. Jerome jest ostatni. Nikt się 
tem zgrzyta waga przed wydzwonie* nie ogląda. Powietrze z korytarza, zim- 
niem godziny. Obcy i osobliwy jest dzi- ne i stęchłe, idzie ku chłopcom. Ktoś 
siaj ton zegara pr zestaje też najzupeł- twierdzi, że pachnie karbolem. Pombert 
niej niespodzianie, urywa w środku głośno robi ordynarny dowcip w związ- 
zdania. Sierżant Goldstein natomiast ku z zapachem. Nikt się nie śmieje. Je- 
zna swój obowiązek. Woła: rome czuje nagle, jak ktoś chwycił go 
j  — Zbiórka! ; za ramię, rzucił się nań. Wisi na nim 
e Nikt go nie słyszy. Nikt nie może Krix. Oczy mu lśnią i zęby świecą się, 
sobie przypomnieć, jaki sens miało to jakby chciał kąsać. 
słowo — przedtem. Kiedy przedtem? — Ja go widziałem — szepce bez 

— Żbiórka! — skrzeczy sierżant tchu i ściska ramię Jeroma i śmiech ja- 
zły — i teraz inni podoficerowie zaraz-kiś jest w nim wewnątrz i trzęsie nim 
wrzeszczą za nim: w obie strony. Ledwo może mówić da- 

о — Zbiórka! lej: 
_._ Afnie jeden z wychowanków mówi — Zupełnie nagi jest i zapadły i zu- 
aky do siebie, jak we śnie: , pełnie długi. A u stóp jest zapieczęto- 

| 4— Zbiórka! Zbiórka! wany... 
1 Lecz wlašciwie wszyscy wiedzą, že A potem chichoce, śpiczasto i ła- 
na coś jeszcze muszą zaczekać. skotliwie, chichoce i wgryza się w rę- 

Autoryzowany przekład 
Witolda Hułewicza. 

Opad za do 
bę w m m, EF 

Wiatr 
przewaźający | Południowy 

Uwagi: pochmurno, mgła 
Minimum za dóbę — 0оС 
Maximum za dobę -l- 10C Е 
Tendencja barometryczna zwrost ciśn enia.   

KOŚCIELNA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 
nych i na uroczystość Trzech Króli: 

Bazylika godz. 6—prymaija, godzina 
8,30—Msza Św, z suplikacjami, godzina 
9,30—Wotywa, godzina 10 m. 15—Suma, 
godzina 16- nieszpory, przed nieszporami 

  

mija się z prawdą, mija z rzeczywi- 
stością. 

W każdym razie zapowiedzianego 
ej- 

yżurnego 

Kompanja — 

T 

i 

|. W tym też momencie otwierają się kaw Jeroma. 
drzwi od izby. Przez chwilę nic..Po- 

| tem wychodzi porucznik Wehl, a oczy 
ma wielkie i gniewne, a krok mocny. 

| Maszeruje jak przy defiladzie i mówi 
ochryple: 

  
    

Ijazd delegatów rad gminnych wojew. Wileńskiego 
Niefortunne wystąpienie pos,Kryńczuka i Greckiego 

  

KRONIKA 

SŁO w oO 

MIEJSKA 

— (0) Budowa I szkolnego pra- 
cowni przyrodniczej. Kuratorjum Wileńskiego 
okręgu szkolnego zwróciło się do Magistratu 
z propozycją wybudowania gmachu, przezna- 
czonego na w kład i umieszczenie zbiorów 
bi i to > i ei pracowni przyrodni. 1 instrumentów Sz! Т * 

ctwa, czej, zaznaczając jednocześnie, że o ile Rada 
Dyrektor Bolesław Tkaczyk o za: miejska uchwali budowę na ten cel gmachu, 

daniach samorządu gminnego w dzia: to p ya się do p 
i . wnioskiem udzielenia na ten cel Magis 

le a) szkolnictwa powszechnego, opi wydatniejszej pomocy finansowej. Jako teren 

sując jego stan i potrzeby w kierun- na budowę powyższego gmachu, Kuratorjum 
ku zrealizowania postulatu powszech- wskazuje plac przy ul. Zawalnej Nr. 5, gdzie 
nego nauczania, t. j. zakładania szkół mieszczą się ada a 
i budowy tychże, b) dróg samorzą- PoWozów i o powiećni R 

= - cowało plan budowy. 
dowych, c) obrony przeciwpożarowej. ° Н:п%]а‚с za koniezne przystąpienie do 

Redaktor „Głosu Gminy Wiejskiej” BE o a z: 
rodniczej, agistrat ze wzg 2 u na og: aniczo- 

o a o ania ne środki miasta, postanowił wejść w per- 

SUW RE SOWOBOZE opie traktacje z Kuratorjum co do budowy tego 
Społecznej. gmachu o ile Kuratorjum wyjedna 50 proc. 

kosztów powyższej budowy jako bezzwrot- 

Nad referatami tymi rozwinęła się ne subsydjum dla Magistratu i 50 proc. jako 
obszerna dyskusja, w której wzięło R Rze L pożyczkę, opłacartą 

i; i i atami w przeci. + 

udział wielu uczestników zjazdu. W Koszt budowy. projektowanego gmachu 
przemówieniach  uskarżano Się NA wyniesie w przybliżeniu około 500.000 zł. 
trudne położenie gospodarcze specjal- > (a) Rewizja poeci, „ang UA: 

ń „ nięcia terminu wykupu patentów, władz 
nie Wileńszczyzny oraz na  nadmier KOS i paanych urzęd- 
ne obciążenie gmin poruczonym  za- ników, których obowiązkiem będzie spraw- 
kresem działania, co utrudnia samo- dzenie czy wszyscy właściciele sklepów na- 

dowi gmi nienie jego byli już nowe patent rządowi gminnemu einienie jego DyU już nowe p: y. 
dań Ё ЧУЕ 18 Rewizje sklepowe rozpoczną 

įbližszych dniach. 
W trakcie przemówień delegatów AADEŻ 9) Hoża ofiara. P .profesorowa Ra- 

zabrał głos poseł białoruski (hroma- Ge a, pragnąc Z sk Žas 
ń iłuj 516 zwiększenia ilości 'wzorowych przedszkoli 

A e S a c nijak miejskich, zadeklarowała Magistratowi zbudo- 
w języ o gitacyjne p s wanie swoim kosztem budynku na przedszko- 
mówienie. Przewodniczący pozbawia je, a w przyszłości i dla żłobka dziennego 
mówcę głosu mimo to stara się on z warunkiem, że miasto udzieli odpowiednie- 
mówić dalej go placu w dzielnicy Antokolskiej na zbudo- Ad a reaguje na ten wy- wanie budynku przedszkola i założenia ogród 

у ka przy niem. 
bryk w sposób zdecydowany stukając 
nogami o podłcgę. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

Do posła Kryūczuka przyłącza — (a) Strajk pracowników żydowskich 
się jego kolega klubowy poseł Grec- załamał się. Strajkujący na rozkaz związku 

ki. On też usiłuje mówić, 
Na sali powstaje zgiełk. siębiorstw widząc, że cały zatarg do niczego 
Przewodniczący trzykrotnie wzywa nie okaz postanowili stopniowo wró- 

niefortunnych mówców do opuszcze- CIC (0 pracy. RAE 
nia sali, co nie odnosi skutku i do: ao a KA A 
piero kiedy przewodniczący zagroził - " Pracodawcy widząc, że strajk zamiera, 
usunięciem przemocą burzyciele spo: 
koju wynoszą się odprowadzani o: 
krzykami na jakie zasłużyli w zupeł- 

ności. . 
Po wyjściu awanturujących się 

posłów i ich trzeciego kompana o- 
brady potoczyły się normalnym try: 
bem. (y) 

oraz o zadaniach samorządu gmin” 
nego w kierunku podniesienia rolni. 

się już w 

traktacie. i 
Jednoczešnie zebrala się centralna rada 

zw. zawodowych, ktėra zapoznawszy sie Z 
wytworzoną sytuacją zdecydowała prowadzić 
strajk w dalszym ciągu i w odpowiedniej 
chwili rozszerzyć go na swych pracowników. 

