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Obyczaje konstytucyjne 
p. Bartla 

Marszałek Piłsudski wyraził się: 

„Od złej konstytucji gorsze są złe 

obyczaje konstytucyjne". 

Premier Bartel ma zwyczaj mówić: 

„Takie są moje obyczaje". 

Premjer Bartel w sobotę 4 stycznia 

postawił przed komisją budżetową 

Sejmu sprawę zaufania. Chodziło mu 

o fundusz dyspozycyjny,j z którego 

chciano skreślić 50 stysięcy złotych. 

Pan Bartel zaryzykował i sprawę 

wygrał. Sądził, że Sejm nie zechce 

wywoływać nowego kryzysu rządowego 

nie zechce ściągać na siebiż ponownie 

zarzutów, że rządy obala, choć rządu 

stworzyć nie umie, nie zechce pogrą- 
żać państwa polskiego w stan nie- 

pewności dla 50 tys. zł., a więc kwoty 

w budżecie całego państwa prawie 

że znikomej. Przewidywania p. Bartla 

* sprawdziły się. Tylko endecja i mniej- 

szości głosowały ża skreśleniem owe- 

go funduszu, czyli okazały gotowość 

do spowodowania nowego przesilenia. 

Natomiast stronnictwa lewicy i centrum 

powstrzymały się od  głosowa- 

nia, aby —:jak to wyraziły przez usta 

posła Rataja —żdać wyraz swojemu 

objektywnemu stosunkowi do nowego 

rządu i nowego premjera, 

Posunięcie więc p. Bartla przynio- 

sło mu dwie korzyści: 1) korzyść 
| pierwszą merytoryczną ;to jest, urato- 

" wanie owych 50 tys. zł., co—jak już 
powiedzieliśmy—nie może być uważane 

za zagadnienie większej państwowej 

skali. 2) Korzyść drugą — wyjaśnie- 

nie sytuacji. Dotychczas pisano bo- 

wiem w prasie, «że centrolew nie bę- 

dzie zwalczał premjera Bartla, pomi- 
mo, fż to jest ten właśnie minister, 
który był premjerem gabinetu, w 
którym min. Czechowicz był mini- 
strem skarbu. Dzisiaj już jest faktem, 

że centrolew sejmowy zdecydował za: 

pomnieć o odpowiedzialnošci p. 

Bartla za sprawę Czechowicza i że 

gotów jest mu udzielić poparcia w 

, przezroczyście maskowanej formie. 

Konstatując więc to taktyczne po: 

sunięcie Bartla, mające dla niego, 

znaczenia doraźnego, chwilowego 

wzmocnienia jego rządu zapytamy 
się teraz, jaką ceną zostało okupione 

+t0 zwycięstwo taktyczne? 

Otóż ceną ponownego pogorszenia 
naszych obyczajów konstytucyjnych» 

to powrót do zasady, że minister mo- 
że ustąpić nietylko z powodu dowo- 

du nieufności, danego mu przez cały 

Sejm, lecz że także może ustąpić 

, przed uchwałą komisji sejmowej, 

GKonstytucja 17, Marca przewiduje 
odpowiedzialność ministrów przed 
parlamentem. Dopiero jednak zwyczaj 

konstytucyjny stanowi, jak Się ta od. 
powiedzialność parlamentarna ma wy- 
rażać. Cała szkoła krytyków współ- 
czesnego parlamentaryzmu podnosi 
jako zło wyraźne łatwość wywoływa: 
nia przez parlament kryzysów mini: 

sterjalnych. Podnoszą się głosy, że 
należy Ścieśnić prawo Sejmu do po- 
wodowania ustępowania ministrów. 

Mówi się o kwalifikowanej większości 
przy ,uchwalaniu votum nieufności. 

„Zwraca się uwagę, żejparlament często 
pod wrażeniem chwili decyduje się na 

uchwałę pociągającą w swojej kon- 
sekwencji ustąpienie ministra, czy mi- 

nisterstwa, i że taki krok zdzialany 

pod wrażeniem chwili może być bar. 
dzo szkodliwy dla interesów państwa. 

Toteż w całej Europie widzimy prąd, 
który dąży do ograniczenia do skrę- 

"powania parlamentu w wywracaniu 

ministrów i gabinetów, względnie £do 

zapobieżenia temu, aby to wywracanie 
nosiło chaotyczny czy impulsywny 
charakter. 

Premjer Bartel, stawiając dobro- 

„wolnie kwestję zaufania przed komi- 
ją sejmową, zrobił coś wręcz odwrot- 

nego do tych postulatów. Rozminął 
się przytem najwyraźniej z polityczną 

ideologją „Bloku Bezpartyjnego współ: 
pracy z rządem Marszałka Piłsudskie- 

go“. Była nies ety w Polsce praktyka, 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 

ECHA STOLICY 

To, co mówiliśmy w 1927 r. 
W przemówieniu ministra Zaleskie- 

go do dziennikarzy w dniu 4 stycznia 

1927 r. znajdujemy frazes następujący: 

Najdonioślejszym _ niewątpliwie proble- 

matem na tej drodze jest równoległa norma- 
lizacja stosunków między Rzeszą Niemiecką 
a Francją i Polską. Stanowi ona nierozłączny 
warunek normalizacji stosunków, bo tak jak 

nie byłaby do pomyśleńia kolaboracja pol. 
sko - niemiecka bez całkowitego uwzgiędnie 
nia interesów francuskich tak też zbliżenie 

francusko - niemieckie nie może odbywać się 

kosztem interesów polskich. 