RÓŻNE / 

przemysłowe, Władze skarbowe 

sztatu posiadający jednego pracownika, 

ciel pracuje sam z jedną siłą najemną 

wykład liturgiczny ks. kanenika Cichoń- 
skiego. 

Kościół Św. Jana godzina 6 — pry» 
marja, godzina 9—M sza Św. dla dzieci, o z cz 
tej samej godzinie wotywa, godzina 10— warszawska podała wiadomość 
Mszą Św. w kaplicyżN, 

płaci podatku obrotowego. 

liturgiczny z Pisma Św. „Nowy Testament", Zmniejszenie taksy do 40 gr. za kilometr. 

godziną 17— nieszpory. > 
Kościół Ostrobramski — godzina 6 - pry- 

marja, godzina 8—Msza św. w kaplicy, go- 
dziaa 9- wotywa w kościele, godzina 11 
suma, godzina 16 - wykład z Pisma św., 
godzina 16,30 - nieszpory, godzina 17 — Li- 
tanja Loretańska do N. M. P. w kaplicy. 

Kościół św. Jerzego—godzina 7 — pry» 
marja, godzina 10—Msza św, godzina 11 — 
Msza św. czytana z kazaniem. 

Kościół św. Ducha— godzina 7 — pry- 
marja, godzina 8,30—wotywa, godzina 11— 
suma, godziaą 16—nieszpory. 

Kościół św. Kazimierza— godzina 

mniejszych typów. 
Tak 

już o t. zw. dru jej taksie, droższej o 50 pro 
Jasnem jes że znaczną część winy pi 

i 

bruków nalężycie utrzymanych. 

dzina 8- Msza św., godzina 10— Msza Św. 
uczniowska z kązaniem, godzina 11—suma, 
godzina 17—nieszpory. 

Kościół św. Trójcy —godzina 6 — pry- 
marja, godzina między 11,30 
czyna się suma, godzina 18—nieszpory. dzony bezinteresownie przez utalentowane; 

Kościół po-Bernardyński- godzina 6— dyrygenta p. Mołodeckii 
prymarja, godzina 8—Msza Św. cicha z ka- 
zaniem, godzina 10—Msza św. uczniowska, 
godzina 1i—suma, godzina 16,30 wykład z 
Pisma św., godzina 17 - nieszpory 

oświatowej tegoż związku, kierowanej 
świadczoną ręką 

św. dla wojska z kazaniem, godzina 12— 
suma. i 

Kościół św. Rafała— godzina 6—pry- 
marja, godzia 9—Msza św. uczniowska, CEE ostatnim dowodem jest koncert odbyty 
godzina 1l—suma, godzina 17—nieszpory. W drugiej połowie grudnia r. ub. w Oszmia- dzonych widzów, co daje nam zachętę i od- 

Kościół Wszystkich Świętych- godzina nie. 
prymarja, godzina 9—wotywa, godzina 

"Kościół Bonifratrów -— godziną 6,30 raw: S Mars cha godzina 19 powiednim poziomie, mając zazwyczaj w 
—suma godzina 17 - nieszpory. swym programie produkcje wokalno-muzycz- 

„Kościół św. Stefana—godzina 6—pry" ne, a od czasu do czasu i obrazki sceniczne, 
mada godzina 10—sumą, godzina 16— wykonywane własnemi siłami, ‹ 
““Kesei6t Su. Piotra i Pawła na Anto- P' OStrejkrOrzeszie. kolu—godzina 6—prymarja, godzina 11— Ostatnio w lokalu związku drukarzy 

suma, godzina 17—nieszpory. przy ul. Bakszta 4 sdbylo się tradycyjne ła. 
Kościół św. Jakóba - godzina „,6-—pry- manie się opłatkiem i powitanie Nowego 

marja, godzina 9—Msza św. uczniowska, Roku, urozmaicone rzecz zrozumiała koncer- 
tem chóru. 7 

godz. je wodwa, godzina 1l—suma, go” 
ūzina 16—niespory. LS aż Ra Kościół Niepokalasezo Poczęcia N. M. W najbliższą niedzielę w lokalu związku 
PA OK godzina 10.30—su- sekcja kulturalno-oświatowa urządza „Jaseł- 
ma, godziną —nieszpory. ka* dla dorosłych, następnego zaś dnia t. j. w : ЪЁ;›ЗЁЗ Sy. Anny—godzina 10—M5z4 gzjeń Trzech Króli o godz. 4 p.p.* podobn 

e. „ona TIE ŻAŁOBNA. Przedstawienie dla dziatwy. 

— Wyrazy żali. P. wojewoda Raczkie- 
wicz przesłał pisemną kofidolencję prezesowi 
Z.O.W. gen. Mokrzeckiemu z powodu zgonu 
jego małżonki ś, p. Bronisławy Makrzeckiej. 

6— 
11 

» 
pod reżyserją 
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— (y) Odra nie ustaje. W ub. tygodniu 
zarejestrowano znów 198 wypadków 
Najwięcej wypadków bo aż 102 zarejestros 
wano na terenie m. Wilna i 65 w pow. bra- 

URZĘDOWA sławskim, ° 74 

Am © Audjencje u p. wojewody, P. wo- — (y) Ostrzeżenie, Zarząd Okręgowego 
jewoda Raczkiewicz przyjął w dniu wczoraj: Koła związku inwalidów wojennych R.P. w 
szymi wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Wilnie podaje do wiądomości publicznej, że 
Wilnie p. azimierza Rutkiewicza, który przy- nikogo nie upoważniał do wykońywania pew- 
2 Sari się p. wojewodzie, starostę nych zakupów dla zwiąźka, ani też nie robił 

nana pasEM, KŁÓTY przybył 7: DE starań u odnośnych władZ o udzielenie ze- gnamą i starostę mołodeczańskiego p. Tra- > leń kwesty i i fórki  pienież mecourta w sprawach powiatu. Następnie ŻWOSH Na kwesty i in. zUlórki pieniężne, 
przyjęty i przedstawiciel rosyjskiego Żjęd- Prowadzonć pod jakąkolwiekbądź postacią, 
noczemia Narodowego p. Buturlin przybyły w Z których dochód miałby być przeznaczony 
celu złożenia jp. wojewodzie życzeń noworocz na rzecz związku inwalidów R. P. Tu jednak 
nych. p zarząd nadmienia, że powyższe nie dotyczy 

—. (9) Podziękawanie Pana Prezydenta osób upoważnionych do dokonywania czyn- 
a 22 piwa 29 ę. Kancelarja CY- ności dla związku, a mianowicie: skarbnika, 

litej ah cenia IP. Prezydenta  Rzeczypo- kpt inwalida Wł. Zniszczyńskiego i sekreta- spolitej nadesłała na ręce dyrektora kolei pań + K. Ziembiński P ; 
stwowych w. "Wilnie inż. Falkowskiego po. [22 PO mw. A. Zrembińskiego. rowyższe pó 
dziękowanie uczestnikom akademii daje się do wiadomości ze względu na doko- 
urządzonej w Wiłnie 15 grudnia Nana м посу Z dnia 2 na 3 stycznia r. b. kra- 
z. r. z okazji 10-lecz dyrekcji P.K.P. w Wil- dziež z wtamaniem do lokali związku, gdzie 
nie za przesłaną wówczas depeszę z wyraza. prócz skradzionej drobnej kwoty pieniężnej, 
mi czci i hołdu dla Pana Prezydenta, zachodzi możliwość wykorzystania przez 

sprawców pieczęci związkowej nie j ż — (y) Osobiste. Prezes wil. dyrekcji В aa o AlE 5 SODIStE I kluczónem, że sprawcy nosili się z zamia- poczt i telegrafów inż K. Zuchowicz powrócił kaj ania ch i z urlopu Świątecznego i objał urzędowanie. rem wykradzenia potrzebnych im dokumen. 
tów. 

WOJSKOWA. 
— (y) Awansy w garnizonie wileńskim. 

Dowódcy I p. p. leg. Bolesław Krzyżanow- 
Ski i 5 p. p. leg. ppłk. Stefan Biestek awan- 
sowani zostali do stopika pułkownika. 

K kie 

W numerze z dnia 1 stycznia b. r. w spi- 
sie honorowych gospodyń i gospodarzy „Ва- 
lu Wioślarskiego* omyłkowo nie iwskazano 
p. p. Wacławostwo Plewaków i Marjanostwo 
Zdrojewskich. 

  

pracowników żydowskich funkcjonarjusze in- Rolę tytułową kreuje znakomita artystka Wan 
stytucyj żydowskich i całego szeregu przed- da Siemaszkowa. W przygotowaniu głośna 

odrzucili wszelkie żądania komitetu straiko- rów programu wyróżnić należy: 
wego zapowiadając, że zrywają wszelkie per- Chaplin, Cogon, 

— (y) Drobni rzemieślnicy a świadectwa stawienia ostatniej nowości wybornej kome- 
stwierdziły, dji Pagnola „Pan Topaz" 

że drobni rzemieślnicy lub właściciele war- Wasilewskiego. 
nie 

wykupują świadectwa iprzemysłowego wobec Dzisiaj o godz. 3.30 premjera baśni ludowo- 
czego przypominają, że tego rodzaju przed- fantastycznej W. Stanisławskiej 
siębiorstwa rzemieślnicze, w których właści- Rak". M 

lub nalnych motywach ludowych pieśni 
członkiem rodziny, ima obowiązek nabywania kieleckiej i 
świadectwa przemysłowego , natomiast nie zyczne objął p. Eugenjusz Dziewulski, uzu- 

— (y) U mas inaczej... Wczorajsza prasa 
o tem, że 

. P.—Pocieszenia, właściciele dorożek samochodowych marki 
godzina il—suma, godziną 16,30 -- wykład Ford w Warszawie zwrócili się do władz o 

aksa ta została zatwierdzona i Fordy 
kursują już według niej. jakoby na 40 gro- 
szową taksę „przechodzą też i inne maszyny 

jest w Warszawie, a u nas za prze- 
jechany kilometr płaci się 80 gr. nie mówiąc 

c. 
: о- 

nosi w tym wypadku miasto nie posiadające 

— tw) Z życia naszych drukarzy. Życie 
wewnętrzne zwłązku zawodowego drukarzy hulance 

6— i pokrewnych zawodów przybiera coraz żyw- 
prymarja, godzina 7—Msza św. cicha, g0- sze tempo dzięki zabiegom sekcji kulturalno. 

dźjałacza związkowego Grzymały-Siedleckiego. W teatrze Lutnia „R. 
p. Józefa Babiarza. Z ramienia tej sekcji chlu- H. inżynier* Winawera. 

a 12 rozpo- bę związku stanowi chór drukarzy, prowa- 

go zostaną odegrane Jasełka w sali 
ego a pozostający pód wela, Mickiewicza 38. Bilety od 80 

prezesurą p. Stefana Piekarskiego. Chór ten, 
szczególnie od czasu zdobycia 3 nagrody na 
konkursie chórów ziemi wileńskiej w r. 1928 

Kościół św. Ignacego—godzina 9—Mszą rozwija swą działalność nietylko wewnątrz które przy pierwszem odegraniu. 29.XII z. r. 
związku, dając przynajmniej 2 koncerty w doskonałem ogólnem ujęciem i artystycznem 

miesiącu w lokalu związku, lecz i nazewnątrz 

Dzięki zabiegom wyżej wspomnianej sek. 

cji „sobótki* związkowe utrzymane są na „0d- 

odry. * 

  

Tragiczna śmierć zbiegłego komunisty 
uciekając przez granicę padł, rażony kulą żandarma 

pruskiego 
Przed dwoma tygodniemi uciekł z Wilna znany wśród miejscowych ko- 

mtunistów józef Goldański, z zawodu piekarz zamieszkujący ostatnio przy uli- 
cy Stefańskiej 13. 

Goldański jako członek związku młodzieży komunistycznej brał czynny 
udział we wszelkich wystąpieniach związku i w roku ubiegłym został ujęty 
podczas demonstracji ulicznej jako jeden z jej prowodyrów. 

Po dłuższem pobycie w,areszcie Goldańskiego zwolniono na wolną sto- 
Pę pod nadzor policji. - 

Obecnie gdy zbliżał się termin rozprawy sądowej, nie chcąc trafić do 
więzienia wobec stwierdzonego przestępstwa, Goldański postanowił zbiec, 

Do Gdańska dostał się on bez przeszkód jednak rozejrzawszy zaś na 
miejscu stwierdził, że niedługo będzie wolny bowiem zajdzie potrzeba wyjawie- 
nia powodów przebywania nasterenie Wolnego Miasta co zdaniem Goldańskiego 
byłoby wysoce ryzykowne. 

Ukrywając się w różnych spelunkach portowych Goldański spotkał nieja- 
kiego Szemielewicza z Kalisza rówsież zbiega politycznego. 

Obaj towarzysze niedoli prędko z sobą się porozumieii i po krótkiej na- 
radzie postanowili przedostać się do Niemiec. 

Wrócili więc na teren Polski i w rejonie Marjenburga (w t. zw. kuryta- 
rzu) dostali się w strefę graniczną. 

: Przeczekawszy kilka godzin w lesie gdy zapadła noc zbliżyli się do linji gra- 
nicznej. \ 

W chwili gdy obaj zbiegowie, wysunęli się na pagórek zostali zauwaženi 
przez straż graniczzą i wezwani do zatrzymania się. = 

Pościg za uciekającymi zaalarmował również i straż niemiecką która ze 
swej strony zagrodziła zbiegom drogę. й 

Goldafski i Szemielewicz widząc že trafili w matnię z której nie było już 
żadnego wyjścia, szybko zbiegli do paromu i znalezli się nad biegnącym wzdłuż 
granicy nawodnionym kanałem. 2 

Szemielew.cz w ostatniej chwili jak gdyby zawahał zaś przed rzuceniem 
się do wody i przystanął. i 

W tym momencie zagrzmiała salwa karabinowa i Szemielewicz otrzymaw- 
zsy postrzał w tył głowy padł martwy do wody. ; 

Podobay los spotkat i Goldafskiago który nie zdołał przepłynąć na dru- 
gą stronę i utonął. 

Ciała obu zbiegów zdołano wyłowić i w trakcie dochodzenia ustalić po- 
wyższe szczegóły. (e) 

  

45 TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski a Pohulance. Występy 
Wandy Siemaszkowej. Dziś, w dalszym ciągu 
wzruszająca sztuka Gordina „Mirla Efros*. 

d SĄDÓW 
Miłość ojcowska spowodowała 

tragedję. 