Jsst to prawie dokładne powiórze- 

nie tego, co pisało „Słowo w 1927r. 
Co później weszło w książkę; „Kropki 
nad i", wydaną w styczniu 1927 r. 

Kiedy w styczniu 1927 r. mówi- 

liśmy dokładnie to samo, nawet do- 

kładnie temi samemi słowami, co mó- 

wi dziś minister spraw zagranicznych 

z trzechletniem opóźnieniem, to prasa 

stołeczna nie referowała naszych po- 

glądów ściśle, lecz czasami ,„zarzucała 

nam, że dążymy do „zerwania soju- 

szu franko-polskiego““ 

Prof. Bartel w klubie dziennikarzy 
W niedzielę zamieściliśmy wiado- 

mość o pobycie p. Bartla w suchej re- 
lacji Pata. W istocie, według opowia 
dań naocznych świadków pobyt prem- 
jera wśród dziennikarzy nie był pozba* 
wiony pewnych akcentów  żywszych, 
mogących mieć pewne charakterystycz 
no - biograficzne wartości: 

Po posiedzeniu komisji budżetowej p. 
premjer Bartel przybył wczoraj do lokalu Klu 
bu Sprawozdawców Parlamentarnych. 

— Przyszędłem się Panom przedstawić— 
oświadczył. Nazywam się Kazimierz Bartel, 
bo Panowie mogliście zapomnieć. Przyszed- 
łem pokłonić SE Parośł pozdrowić Panów i 
c'est tout. 

Głosy: | nic więcej? 
Premjer Bartel: Proszę panów — milcze» 

nie jest złotem, jeśli mowa jest srebrem. Co 
ja mogę Panom powiedzieć? Roboty mam 
wielkie i ciężkie z których wielu z Panów 
jest nie zadowolonych, a ja się z tego potem 
ogromnie martwię. 

Prezes klubu Bazylewski wita serdecznie 
p. premjera Bartla, poczem p. premier Bar- 
tel składa oświadczenie, które kończy zwro- 
tem: „Gdyby mi kazano stanąć na stano- 
wisku znącznie skromniejszem, byłbym je 
także objął. Pozwolę sobie zacytować ostat 
nie słowa, które w „Przepióreczce' Żerom- 
skiego wypowiada docent fizyki: „Takie są 
moje obyczaje”. 

Proszę mi wierzyć, .że z mojej strony uczy 
nię wszystko aby prasa była informowana w 
sposób dokładny i ścisły.,Nie przewiduję mo 
żliwości utrudniania Panom pracy. Panowie 
macie bardzo wielkie i ciężkie obowiązki in- 
formowania i stwarzania opinji publicznej. Z 
mojej strony Panowie nie doznacie utrudnień 

* 

Profesty wyhorcze 
WARSZAWA. 7,1 (tel. wł. „Słowa*) 

Począwszy od najbliższego poniedział- 
ku Sąd Najwyższy na i2-tu kolejnych 
posiedzeniach rozpatrzy kilkadziesiąt 
protestów przeciwko „wyborom do Sej- 
mu i Senatu. W najbliższy poniedziałek 
rozpatrzony zostanie protest odnośnie 

wyborów do Sejmu w okręgu Grodno, 
Dnia 10 lutego rozpatrywany będzie 

protest przeciwko wyborom do Sejmu w 
okręgu Brześć Litewski, 24 w ,okręgu 
Białystok a 10 marca protest przeciwko 
wyborom w okręgu Nowogródek oraz 
Protest przeciwko wyborom do „Senatu 
w województwie Nowogródzkiem. 

Expose premjera Bartla 
WARSZAWA. 7,1 (tel. wł. „Słowa”) 

Na piątkowem posiedzeniu Sejmu wy- 
głosi wstępne ekspose premjer Bartel, 
w którem przedstawić ma program swe- 
go rządu jednakże wyłącznie w części 
gospodarczej. 

Obrady żnadzwyczajnej komisji; 
sejmowej 

dla zbadania zajść w dniu 31 paździer- 
nika 1929 roku. 

WARSZAWA. 7. 1. (PAT). Dziś 
pod przewodnictwem wicemarszałka 
Sejmu Czetwertyńskiego  obradowała 
nadzwyczajna komisja sejmowa do zba 
dania zajść w dniu 31 października r.ub. 
Przedmiotem obrad były dwa odrębne 
projekty regulaminu komisji, przedsta- 
wione przez pos. Podoskiego (BB) i 
pos. Liebermana (PPS). Pa ożywionej 
dyskusji większością 4 głosów przeciw 
ko 3 postanowiono wziąć za podstawę 
dyskusji projekt posła Liebermana. Po 
głosowaniu przedstawiciele klubu BB. 
zażądali półgodzinnej przerwy. Po 
wznowieniu obrad na wniosek posłów 
BB uchwalono upoważnić posłów Po- 
doskiego i Liebermana do uzgodnienia 
obu projektów regulaminu i przedsta- 
wienia ich na najbliższe posiedzenie 
komisji, które odbędzie się w nadcho- 
dzący czwartek o godzinie 10 rano. Na 
porządku dziennym znajduje się wybór 
referenta komisji. 