  

baśń sa AE Ak our Mieszkaniec folw. Gasperaliczowo 
eżyserskiem dr. Zygmunta Nowako' Ė £ » 4 

ae Rewia ZA Dziś, o godz. 11.45 $Me Worniańskiej W. Łotacz słynął 
w teatrze na Pohulance powtórzoną zostanie ze swego przywiązania do siedmiolet 
Rewja Sylwestrowa ciesząca się nadzwyczaj- niej córeczki. 
nem powodzeniem. Z pos cs Dziecko to rozpieszczone przez 

lapu ) 1 
Getai Eanos i Bo. Ojca było istną klęską dla domowni- 

eżyserja R. Wasilewskiego i ków i niejeden raz otrzymało kuk 
miejsc safca. Pewnego razu siostra Łotacza 

2 ь ю© Elżbieta zdenerwowana jakimś iiglem 
— Teatr Miejski Lutnia. Dziś po raz 15 i 

tętniąca życiem g werwą wyborna komedja dziewczynki, popchnęła ją. Działo się 
Fodora „Mysz o a czele ka to na brzegu sadzawki i maleństwo 
występują A. Zelwerowicz, który w roli baro- strąciwsz: r ło d 
s Ulricha tworzy prawdziwą DE Ča vod y równowagę wpadło do 
dziennie « ją si ygotowania do wy- a : > : Eeeioi A as : Nieszczęście chciało, że zobaczył 

pod reżyserją R. to ojciec powracający z pola ze zła- 
manym kołem od wozu. 

Nie namyślając się ani chwili pod: 
„Królewicz skoczył on do siostry i uderzył ją 

uzykę opracowała autorka na orygj- tym kołem. 
ziemi i 

iotrkowskiej. Kierownictwo mtt- Uderzenie było silne. Kość 
ramienia pękła. 3 

Mimo bliskiego pokrewieństwa po- 
szkodowana skierowała sprawę do 
Sądu, gdzie Łotaczowi wymierzono 
karę 6 miesięcy więzienia. 

Sąd Apelacyjny złagodził karę do 
dwuch miesięcy. (y) 

nifacy i w. in. Rt i 
K. W Wichrowskiego. Ceny 
normalne. Zainteresowanie wielkie. 

fewicz Rak* w Teatrze Lutnia. S jos 

przed- 

pelniając ago muzyczne autorki paru 
kompozycjami własnemi, oraz przepięknie in- 
strumentując całość. Nowe fantastyczne de- 
koracje artysty malarza E. Karnieja. Tańce lu 
dowe: krakowiak, oberek, mazurek. Fanta- 
styczny balet na dnie stawu wykona szkoła 
baletowa Rejzerówny. Reżyserja K. Wyr- 
wicz Wichrowskiego. Akt drugi  za- 
czarowany staw, akt trzeci w królestwie ra- 
ka, akt czwarty niewidoma, akt piąty wesele. SAKSARONANNANN NWANNAKONNANNNNW 

tuka pi Wilni d d аН lat - : 

Po raz ierwszy ujrzy Świańło kukietów w LIKWIDATOR MIENIA BYŁ. BANKU 
ROSYJSKO-AZJATYCKIEGO naszem mieście. W niedzielę i w poniedziałek 

o godz. 12 w poł, Królewicz Rak. EZ 

— Przedstawienia popołudniowe. Jutro, "iniejszem ogłasza sprzedaż znajdującego się 
w niedzielę w obu teatrach miejskich odbędą "a terytorjum Rzeczypospolitej olskiej mie- 
się o godz. 3 i pół po południu przedstawie- "ia koi należącego do był. Banku Ro- 
nia po cenach zniżonych. W teatrze na Po. SJisko-Azjatyckiego, a mianowicie: 

o raz ostatni 'w sezonie „Sen nocy szaf ogniotrwałych, » 
letniej”, W teatrze Lutnia „Fotel 47", W po- Rezerwoarów żelaznych na wodę, 
niedziałek, jako dzień świąte czny odbędą się makulatury, sau 
również przedstawienia popołudniowe. W te- Szmelcu żelaznego, pom 

do- atrze na Pohulance „Maman do wzięcia” prasy kancelaryjnej i t. p. | . 
Osoby reflektujące na nabycie powyż- 

szych objektów; winne w terminie do dnia 
25 stycznia 1930 r „złożyć odnośne oferty na 

— W dniach 5, 6, 11 i 12 stycznia 1930 r. ręce adw. R. Tórczyńskiego, zam. w Wilnie, 
gimn. Lele- BE” Benedyktyńskiej pod Nr. 8 m. 11, tel. 

{ 
— Powtórne Jasełka Oko NA Dn. Bliższe informacje, oraz zezwolenia na 

5 stycznia b. r. w sań miejskiej, o godz. obejrzenie udzielane będą przez adw. R. Tór- 
12.30 po poł. zostaną - , mo raz drugi czyńskiego codziennie od 19—20. 
odegrane Jasełka ogólnie t. zv. Rydlowskie, E. Tomkiewicz 

Likwidator mienia wo 
Rosyjsko-Azjatyckiego. 

wprost oddaniem szczegółów jak naprzykład: 
taniec góralski, scena z Herodem i inne, zjed 

nały ogólny aplau z licznie bardzo zgroma- warszawie, Grand hotel T „MSY Ė 
przy N. Świecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 8 
fortem urządzonych od zł5.50 na dobę a 
wraz z pościelą,bielizną i oświetleniem = 

— (c) Kradzież w związku strzeleckim. 
nani sprawcy dostali się do szafy gdzie 
dowały się instrumenty muzyczne człon- 
związku strzeleckiego - (Dominikańska 

wagę do powtórnego odegrania tychże Jase- 
łek, a więc pełni nadziei oczekujemy, że 
ostrobramska i wileńską społeczność tak licz- 
nie jak i pierwszym razem, a nawet liczniej 
wezmie udział w tem widowisku, dochód z 
którego pójdzie na tak wzniosły cel, jak po- 
większenie środków materjalnych na odnowie Nzez, 
nie tak nam drogiej świątyni ostrobramskiej. znaj 
Oczekujemy, Śpieszcie, nieście serca ofiary. ków 
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Ks. Št. Zawadzki proboszcz ostrobramski, 13) i zabrali takowe narażając związek na 

ilkaset zł, straty, i rap 
` Вызн CO GRAJĄ W KINACH? OI W. P A, 

— (c) Okradziony w zajeździe. Zamiesz 
kałemu chwilowo w zajeździe Kalmanowicza 

przy ul. Kalwaryjskiej 87 Józefowi Droz- 
dowskłemu ze wsi Jurgieliszki, gminy Pod- 
brzeskiej, skradziono 300 zł. Kradzieży doko- 
nai znajomy Jurgielewicza, który razem z nim 
przybył do zajazdu.  Rzekomego złodzieja, 
który narazie zbiegł po kilku godzinach ujęto 
lecz giieniędzy przy nim nie znaleziono. 

AZ s S Nazwiska jego nie podajemy ponieważ 
Ognisko — Mogiła Nieznanego Żołnierza może wyjaśnić się że padł on SA zbiegu 
2 

; - : okoliczności, 
m WYPADKI I KRADZIEŻE 8 AE 

Heljos — Dama w szkarlatach. 
Hollywood — Grzechy ojcow. | 
Piccadilly — On nie powróci już. 
Miejskie — Serce M: dzy, 5 

Światowid — 24 godziny z życia kobiety 
Lux — Pat i Patachon jako strażnicy 

cnoty. i > 
Słońce — Kiedy kobieta zdradza męża. 
Wanda — Miłość kozacka. 

нн 

I pj S 
+ zł r — (c) Ofiara nałogu. W pobliżu cerkw) 

Mieście przy wodo- przy ti, W. Poliulanka „znaleziono zasłabnię- 
żnowu daje znać o tego mężczyznę, który jak tiastępnie okazało 

się uległ ciężkiemu zatruciu denaturatem. 
- Nazwiska i miiejsca zamieszkania zatrute 
faz poraz go narazie nie ustałono. Odwieziono go do 

szpitala, ! 

— (c) Na Noweiń Mieš 
trysku.. „Nowy Gorod" 

sobie. a 
Widocznie tamtejsi andriśi hie mogą się 

obejść bez rozprawy nożowej i 
kogoš „rozpatroszą“. 

Niedalej jak wczoraj na dwóch przecho* 
Po ulicą Legjonową, chłopców napadli Wczoraj 
nożówcy i zadali zadali im kilka ran. Tam- tobus N 
tejszy komisarjat jak dotychczas nie może przez szofera Feliksa Lendorfa (Kurlandzka 
dać sobie rady z tawitejszymi rycerzami noża. 29) najechał na wóz ciężarowy Zachara Ka- 

cowa, zamieszkałego przy ul. Śubocz 8. Pod- 
czas wypadku w autobusie została uszkodzo- 

(c) Autobus wpadł na wóz ciężarowy 
w dzień na ulicy WiłkonŃerskiej au- 

r. rejestracyjny 38151 prowadzony 

— (c) Sprawcy napadu pod Wołkołatą. 
dotychczas tie ujęcd. Przed kilku dniami pod na | ia i i i 
Wolkolatą 3 uzbrojeni bandyci dokonali na- 12 nia i błotnik zaś w wozie cały tył. 
padu rabunkowego. : (c) Zatrugie. W niewyjaśnionych 

W pościgu, w którym brał udział срго- akoicznociaoh uległa zatruciu ask SL wadzony z Wilnś pies policyjny „Gniew* nie nym Janina Gubska zamieszkała przy ul. Woj zdołano wpaść na ślad sprawców, którzy za- & owo-Cmentarnej 9. 
szyli się w okoliczne lasy i są nie do odnale- Gubską, po udzieleniu pierwszej pomocy 

zienia. A JE . przez lekarza pogotowia ratunkowego, w sta- „| „= (c) Skutki zakładu kto więcej wypi. nie dość powažnym odwiegiono do szpitala 
je. Wczoraj w dzień, pogotowie ratunkowe św, Jakóba. Ą 
wezwano do Salomei S. (Mostowa 17), która 
zasłabła wskutek nadużycia alkoholu. — (c) Wypadki za dobę. Za czas od 2 

Dzięki zabiegom lekarza, żatrutą zdołano do 3 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
uratować bez potrzeby translókowania do Wilnie 32 wypadki w tem było kradzieży 7, 

szpitala. zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 16, 
Okazało się, że panna Salomea założyła przekroczeń administracyjnych 10. 

się z koleżanką, kto więcej wypije wódki, у i 
lecz wychylłwszy kilka większych kieliszków — (c) Zatrzy: jie ZA wi . 
dostała nagle mdłości i straciła przytomność Na ul. Zawalnej w pobliżu u nowogródz- 

Naprawdę bezmyślność ludzka niema kiego na gorącym uczynku kradzieży z wozu 
granic. į zatrzymano Adama Miklewicza zamieszkałe- | 

go _w_..menażerjj” у ackioi 
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RADJO 
Sobota, dnia 4 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy Sy- 
gnał czasu. 12,05 — 13,10: Poranek muzy- 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry Pol- 
skiego Radja. W programie: 1) Wagner— 
Marsz z opery „Tannekuner*, 2) Fotras — 
Walc, 3) Reiss—Gandeliere, 4) Rachmani- 
now— Preludjum, cis-moll, 5) Taven-Pucci- 
ni—fantazja z op. „Tosca*, 6) Muzyka ta- 
neczna. 13,10 —13,20: Transm. z Warsza- 
wy, Komunikat meteorologiczny. 16,10 
—16.15:; Program dzienny, 16,15 — 17,00: 
Audycja z płyt gramofonowych. W progra: 
mie: 1) Czajkowski—4-ta symfonja 1 An- 
dante sostenute—moderate con anima, II 
Andantine in medodi canzona, III Scherze, 
IV Finale— Allegro con fucco. 17,00—18.00: 
Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
Tr. na inue polskie stacja. 18.00—19.00: 
Transmisja z Warszawy. Słuchowisko dla 
dzieci. 19.00—19,20: „W świetle rampy" no- 
wości teatralne omówi T. Łopalewski. 
19.20—19.45: Program na następny tydzień. 
19.45-: Rozmaitości i sygnał czasu 20,15 
—22.25: Transmisja z Warszawy—konceit, 
feljeton itkomunikaty, 22,25—22,35: Muzyka 
lekka. 22.35—2300: Komunikaty P.A.T. z 
Warszawy. 23.00—24.00: „Spacer detekto- 
rowy po Europie". 
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i RTZ ZERO DCT RZECZKA REKU. Soon No 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 24. 9. 1929 r. 

10785. A. 1. „Szapiro Bejla* w Głębokiem, pow. Dziśnieńskie 

go, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szapiro 

żejla, zam. tamże. 2435 — VI. 

10786. A. 1. „Szer Rajchel* w Łużkach, pow. Dziśnieńskiego 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel — Szer 

Rajchel, zam. tamże. 2436—VI. 

10787. A. I. „Szpirkowicz Marja“ w Jaznie, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep różnych drobnych towarów i wyrobów tytonio- 

wych. Firma istnieje od 1924 roku. „Właściciel — Szpirkowicz 

Marja zam. tamże. 2431 — VI. 

10788. A. 1. „Szambad Mejer* w Dziśnie, ul. Handlowa 7, 

sklep bławatny. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Szambed 

Mejer, zam. w Dziśnie, ul. Kasowa 20. 2438 — VI. 

10789. A. 1. „Szebeko Józei* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep słoniny i wędlin. Fima istnieje od 1926 roku. Właści 

ciel Szebeko Józef zam. tamże. 2439 — VI. 
— — — — — 

10790. A. I. „Szagalewicz Sora“ w Dokszycach, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sklep kolonjalno - spožywczy į tytoniowy. Firma 

istnieje od 1929 roku. MWiašciciel Szagalewicz SE AE 

- "10701. A. I. Szparber Załman'* w Głębokiem, pow. Dziśnień 

ski . Właściciel Szparber Załman zam. tamże skiego, sklep bławatny. faścicii p Kal D 

w dniu 23. 9. 1929 r. 4 : 
10764. A. I. „Rafalson Szejna* w Parafjanowie, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sklep spożywczy, asa Na resztek bławatnych 

Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Rafalson Szejna, zam. 

tamże. 3 2442 — VI. 

10765. A. I. „Rys man Sora* w Łużkach, pow. Dziśnieńskie- 

go, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. az M 

Sora zam. tamże. — 

х —10-;;56_ A. I. „Romm. Sora" w Giebokiem, pow. Dziśnieńskie- 

go, sklep materjałów piśmiennych i innych drobnych towarów. 

Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel Romma 0 a 

10767. A. 1. „Raj rt Dawid* w Głębokiem, pow. Dziśnień 

skiego, sklep mąki, zboża i soli. Firma istnieje od 1823 roku. Wła 

ściciel Rapoport Dawid, zam. tamże. 2445 — VI. 

z "10768. A. I. „Rabizo Juljan* w Hermanowiczach, pow. Dzi- 

śnieńskiego, biuro prośb i podań. Firma istnieje od 1928 roku. 

Właściciel Rabizo juljan zam. tamże. 2446 — VI. 