  

"Gpłata pocztowe uiszczosa ryczałtem. 
sia nia Administra- zm sese kanos TVCACA, 

ŁZA KORDOKÓW 
Ratastrofalna sytnacja aprowizacyjna 

w Mińsku ы 
Z Mińska donoszą: Mimo głośno 

rozreklamowanego powodzena akcji t. 
zw. „chlebozagotowok*, która miała za- 
spokoić zapotrzebowanie na artykuły 
spożywcze w miastach sytuacja aprowi- 
zacyjna większych ośrodków miejskich 
przedstawia się fatalnie. Brak chleba 
wpływa z jednej stro..y na wzrost Bpe- 
kulacji z drugiej zaś potęguje niezado- 
wolenie szerokich mas ludności miej- 
skiej nie wyłączając robotników. Racje 
żywnościowe wydzielane na kartki Są 
minimalne i niewystarczające. Ten stan 
rzeczy zmusił komisarjat ludowy b. S. 
S. R. do zwiększenia racji żywnościowej 
chleba o 100 gr. dziennie a dla ich ro- 
dzin o 12 kg. mąki przennej miesięcznie. 

Zarządzenie to ma na celu uspoko- 
jenie nastrojów wśród rzesz  robotni- 
czych, które ostatniemi czasy na tle 
braku żywności ogromcie się zaostrzy- 
ły i tylko terror panujący powstrzymu- 
je RES antysowieckiemi  wystąpie- 
niam 

Mutórow-Owsiejenko opaszcza Kowno 
KOWNO. 7.1. (PAT). Dotychcza- 

sowy poseł sowiecki w Kownie Anto- 
now Owsiejenko wobec otrzymanej no 
minacji na stanowisko posła w Warsza 
wie opuszcza Kowno w połowie stycz- 
nia. Obowiązki posła w Kownie tym- 
czasowo pełnić będzie pierwszy sekre- 
tarz poselstwa Fechner. Obecny przed 
stawiciel handlowy Sowietów Galinin 
został odwołany i powraca do Moskwy, 
na jego zaś miejsce w ciągu najbliż- 
szych dni przybyć ma nowy torgpred 
Angarski. 

Sprawa apelacyjna prałata Olszewskiego 
Z Kowna donoszą:| jak się dowia- 

dujetny, prokurator Sądu ĘOkręgowego 
Biła złożył już w Trybunale Nijwyższym 
skargę apelacyjną w sprawie prałata 
Olszauskasa. Powołując się na materjał 
oskarżenia, prokurator wskazaje w, Swej 
skardze, iż Sąd Okręgowy powinien by 
rastosować do  Olszauskasa 453 art. 
Kod. Karnego (minimum 12 lat wię- 
ziemia), tymczasem został zastosowany 
art. 458, przewidujący odpowiedzialność 
za zabójstwo w stanie silnego wzrusze- 
nia psychicznego (afektu). 

Lmiany w dyplomacji Miewskiej 
KOWNO. 7.1. (PAT). Prasa dono- 

si, że generalny konsul litewski w Lon- 
dynie Ginejtis został odwołany i miano 
wany na stanowisko dyrektora departa 
mentu ekonomicznego ministerstwa spr. 
zagranicznych. /Pozatem w litewskich 
poselstwach zagranicznych nastąpi ca- 
ły szereg przesunięć personalnych. Mię 
dzy innemi przeniesiony zostanie na sta 
nowisko radcy legacyjnego w Moskwie 
sekretarz poselstwa w Londynie Raczau 
skas, jego zaś miejsce obejmie urzędnik 
ministerstwa spraw zagranicznych Ka- 
jewskis. u 

Poważna (ra en. Źukanskaga 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

poważnie zachorował b. dowódca 
armji litewskiej gen. Żukauskas. 

Koncern chrześcijańskich pism litewskich 
Z Kowna donoszą: Jak podaje „Liet. 

Żinios*, wśród wydawców pism chrześcijań- 
skich powstała myśl utworzenia koncernu 
wszystkich pism chrześcijańskich. Rokowa- 
nia są juź w toku. Projektodawcy zamie- 
rzają założyć wspólną administrację i biu- 
ro ekspedycyjne celem zredukowania wy* 
datków. 

i I 
Roniereucja biskupów w |Lifwie 
KOWNO. 7. 1. ,(PAT) W dniu ju- 

trzejszym po przerwie świątecznej roz 
poczyna się dalszy ciąg Ph bi- 
skupów. Jak wiadomo, konferencja 
przed świętami Bożego Narodzenia 
zwróciła się do prezydenta państwa z 
memorandum, w którem wykazywała 
prześladowania, jakim ze strony orga 
nów rządowych ulegają szkoły katoli- 
ckie. Jak komunikują z kół poinformo- 
wanych, odpowiedź prezydenta państ- 
wa na memorandum biskupów była nie 
przychylna. Odpowiedź ta na jutrzej- 
szem posiedzeniu będzie odczytana i 
przedyskutowana. 

Voldemaras pisze 
KOWNO, 2—1. PAT. Z polecenia 

prem, Tublalisa prof. Woldemaras 
rozpoczyna pracę nad napisaniem 
dwóch dwóch książek: pierwszej — o 
zagadnieniu kłajpedzkiem i drugiej — 
o sporze polsko litewskim. 

Projekt usfawy o hibljotekach 
publicznych 

Warszawskie Koło związku PY 
opracowało projekt ustawy o sieci bibljote! 
publicznych w całym kraju. Projekt nakłada 
obowiązek zakładania i utrzymywania bibljo- 
tek na samorządy (związki komunalne gmi- 
ny i t. d.) przyczem sieć bibljotek byłaby 
bardzo rozgałęziona. 

Celem ustawy jest podniesienie poziamu 
kultury społeczeństwa pogłębienie jego świa» 
domości obywatelskiej, oraz dostarczenie mu 
strawy umysłowej przez udostępźienie dobrej 
książki. 

  

(Włoch i Japonji zgromadzeni w Genewie dnia 16 wr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

OSZMIANA — 

© 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzydski. 
ednošė“ KLECK — sklep . 

LIDA — ul. Svalia 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetro 40 gr. 
50 gr. Kronika r 

aoi 

| Zagraniczne 50 proc. drożej. 
wa milimetr 60 gr. W numerach 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Ai Ogłoszenie 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie 

  

Il Konferencja Haska 
‘ PRZEBIEG OBRAD. 

HAGA. 7. 1. (PAT). Obrady konferencji znajdują się w pełnym toku. 
Komitet rzeczoznawców, któremu polecono rozpatrzenie i ostateczne uregulo- 
wanie kwestji dostaw w naturze kolei żelaznych Rzeszy i dochodów zastaw= 
nych skarbu niemieckiego, pragnie w możliwie najszybszym czasie przygoto- 
wać sprawozdanie z planu Younga, w którem mają być określone wszystkie 
szczegóły kompleksu spraw wraz z zagadnieniami politycznemii i z przejściem 
od planu Dawesa do planu Younga. 

Przez cały dzień wczorajszy i część dzisiejszego toczyła się dyskusja 
nad projektem ostatecznej umowy, która ma być przyjęta w wyniku drugiej 
konferencji haskiej. Poddany pod dyskusję projekt wstępu do umowy ma na- 
stępujące brzmienie: Przedstawiciele Niemiec, Belgji, Francji, W. Brytanii, 

ześniaą 1928 r wyra 
Zili życzenie (desir) zupełnego i ostatecznego uregulowania problemu; repara- 
cyj i dia osiągnięcia tego celu przewidzieli stworzenie komisji rzeczoznawców 
finansowych. W tym zamiarze rzeczoznawcy zebrali się w Paryżu i złożyli 
raport swój dnia 7 czerwca 1929 roku. Raport teq zasadniczo potwierdzony 
został protokółem haskim z dnia 31 sierpnia 1929 roku. W konsekwencji tego 
upełnomocnieni przedstawiciele rządu niemieckiego, belgijskiego i t.d. (tu wy- 
mienione są wszystkie zainteresowane państwa), zebrani w Hadze pod prze- 
wodnictwem belgijskiego premjera Henryka Jaspara postanowili co następuje 

Nad powyższym wstępem do umowy rozwinęła się dyskusja, w której przed 
stawiciele Francji uznali najpierw, że słowo „życzenie (desir) nie jest wystar- 
czające i powinno być zastąpione terminem „wvolonte' i że z drugiej strony owo 
„życzenie zupełnego i ostatecznego uregulowania" powinno figurować nie we 
wstępie, który dla wielu nie posiada wartości zawarowanej umową, lecz w 
pierwszym artykule samej umowy. Opinja ta broniona przez Brianda i Adat- 
ciego, redaktorów rezolucji genewskiej z dn. 16 września 1928 roku i jedno- 
myślnie podtrzymana 'przez przedstawicieli mocarstw sprzymierzonych uzyska* 
ła ostatecznie również aprobatę i ministra spraw zagraniczn. Rzeszy Curtiusa. 

TARDIEU JEST WOBEC NIEMIEC NIEUSTĘPLIWY. 

HAGA. 7. 1. (PAT): Komisja odszkodowań niemieckich badała sytuację, 
jakaby wynikła w razie; ewentualnego ogłoszenia moratorjum dłą niemieckich 
spłat reparacyjnych. Wszyscy wierzyciele Niemiec jednomyślnie ; podtrzymali 
pogląd, że z dniem wznowienia przez Rzeszę normalnych spłat, winną oną roz- 
począć spłatę zaległych rat zj okresu moratorjum za pomocą specjalnych wpłat 
miesięcznych. Delegaci niemieccy zaproponowali podporządkowanie spłaty za- 
ległości, przyjętej przez, międzynarodowy bank wypłat i przez zainteresowane 
rządy zaleceniom specjalnego komitetu doradczego. W odpowiedzi naj to Tar- 
dieu formalnie odmówił przyznania Niemcom nowych korzyści, absolutnie 
sprzecznych z planem Yaunga. 

WEZWANIE PREZESA BANKU RZESZY DR. SZACHTA. 

B"RLIN. 7. 1. (PAT). Z Hagi donoszą, że delegacja niemiecka zwróci- 
ła się z pilnem żądaniem do obu przedstawicieli Niemiec na konferencji pary- 
skiej prezesa Banku Rzeszy dr. Schachta i radcy Kaasa, aby 0 ile możności nie- 
zwłocznie przyjechali do Hagi. Radca Kaas wyjeżdża dziś, natomiast dr. 
Schacht zakomunikował, iż nie może obecnie wyjechać, godząc się na wyjazd 
d nia 12 bm. celem wzięcia udziału w posiedzeniu komisji organizacyjnej Ban- 
ku Międzynarodowego. 

REWELACJA O ROKOWANIACH KANCLERZA SCHOBERA Z PRZEDSTA- 
х WICIELAMI MAŁEJ ENTENTY. 

WIEDE ". 7.1. (PAT). Dzienniki wiedeńskie zamieszczają z Hagi obszer- 
ne rewelacje o rokowaniach austrjackiego kanclerza Schobera z przedstawi- 
cielami Małej Ententy. W wywiadzie, udzielonym 'korespondentom wiedeń- 
skim, oświadczył 'konclerz Schober, że zapatruje się optymistycznie na wynik 
tych rokowań. Pobyt jego w Hadze przyczyni się do wypełnienia fantastycz: 
nych pogłosek o Austrji, ciągle jeszcze pokutujących zagranicą. Austrją doma- 
ga się uwolnienia od wszelkich zobowiązań reparacyjnych ispodziewa się to 
uzyskać. Oczekujemy — powiedział kanclerz Schober — likwidacji całej prze- 
szłości bez żadnych dalszych zobowiązań z naszej strony. Wysunięcie tizw. 
długów administracyjnych przez Małą Ententę było dla nas niemałą niespo- 
dzianką. O długach tego rodzaju nie było nigdy mowy ani nawet ostatnio w 
Paryżu. Jest zgoła wykluczone, aby Austrja była w stanie przyjąć na siebie zo- 
bowiązania, idące w setki miljonów koron w złocie. Spodziewam się — za- 
kończył kanclerz Schober — że tak mocarstwa, jak i państwa Małej Ententy 
okażą zrozumienie naszych dezyderatów. 