10769. A. I. „Rysiewicz Mendel" w Dziśnie, ul. Rynkowa 8, 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel Roki 

Mendel zam. w Dźiśnie ul. Piłsudskiego 36. 2447 — VI. - 

Ao "10770. A. 1. „Rozensztejn Abram* w „Głębokiem, pow. Dzi- 

śnieńskiego sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

ściciei Roz ensztejn Abram'* zam. tamże. 2448 — VE 

10771. A. I. „Rozet Szaja'* w Džišnie ul. Parkanna 10, sklep 

apteczny. firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Rozet Szaja 

zam. tamże. г 2449 — VI 

= 710772. A. 1. „Sołowiejczyk. Fejga“ w Głębokiem, pow. Dzi- 

śnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 

ściciel Sołowiejczyk Fejga, żam. tamże. 2450 — VI. 

r 710733. A. 1. „Segal Sora" w Hermanowiczach, powł Dziśnień 

skiego sklep spożywczy i łokciowy. Firma istnieje od 1919 roku. 

Właściciel Segal Sora zam. tamże. 2451 — VI. 

10774. A. I. „Swierdlin Liba* w Głębokiem pow. Dziśnień- 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

Swierdlin Liba zam. tamże. 2452 — VI. 

1а 110775. A. 1. „Swerdlin Sonia* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

Swerdlin Sonia zam. tamże. *2453 — VI. 

10776. A. |. „Sołowiejczyk Samuel* w Głębokiem, pow. 

Dzi skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. 

Właściciel Sołowiejczyk Samuel zam. tamże. 2454 — VI. 

10777. A. |. „Laudańska Marja* w Głębokiem, pow. Dziśnień 

skiego, herbaciarnia. Właściciel Laudańska A = 

  

  

      

10751. A. I. „Polak Simon* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 

ciel ŚPolak Simon, zam. tamże. 2456 — VI. 

10752. A. 1. „Pliskin Icek* w Hołubiczach, pow. Dziśnień- 

skiego, herbaciarnia. [Firma istanieje od 1928 roku. Właściciel 

Pliskin Icek zam. tamże. 2453 — VI. 

7 10753. A. |. „Pliskin Tysia* w Glębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 "roku. Właściciel 
Pliskin Tysia zam. tamże. 2458 — VI. 

    

10754. A. 1. „Palant Abram* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1921 roku. Właści 

ciel Palant Abram zam. tamże. 2459 — VI. 

= "10765. A. I. „Plawnik Roza“ w Giebokiem, pow. Dziśnień- 

ski, sklep towarów spożywczych. Właściciel Pławnik Roza, zam. 

tamże. 2461 — VI. 

T 710756. A. 1. „Rybiński Andrzej roboty remontowe" w Wilnie 
ul. Artyleryjska 14, roboty remontowe. iFirma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Rybiński Andrzej zam, przy ul. A OZ 14 

10757. A. I. „Rochlin Nochum* w Dziśnie, ul. Handlowa 7, 
sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Rochlin Nochum zam. tamże.  2462—VI. 

10758. A. I. „Rumer Mendel'* w Dziśnie, ul. Mickiewicza 6, 

cukiernia, herbaciarnia i piwiarnia z domową sprzedażą wyrobów 
tytoniowych. Firma istnieje od 1903 roku. Filja w Džišnie ul. 
Środkowa 19. Właściciel Rumer Mendel zam. tamże. 

2463 — VI. 

10759. A. I. „Rudsztejn Pesia* w Łupkach, pow. Dziśnień- 

„skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 

Rudsztejn Pesia zam. tamże. 2464 — VI. 

Bogato zaopatrzone składy 
CENY NISKIE. 

wyrobyz prawdziwego bursztynu 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłąca* 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, „SKARPET i RĘKAWICZEK 

Telefon 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. 
Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 

BR ZE BEA SEA ZR ZA ERA ETA CIA GA FIA С СЫ СО BA EA GER. WA TA PER ER SZA EA R SZA MA 

Największa w Wilnie składnica SPORTowa 

Mickiewicza. 9. 
Telefon 400. STAR 

Sp. z ogr. odp. 

OBSŁUGA FACHOWA 
Najlepszym podarunkiem na gwiardkę 

   
  

FRANCISZEK FRLICZKĄ 

-0 
  

10760. A. I. „Rudomin Kazimiera* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego sklep galanteryjny 1 materjałów piśmiennych. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Rudomin Kazimiera zam. tamże, 

2465 — VI. 

10761. A. I. „Rajchelson Hirsz** w Królewszczyźnie, gm. Do- 
kszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i resztek bła- 
watnych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Rajchelson 
Hirsz zam. tamże. 2466 — VI. 

ZERA em ią a oni 
10762. A. I. „Rajchel Leja“ w Łupkach, pow. Dziśnieńskiego 

sklep galanteryjno - spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Rajchel Leja, zam. tamże. 2467 — VI. 

10763. A. 1. „Rukaszyn Szmujło* w Hermanowiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Rukaszyn Szmujło, zam. 
tamże. 68 — VI. * 

SA w dniu 20. 9, 1929r. — 
10741. A. I. „Markmam Chasia* w Głębokiem, pow. Dzis 

šnienskiego, sklep spożywczy i dziegciu. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Markman Chasia, zam. tamże. 2469—VI. 

| 10742, A. |. „Mindlin Ester" w Głębakiem, pow. Dziśnień. 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Mindlin Ester zam. tamże, 2470 — VI 

M 010743. A. 1. „Markman Icko* w Dokszycach, pow. Dziśnień 
skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1896 roku, Właściciel Mark 
man lcko, zam. tamże. 2471 — VI. 

7 "10744. A. |. „Machlis Cypa" w Łupkach, pow. Dziśnieńskie 
o, sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1900 roku, 
łaściciel Machlis Cypa, zam. tamże. 2472 — VI. 

śnieńskiego, sklep mięsa i wyrobów masarskich. Firma istnieje 
od 1949 roku. Właściciel Nowicki Włodzimierz zam. tamże. 

2473 — VI. 

CU uf w dniu 23. 9. 1020 r. с 
10746. A. I. „Norman Josel“ w Budslawiu, pow. Wilejskiego 

sklep wódek i drobnych towarów. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właścicieł Norman Josel zam. tamże. 2474—VI. 

A "10747. A. I. „Narocka Doba'* w. Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
'Narocka Doba, zam. tamże. 5 — VI. 

710748. A. I. „Niewiański Hirsz* w Łużkach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep galanteryjny i wyrobów svies Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel Niewiański Hirsz zam. tamże. 

2476 — VI. 

"10749. A. I. „Pintow Abel* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sprzedaż skór prostego wyrobu. Firma istnieje od 1883 
roku. Właściciel Pintow Abel, zam. tamże. 2471—VI. 

kę 710750. A. 1. „Perewozkin Sora* w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Perewozkin Sora, zam. tamże. 2478 — VI. 

w, dniu 20. 9. 1929 r. 
10727. A. I. „Kraut Noson* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

skiego, hurtownia piwa i piwiarnia oraz domowa sprzedaż pa- 
pierosów. Właściciel Kraut Noson, zam. tamże. 2479 — VI. 

i "10728. A. I. „Lewit Wichna“ w Plisie, pow. Dzišnienskiego, 
herbaciarnia. Właściciel Lewit Wichna, zam. tamże. 

2480 — VI. 

710729. A. I. „Lekach Rocha" w Głębokiem, pow, Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Lekach Rocha zam. tamże. 2481 — VI. 

10730. A. I. „Liwszyn Nichama* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Liwszyn Nichama, zam. tamże. 2482 — VI. 

10731. A. Il. „Lewinson Mejer* w Lidzie, ul. Suwalska 12, 
sprzedaż materjałów budowlanych. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Lewinson Mejer, zam. w Lidzie, ul. Suwalska 12. 

, 10732. A. I. „Lejkind Rywa* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Lejkind Rywa, zam. tamże. 4 — VI 

10733. A. I. „Lewinson Chjena“ w Hermanowiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep artykułów spożywczych i innych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Lewinson Chjena, zam. tamże. 