KANCLERZ SCHOBER U DR. MROZOWSKIEGO- 

HAGA. 7.1. (PAT). Kanclerz austrjacki Schober złożył dziś wizytę prze 
wodniczącemu delegacji polskiej dr. Mrozowskiemu. 

Echa konferencji prasowej min. Zaleskiego 
PARYŻ. 7.1. (PAT). Deklaracja, udzielona prasie przez ministra Zales- 

kiego, znalazła szeroki odgłos w dziennikach francuskich „Ere Nouvelle'* dru- 
kuje wywiad w całości, a inne dzienniki podają obszerne ustępy z deklaracji 
ministra, poświęcając szczególnie wiele miejsca ustępom, odnoszącym się do 
akcji w kierunku normalizacji stosunków między Rzeszą Niemiecką, Francją 
i Polską. 

Bziczerin ambasadorem w Paryżu (?) 
PARYŻ, 7 I. PAT. „Le Journal“ donosi, że Cziczerin ma ob- 

jąć po Dowgalewskim stanowisko ambasadora Sowietów w Pa- 
ryżu. : 

Powstanie przeciwko królowi w Albanii 
Achmed Zogu nie mógł wyjechać na uroczystości weselne 

do Rzymu 
WIEDEŃ, 1,1 Pat. Dzienniki donoszą z Białogrodu, że wedle doniesień 

tamtejszych dzienników miało wybuchnąć w Albanji wrzenie przeciwko moder- 
nistycznym dążeniom Achmeda-Zogu. Sytuacja ma być tak poważna, że Achmed- 
Zogu nie wyjechał na uroczystości weselne do Rzymu. Wedle ostatnich wiado- 
mości, powstańcy mieli osaczyć króla w jego pałacu. Wiadomość ta dotychczas 
nie została potwierdzona. 

Katastrofa samolofowa Dyrekfora General Mofors 
Mechanik zabity, Dyr. Pawłowski ciężko ranny 

WARSZA WA, 7. I. (tel. wł. Słowa). Dyrektor Polskiego Oddziału koncernu Ge- 
neral Motors p. inż. Pawłowski wystartował dziś z Warszawy do Lublina na Eswym 
własnym samolocie sportowym. 

Podczas powrotnego startu z Lublina aparat przewrócił się i znajdujący się w 
mim lotnicy p. Pawłowski i mechanik Laudański wypacli odnosząc ciężkie obrażenia. 

Mechanik Laudański doznał złamania czaszki i nie odzyskawszy przytomności 

zmarł, natomiast dyr. Pawłowski doznał pęknięcia ?košci podudzia i stan 'jego nie 
jest groźny. 

Rozbiele kasy w szkole oficerskiej w Dęblinie 
Kasiarze zrabowali 45,000 złotych 

WARSZAWA. 7.1. Pat W koszarach oficerskiej szkoły w Dęblinie wczoraj do- 
konano rozbicia kasy, z której zrabowano 45 tys. żł. gotówką, pozostałych z wypłat 
poborów oficerów. Kasiarze zostawili na miejscu rękawiczkę, butelkę z oliwą, bory 
i raka, Jako podejrzanego o współudział aresztowano jednego z podoficerów. Odpo- 
wiedzialność ponosi również oficer kasowy por. Marjan Grodzki, który wbrew prze- 
pisom pozostawił tę sumę w kasie podręc.nej a nie oddał jej do kasy głównej, dozo- 
owanej przez wąrtownika. 

  

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
arnia T-wa „Ruch“, 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

Za tekstem 15 „ Komunikaty oraz 
ch oraz z E © 25 proc. drożej. 

tracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
numeru dowodowego 20 groszy. 

ASU INR RA IAR ZDK 

że nietylko zebrania plenarne Sejmu, 

lecz nawet komisje sejmowe wywraca- 

ły ministrów. Niestety, musimy skon- 

statowač, że premjer Bartel, stawiając 

znienacka kwestję zaufania na komi: 

sji budżetowej, sam powrócił do tej 

praktyki, doztego obyczaju konstytu- 

cyjnego, o którym istotnie powiedzieć 

można, że jest gorszy od samego te" 

noru naszej konstytucji. 

Rząd, który przychodzi do władzy pod 
hasłem sanacji konstytucji, nie powi- 

nien—zdawałoby się— wskrzeszać naj- 

bardziej chaotycznych z praktyk przed- 

majowych stosunków, to jest właśnie 

tej, że ministrowie ustępowali na sku- 

tek uchwały komisji sejmowej. uTym- 

czasem w danym wypadku obciąża p. 

Bartla jeszcze ta okoliczność, że swo- 

ją kwestję zaufania stawiał nie jako 

minister resortowy, lecz jako kierow- 

nik rządu, czyli że uzależnił pozosta- 

wanie całego rządu Rzeczypospolitej 

od tego, czy przypadkowo obecni 

posłowie w komisji budżetowej w 

sprawie 50 tys. zł. postanowią tak, 

czy nie. Wiemy przecież, że na ko. 

misji budżetowej w sobotę niekoniecz- 

nie musieli być nawet ?odpowiedzialni 

kierownicy stronnictw. Wiemy, że przy- 

Szedł na nią wybitny parlamentarzysta 

p. Putek, aby się poskarżyć premje- 
rowi, że dyrektor departamentu p. 

Duch obiecał „zrzucić go ze schodów", 

ale tak samo dobrze mógł inny leader 

innego ugrupowania, nie mający skarg 

tak pilnych, być zastąpiony przez ko- 

legę-posla nie upoważnionego do re- 

prezentowania swego stronnictwa wo- 

bec decyzyj kapitalnych. Stąd uwy- 

pukla się jeszcze cały charakter tej 

„Przypadkowošci“, „bezplanowości* i 

„znienackowości”, w jakim ważyły się 

losy rządu, dzięki obyczajom konstytu- 

cyjnym p. Bartla. 

Stwierdziliśmy w pierwszej czę- 

ści tego artykułu, że p. Bartel 

odniósł zwycięstwo taktyczne i parla- 

mentarnie wzmocnił stanowisko swego 

rządu, bo stwierdził, że lewica i cent- 

rum popierają jego osobę. Stwierdza- 

my w drugiej części naszego artykułu, 

że cena, którą za to zwycięstwo tak- 

tyczne zapłacił, jest pokaźna. Wszkrze- 

sza on bowiem chaotyczną praktykę 

konstytucyjną z przedmajowych cza- 

sów. Cat. 

EDUEIPOWAC CO LOOOTWET SKECZE BOCZÓW OR SIA че 

Powrót premjera ze Lwowa 

WARSZAWA, 7 I. PAT. Dzisiaj 
w godzinach rannych powrócił ze 
Lwowa p. premier prof. K, Bartel wraz 
z małżonką. 

Senaf zbierze się w dniu 16 hm. 
WARSZAWA, 7 I. PAT. Najbliž- 

sze posiedzenie Senatu wyznaczone 
zostało na 16 stycznia rb. o 11 rano. 

Zwołanie posiedzenia komisji 
konstytucyjnej 

WARSZAWA, 7 I. Pat, Przewod- 
niczący komisji konstytucyjnej Sejmu 
pos. prof. Wacław Makowski nadesłał 
na ręce wiceprzewodniczącego komisji 
depeszę, pos. Czaplińskiego (PPS), że 
z powodu choroby nie może przybyć 
do Warszawy i prosi posła Czapliń- 
skiego o zastępstwo. Pos. Czapliński 
zwołał posiedzenie komisji konstytu- 
cyjnej na sobotę o godzinie 10 rano. 
Na porządku dziennym znajduje się 
projekt BB (referent pos. Piłsudski) 
oraz projekt lewicy (referent pos. Nie* 
działkowski) w sprawie rewizji kon- 
stytucji. 

„Powrót Polski nad Baliyk“ 
Otwarcie kursu Instytutu Bałtyc- 
kiego dla publicystów i dzienni- 

karzy "polskich 

TORUN, 7 I. PAT. W dniu dzi. 
slejszym rozpoczął się w Toruniu trzy: 
dniowy akademicki kurs dla publicy- 
stów i dziennikarzy polskich, zorga- 
nizowany przez Instytut Bałtycki w 
Toruniu. Kurs ten poświęcony jest 
zagadnieniom morza polskiego oraz 
wytycznym polityki morskiej. W kur- 
sie bierze udział 50 dziennikarzy z 
Pomorza, Wielkopolski oraz innych 
dzielnic Polski, Kurs prowadzić będą 
profesorowie uniwersytetów oraz przed- 
Stawiciele życia gospodarczego Polski. 
W inauguracji kursu wziął udział 
specjalny przybyły z Warszawy p. 
minister przemysłu i handlu Kwiat- 
kowski, który wygłosił odczyt p. t. 
„Powrót Polski nad Bałtyk".
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ECHA 
Budżety gminne 

Pisać już dzisiaj gruntownie o uchwalo. 
nych przez rady gminne budżetach w grud- 
niu miesiącu, jako niezatwierdzonych jeszcze 
przez władze nadzorcze — byłoby stanowczo 
za: wcześnie. Uczynię to bowiem w odpowied 
nim czasie. Dzisiaj natomiast kreślę tu parę 
słów, charakteryzujących znaczny postęp w 
tej dziedzinie. Cofnijmy się przeto, dla szer- 
szego poglądu aż do roku 1921, t. j. do 
chwili, kiedy uchwałano budżety mniej wię- 
cej normalnie, bo po „cudzie nad Wisłą”. Dia 
przykładu przytoczę tu typowe w owe czasy 
budżetowe posiedzenie rady gminnej w Ma- 
łych Solecznikach, pow. Wileńsko-Trockiego, 
w którym brałem żywy dość udział, jako de- 
legat szkolny. е 

Radni, z których tylko dwuch było piś- 
miennych, spóźnili się o dobre trzy godziny, 
to też zrozumiałe było zniecierpliwienie wój. 
ta, dziś już $. p. Baranowskiego, zwłaszcza, 
iż przybył z Wilna zast. insp. samorządowe- 
go p. Jankowski. Posiedzenie rozpoczęło się 
w porze obiadowej, poprzedzone... napom- 
nieniem pod adresem radnych  grzeszących 
punktualnością. Na naszą prośbę (było nas 
dwuch) obrady? rozpoczęto od spraw szkol- 
nych. Mieliśmy do przeforsowania następują- 
ce główne Pa. dla istniejących szkół na- 
być koniecznie: tablice, ławki, stoły, krzesła 
i po dwa wiadra (do picia i zlewania wody). 