2485 — VI. 

10734. A. l. „Leszczyk Adam * we wsi Mojsicze gm. i pow, 
Mołodeczańskiego, sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Leszczyk Adam zam. tamże. 

2486 VI. 

, 10735. A. 1. „Linde Chana* w iPodbrodziu, pow. Święciań- 
skiego, sklep galanteryjno - spożywczy. Właściciel Linde Chana 
zam. tamże. 2487 — VI. 

., 10736. A. I. „Lewinsen Gierszon* w Hermanowiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep różnych towarów. Firma istnieje od 1926 
roku . Właściciel Lewinson Gierszon zam. tamże. 

    

„ 10737. A. 1. „Lieberman Abram" st. Parafjanowo, pów. Dzi. 
śnieńskiego, herbaciarnia. iFrma istnieje od 1929 roku Właściciel 
Lieberman Abram, zam. tamże, 2489 — VI. 

10738. A. I. „Liwszyc Samuel* w Dziśnie, ul Kościuszki 8, 
sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Liwszyc Samuel, zam. tamże. 0 — VI. 

10739. A. I. „Lewitanus Abram" w Głębokiem pow. Dziśnień 
skiego, sklep różnych: drobnych towarów.. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Lewitanus Abram, zam tamże. 2491 — VI. 

10740. A. 1. „Głaz Mendel* w Głębokiem, pow Dziśnieńskie- 
gó, sklep zboża, mąki i chleba. Firma istnieje od 1918 roku. Wła- 
ściciel Głaz Mendel, zam. tamże. 2492 — VI. 
—-—-———————————— > —— 

10865. A. I. „Lis Krystyna“ we wsi Wielkie Sioło, gm. i pow. 
Mołodeczańskiego. Sklep spożywczy i galanteryjny oraz tytonio- 
wy Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Lis Krystyna zam. tamże 

2361 — VI. 

10866. A I. „Maciejewski Joachim* we wsi Powiewiórce, 
gm Michałowskiej, pow. Święciańskiego. Przedmiot — sklep spo- 
żywczo tytoniowy. Firma istnieje od 1919 r. Właścicel Macie- 
jewski Joachim zam tamże. 2362 — VI, 

„10767. A. I „Muszkat Dawid* w Duniłowiczach, pow Posta- 
wskiego. Sklep bakalejno - spożywczy. Właściciel Muszkat Da- 
wid zam. tamże. 2363 — VI 

„10868 A. I. „Markman Įosiel“ przy st Podšwile, gm Pli- 
skiej, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot sklep spożywczy i tyto- 
niowy Firma istnieje od 1927 roku Właściciel Markman Įosiel 
zam. tamże. 2364 — VI. 

  

Wydawch St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

  

  

Qa asia 1 do 6.stycznia 1930 r. wiącznie będzie wyświetlany monumentalny tilm z życia ladyj 

„BerceMaharadży* 
Dramat serc w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskiego w 
Anglii. Aktów 10. W rolach głównych: JAN KUCHARSKI, KENETH RIVE, GILLAN DEAN i MARJA 

_, FORESCU. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej; 

Kino Miejskie 
SALA MIĘ JSKA 

ul. Qstróbramska 5. 

  

  

KINO-TEATR 
„HBLLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. swój obrażony honor kobiety, i 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ! r r Z © c h V 0 j € 6 W 
(Wzruszający dramat życiowy w 10 aktacn, ilustrujący tracedję człowieka, pokutującego za śmierć żony. 
IW roli głównej największy tragik świaia EMIL JANNINGS. 

* 

DZIŚ! Podcząs seansów od g. 6-ej orkiestra balalajek i mendolin. 
SUPERSENSACJA EROTYCZNA! Porywający dramat milos:', silniejszej nižli nienawišč i śmierc 

DAMA.SZKARLACI 
W rolach głównych: czarodziejsko piękna LYA de PUTTI jako przywodczyni czrezwyczajki, która się mści za 

Т DON. ALVARADO jako oficer gwardji 
mitosne.— Wstrząsające sceny rewolucyjne. Rekordowy sukces! 2 orkiestry. 

cesarskiej. 

Poczatek seansów o @. 4, 6, 8 i 1025, 

Seansy o godz. 4 6. 8 i 10,15 w. 

<% 

  

   Natchnione momenty 

  

„OGNISKO 

(obok dworca 
kolejowego). najwybitniejsi artysci scen Warszawskich: Jerzy LES. й 

CZYŃSKA, Kazimierz JUSTJAN i inni. Początek seansów o godz. 5, w niedziele i Święta o g. 4 p. p. 

Dziś i dni następnych wielki film produkcji krajowej 

MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA — 
Dramat w 10 aktach monumentalny film polski wlz PON. LODA KA Oy MAR z" i 

, Marja „ Jerzy A aria R- 

    

  

Dziś - 
premiera! 

Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 i 

„Dlaczega kobieta zdradza m 
, tragicznie zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIAROWSKA, 
, Wielki dramat osnuty na tle stosunków rodzinnych. Nad prozram: Jubileuszowy film wytworni „Pa amouni*, 
i „Hollywood“, w którym udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekranów POLA NEGRI MARY PICKFORD, 
NITA NALDI, CECIL B. de MILLE, DOUGŁAS FAIRBANKŚ, CHARLIE CHAPLIN, Mary Astor, Bethy Comp- 
son, Owen Maore, Jack Holt i wielu innych. Oszołamjająca precyzja gry, techniki i reżyserji. Zawrotne tricki 
i pomysły gagmenów! Zakulisowe, tajemnice ekranu, przepych miasta filmowego Hollywooć'u. Motto: Ileż to 
marzeń waszych piękne panie. O słowie, scenie, kinie, ekranie. Kończy się w... małżeńskim stanie. 
W  dciu premiery bilety bonorowe nie ważne. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 stycznia 1030 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupao 

Dolary 8,88, 8,90, 8,86, 
Belgja 124,42, 124,73, 124,11 

Kopenhaga 23855, 239,15, 237,95 
Budapeszt 156,00 156,— 155,64 

Holandja 358,95 359,85 358,05 
Londyn 43,40,5 43,51 43,70 
Nowy-York 8,87,° 8,89, 8,85, 

Oslo 238,65 239,25 238,05 
Paryż ^ 35,02, 35,11, 34,92 

Praga 26,33. 26,39, 26,37, 
Szwajcarja 172,58, 173,01, 172,15 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 239,75, 240,35 239,15 
Wiedeń 125,26 125,57 124,95 
Węgry 155,57 155,74 155,17 

Włochy 46,57 46,69 46,45 
Marka niemiecka 212,33, 
Gdańsk 173,59. 

Papiery procentowe: 
Prem- Pożyczka Inwestycyjna 119.25. 

jowadolarowa 66,50 oc konwersyjna 
417,— 6 proc.dolarowa 88.503210 proc. kole- 
lowa 102,50, 5 proc, kolejowa 47,00.8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
jacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

4 i pół proc. L.. Z. ziemskie 48— 
8 proc. warszawskie 67,75.5 nroc. warszaw- 
skie 52.— 8 proc. Łodzi 62,—. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 10proc. 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 72.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.25 4 i pół proc. warsz. 47.75 Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 58.75 

Akcje. 