* niektórych szkołach urządzić lufciki, wsta- 
wić podłogę i t. d. O żadnej jednak umywał- 
ce, ani też spłuwaczce, czy t. zw. oleju py- 
łochłonnym nawet nie wspominaliśmy, gdyż 
nie starczyłoby nam odwagi. 

' iRozpoczęła się wówczas długa „dysku- 
sja” (czytaj kłótnia). Jeden z radnych, nieja- 
Ki p. Stasiłło, niepiśmienny, dzierżący w ręku 
gotową pieczęć z własnem imieniem i nazwi- 

_ skiem oznajmił zebranym, że szkoły w więk- 
szej ilości są niepotrzebne, że wreszcie sto- 
ty są zbyteczne, bo dzieci jeść na nich nie 

- będą, a €o do ławek to też niekoniecznie, bo 
młodzi mogą postać; lufcikami zaś wieje tyl- 
ko chłód, podłogi znów są pańskim wymy- 
słem i t. @. 1 . @., słowem „argumenty* co 
się zowie. Inny radny, niejaki p. Korsak, 
dodał tu jeszcze że uchwalenie żądań na 
rzecz szkolnictwa jest niemożliwością, gdyż 
powiększa to podatki, „za co ludność kijami 
nas pobije”... | 

l posypały się „mowy* jeszcze innych. 
Od głosu wstrzymało się narazie dwuch rad- 
nych: wójt Baranowski( który z urzędu miał 
dwa głosy) i radny, dość inteligentny, p. 
Rympo (obecny wójt, odznaczony ostatnio 
krzyżem zasługi, za popieranie drobnego rol. 

_ nictwa). Oczywiście, nie mówi się tu o insp. 
_ samorządowym, który wczuwał się tylko w 
sytuację. < 

Podczas przerwy, zarówno insp. Jankow- 
skł, jak też radny Rympo zwrócili się do nas, 
byśmy żądania swe nieco zredukowali, a 
resztę rada uchwali, na którą oni wpłyną 
stanowczo. Po długich „pertraktacjach zre- 
zygnowaliśmy jedynie z drugiego wiadra, któ 
re miało służyć do zlewania wody. Reszta żą- 
dań została, dzięki wpływom ostatnich dwuch 
osób uchwalona. 

Nie znaczy to oczywiście, by wszyscy ci 
radni byli wrogo usposobient względem szko- 
ły, bynajmniej, wychodzili oni jedynie z zało- 
żenia czysto materjalnego, przytem do szkoły 
nie byli przyzwyczajeni i mieli spaczone © 

niej pojęcie po zaborcach. Wszyscy byli Po- 
Jakami i po apelu osób wpływowych miękli 

_ jak wosk. : 
Pamiętam, poruszoną wówczas kwestję 

budowy mostów na rzekach. Niektórzy radni 
posługiwali się nawet takim argumentem, (a 
bylo to późną jesienią), że woda w zimie za- 

co 

    

   

  

marznie i mosty są zbyteczne, a na wiosnę — 
Pan Bóg da, aby dalej... Oczywiście, że 

ta krótkowzroczność niektórych radnych nie 
' zepsuła sprawy i budowę mostów uchwalono. 
Humoru pełna była np. sprawa pensji wójta 

pisarza. Radni nie orjentowali się wówczas 
iwcale w kategorjach płac urzędniczych. We 

wniosku żądano IX kat. dla pisarza, a VIII 
kat. dla wójta. Nastąpiło początkowo zdzi- 
wiienie, dlaczego pisarz ma otrzymać wyższą 
kategorję od wójta. — A bo pisarz więcej 
pracuje, wtrącił jeden z radnych. Nagle głos 

" innego: ‚„ za co im takie wysokie kartygorje, 

    

    

    

    

   

    

wystarczy wójtowi pierwsza, a pisarzowi 
druga; razem trzy kattygorje — wyžyją“... 
] zapewne, gdyby wójt zarządził głosowanie, 
uzyskałby większość głosów na rzecz I i II 
kategorji. 

_.._ Proszę mi wybaczyć, że przytoczyłem tu 
kilka faktów, gdzie figurują nazwiska, nie 
czyniłem tego bynajmniej dla jakiejś ironji, 
odwrotnie, mile wspominam rok rocznie tę 
pierwszą „iekcję” budżetową, przytem służy 
nam ona jako wyraźny wskażnik między tem, 
co było przed ośmiu laty, a dniem dzisiej. 
szym. Nie będą tu oczywiście opisywał obrad 
dzisiejszych, zaznaczyć chcę jedynie, że na- 

_ stąpila dziś ogromna zmiana na lepsze. Dzi. 
siaj żaden z radnych nie ośmieliłby się nawet 
zaprotestować przeciw np. nabyciu dla szkół 
mmywalek, spluwaczek i t, d. Dzisiaj pozycja 

“| ta naležy do drobnych wykdatkėw. Dzisiaj na= 

  

   
   

  

gminy nabędą dla każdej szkoły bibljoteki, 

L ARTS TI AB R BEAC KO T TI III IS TIT TIT ISI TIE TIT TOS ITS RIC TEORST 

wet olej pyłochłonny (do! podłóg szkolnych) 
uważany jest w niektórych gminach (np. Ru- 
domińskiej) za rzecz konieczną. Słowem, jest 
znacznie lepiej i bliski już ten czas, kiedy 

DZWOR NA TRWOGĘ 
Nauczycie! gimnazjalny opowiada: 

_ — Proszę pana, zdaję sobie sprawę 
_ z tego, że może nieco przesadzam, то- 

_ że rozklekotały mi się nerwy w ciągu 
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“ale 

wielu lat nużącej i wyczerpującej pracy, 
może jestem przewrażliwiony... Ale — 
z młodzieżą naszą źle się dzieje. Widzę, 
obserwuję, słyszę pewne rzeczy, które 
zmuszają do zastanowienia się. Nie 
chcę używać patetycznych słów, nie 

  

chcę łamania rąk — musimy jednak na 
„to zwrócić uwagę. 