Bank Polski 175, —  . Powszechny 
Kredyt 110. R Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w "Dąbrowie 
60, Cukier 27.00 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 72, Ostrowiec =: 61.00 
Starachowice 20.75 —, — Zieleniewski 67,0 
—80. Parowozy 20. Węgiel 50— — Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 105. 
Lilpop 37.— B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światło 
95—. Firley 40. Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hand= 
lowy—129. Wysoka 145 Majewski 60 

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 3 stycznia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38 -40, żyto 24 
--25, jęczmień na kaszę 24, bro- 
warowy 27 — 28, owies 23—24  fgry- 
ka 28—30, otręby pszenne 20—21, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10-12, słoma 
8—9, makuchy Iniane 45—46. Tendencja 
SB Dowóz dostateczny, zapotrzebowanie 
małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnią razowa 
30—33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80-90, owsiana 80—110 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 250— 
280, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słoniną świeża 380—400, solona 380—420, 
sądło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło . niesolone 
650 --740, solone 560-650. 

Jaja: 220—230 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25— marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10-12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg. kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
200, 11 gat.100—20,śliwki węgierki 170—180* 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 3-4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 - 18, indyki 20—25 
bite 18 - 20 zł. 

Ryby: liny żywe 650—600, śnięte 500— 
520, szczupaki żywe 580—600 śnięte 450— 
500, leszcze żywe 600—620, śnięte 500-550, 
karpie żywe 600— 700, śnięte 5 0—550, ka- 
rasie żywe «(brak), śnięte (brak), oko- 
nie żywe 560—580, śnięte 450—480, wąsa- 
cze żywe 550-580, śnięte 400—450, siela- 
wa 400-420, sumy 450-480,,węgorze 700—800 
miętusy żywe 400—450, śnięte 350—30, 
stynka 280—300, sandącze mrożone 500— 
600, płocie 220—250, drobne 80—150. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2,30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40. dol. za pud. Siemię 
Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

   
  

Tel. 697. Tel. 697. 

Węgiel. Koks, 
Pierwszorzędnych kopalń Górnośląs 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samochodowym 

od 500 kig. 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. b. i E. Dohużyńscy. 
Wilno, Zawalna Nr 20. 

Tel. 697. Tel. 697, 
BERT EET | seima 

Letzniia Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oOczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stąłych chorych moczopłciowych. 

Gah'nef Roenfgena 
i Elektro-lecznozy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

"muz 

| ZĄDAJCIE 
E we wszystkich aptekach i 

skladach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

    

   

pi 

Prow, "A, PAKA. S 

BMEBERZ gl. 
(r 

Konrada Toma. 
MODZELEWSKA i JÓZEF WENGRZYN. 

a moj napoj 

W celu ochrony 
mego słynnego o 

pod 
nazwą › 

Żądajcje 
tylko 

i 
$ 
i 
g 
i 
i 
A „FRU 
= 

| Porcaocy 

Rein sumy po-M 
siadamy do ulo- g 

kowania na solidne 
hipoteki miejskie 

lub ziemskie 
D.H.-K* „Zachęta, 
Mickiewicza 4 
tel. 9-05. —0 

4 LEKARZE @ 

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chOr. wanaryczne, 
syfilis,  smarządów 
uioczowych, od 9 
m], od 5—8 więcz. 

Elektroterapia 

    

Ksbiata-[„ekarz 

al. Taldowiczowa 
KCB ECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ. 
DÓW MOCZOÓW. 
od 12--2 i 0d 4-6, 
ml. Mickiewicza 24, 

tel. 377. 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy” 
jęcie: Od 9—1 13—7 

Wilno, 

Wielka 21. 
elet. 021). = 

    

eesti = 
@ BR Pamiętać należy | 

że .najsolidniej i najtaniej 
można najelegąctsze 

FUTRA MĘSKIE 
PŁASZCZE fufrzane DAMSKIE 

tylko w firmie 

P. LAŃCHAŃ 
Wilno, Wielka 56, 
Tamże najbogatszy wybór ubiorów 

męskich i smokingów. 

Gofowe I na obsfalunki. | 

kupić 

RR 

B Komoty 
=== 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

| tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
Urodę kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce- 
ry+ Wypadanie wło- 
sów i łupież,  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od ip 10—8 

W. Z. P. 43 — нн 

UTOBĘ korea 
: ..н...——.абяКОпаік. odświeża: 

   BTA R Ar, NAJNOWSZYCH 
Tańeów SAJONOWYCH 
yucza RA waleta ak: z todo 

„nauczycie. ielka m. 1, 
Ds M, FIost_ intorm. 11-16 w. 

  

      

„usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
J. Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od &' 10—7, > 

B Pierwsze 4 y | @ W. Z. P. 26 

„asas WEGLA Įp-—--—- sprzedažy ; 

" GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. m (AMIR = 
RER HA ROAR „GIESCHE S$. A. Kafowce. 

kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 
helm, Carmer i Richthofen. 

Jagiellońska 6, tel. 14 97. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

a plombowanych. 

WRZERECKE TE OTW ROOKIT NEC KOCK 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszełna 23. 

itzerkaŚwialowska 
oraz Gabinet Kosme: 
U aa zmar= 
szczki, piegi, w. › 
łupież, brodawki, Bur. 

E rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

Wielki film polski według scenariusza 

[7 saaa sam mam mmm 

NIE NAZWĄ lecz ” JAKOŚCIĄ zdobył 
KOLOSALNV SUKCES! 

PREGZ z FALSYFIKATAMII 

poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

FRUID" 

z oryginalną etykietą i kapslem "b 
RD ZW WY Н Ч G GS SI AW SW WIR Н ! 

we wszystkich najmodniejszych ko- 
lorach, bardzo mocne, oraz dziecięce 
pończoszki po najniższej cenie poleca 

GŁOWIŃSKI Wilenska 27. 
  

W rolach głównych: | 

Uwaga: | 
| 

przed falsyfikatami 
rzeźwiającego na- 

obecnie 
op tentowany 

ID“ Bersztójna   
i skarpetki 

    

TTT Ч 
Pokėj г 

do wynajęcia. Mickie- 
wicza 42 m. 9. —0 

Pokój 
do wynajęcia dla jed- 
nej osoby. Świętojer- 
ski zauł. 3—10. —o | 

Pokój | 
duży, umeblowany, į 
oraz pianino „do wy- 
najęcia, ul. Św. Ja- 
kóbska 10-2. —į 

UWAATAM 
AUPNO | SPRZEDAŻ | 
SAVAVAS | 
Dam LUKSUSO- 

| WY w ład” © 
nem miejscu, nieda- | 
leko Wilji, osobniak, 
z wygodami, elekt- 
rycznością, do sprze” 
dania bez _posred- 
nictwa. Ogród wa- | 
rzywno - Owocowy | 

ti 

  

  
  

  

  

  

, 
  

    

  
2.400 sąż. kwadr., zie” 
mia własna dobra. O 
warunkach dowiedzieć 

się sA WE оё & 
P. p. Pioromont 

d. Nr 48, -0 

—— — gpólika z współ: l 
pracą i kapita- ' 

łem przyjmę do | 
dobrze rozwijają- ę 
cego się interesu ! 
technicznego lub : 
tylko do zamierzo- 
nego budową mły- 1 
na. Zgloszenia: : 
Wilno, Mickiewi- 
cza 21. Biuro Sto- | | 

berskiego. —0 | 

ZGUBY ( 

ZGUBY: 
KIT ti ORAS 1Ы е 
gubioną książkę | 

/, wojskową, wyd. 
przez P. K.U. 

Święciany w r. 1923, 
na imię Mikołaja Szą* 
kurowa, unieważnia | 

się. =F 

gubiono e. | 
czerńie © zwolnie” | 
niu, wyd, przez | 

77 p. p- w Lidzie na 
imię Józefa Cydzika,. 
rocznik. 1903, unie” 
ważnią się, —0 
——————— 

     
   

  

Ъ 

@ 
/fnieważnia się zgt” 

'biony indeks VJ. 
“S, B. Nr 37060, | 

wydany. na nazwisko | 
Heleny Staromiejskiej |