__ Otóż, najlepiej przemówią konkret- 
ne przykłady. | 

Proszę. Matka pewnego chłopca, u- 
cznia wyższej klasy, młodzieńca siede- 

 mnastoletniego, skarży się w taki spo 
sób: chłopca nic nie interesuje, nic abso 
lutnie. Są chwile, kiedy go zajmie lek- 
tura pisma sportowego. Ostatnie rekor- 
dy bokserskie czy piłkarskie. Ale to 
przemijające. Nauka ,go nuży, nie spra- 
wia mu nietylko żadnej przyjemności, 

nie budzi nawet zainteresowania. 
Nie ma żadnych zamiłowań. 

_ Jest apatyczny. Chodzi do szkoły 
niemal z musu, bo wie, że trzeba mieć 
maturę, że bez niej — ani rusz w życiu, 

_ awięc trzeba ją jako - tako „zrobič“. 
— A zdrowie? 

__ Zdrowie jaknajlepsze: / chłopiec 
zdrów, dobrze rozwinięty fizycznie, żad 

nych wad organicznych nie ma. 
Inteligencja? Zdolności? 
— Niewątpliwie zdolny; mógłby się 

liczyć znakomicie. Bystry, oczytany — 
ale m najzupełniejsza depresja. Co 
robić? 

KRAJOWE 
  

apteczki, wreszcie rozpocznie 
nowych szkół. 

Tego życzymy Samorządom ze szczere- 
go serca w dniu Nowego Roku. J. Hopko. 

— Budżety gmin. Budżety gmin na rok 
1930—31 pow. IBaranowickiego już są ułożo- 
ne i będą uchwalone na posiedzeniu Rady 
gminnej w następujących terminach, Nowa- 
Mysz 27 gie Wolna i Dobromyśl 28, 
Ostrów, 29, Krzywoszyn 30, Niedźwiedzice 2 
stycznia, Jastrzębł 3, Horodyszcze /4, Moł- 
czadž 9. Na posiedzenie to wyjeżdża z ra- 
mienia Wydziału Powiatowego inspektor Biał 
ko lub jego zastępca p. Przybytko, a do gmin 
Horodyszcze, Wolna i Mołczadź osobiście p. 
starosta Zygmut Przepałkowski. 

się budowa 

HOLSZANY, POW. OSZMIAŃSKI 

— Pożegnanie kapłana. W ubiegłym mie- 
siącu ze wzruszeniem w naszych sercach że- 
gnaliśmy odjeżdżającego od nas na nową pla- 
cówkę czcigodnego ks. W. Rodżkę. Szereg 
naszych pożegnalnych przemówień był jak- 
by splotem jednej wspólnej myśli wypływa- 
jącej ze szczerego serca dla tego, który był 
dla nas wszystkich nietylko kapłanem, przy- 
jacielem, lecz i gorliwym współpracownikiem 
na niwie oświaty tut. gminy. 

Ks. Wacław Rodźko, jako prezes Dozoru 
Szkolnego położył niemałe zasługi na gruncie 
szkolnictwa powszechnego. Jego to było za- 
sługą zaopatrzenie szkoły! w pierwsze pomoce 
naukowe i inwentarz: szkolny . jego troską 
— zabiegać ó dostarczenie do rąk niezamoż- 
riej dziatwie książki bezpłatnej. On, członek 
Rady gmiinnej i Sejmiku na pow. Oszmiański, 
pierwszy zabiegał u władz administracyjnych 
o podniesienie sum budżetowych na potrzebę 
szkolnictwa. 

Nie kto inny, jak tenże ks. Wacław Rodź 
ko w bardzo krytycznych wypadkach  tro- 
szczył się o poprawę doli samego nauczycie- 
la i w potrzebie zawsze był mu użyteczny. 

Niezwykłym taktem i prawością charak- 
teru, oraz dobrocią i serdecznością zyskał 
sobie ogólną sympatję i szacunek powierzo: : 
nych Jego pieczy parafian i tych którzy Go tu 
poznali. Ks. Wacław Rodźko nietylko pełnił 
z gorliwością obowiązki kapłana, ale był dla 
mas wzorem dobrego obywatela i patrjoty 
polskiego, który ukochał szkołę polską i wkła- 
dał w nią całą swoją duszę, ukochał tę dziat- 
wę naszą, a w niej przyszły duch narodu pol- 
skiego. To też idąc śladami Jego prawdziwej 
troski o wychowanie dobrych obywateli na- 
szego kraju, zebrani na ostatniej konferencji 
pedagogjcznej uchwalilišmy zapomogę imie- 
nia ks. W. Rodżki dla biednego ucznia szkoły 
średniej z gminy Holszańskiej. Swego czasu 
Kur. O. S. W. podniosło w Dzienniku Urzę- 
dowym zasługi na polu oświatowem ks. W. 
Rodźki i udzieliło pochwały, my zaś tą drogą 
składamy Mu serdeczne podziękowanie za Je- 
go ofiarną pracę i szlachetne czyny, * które 
pozostawił na zawsze w sercach i pamięci 
naszej, i życzymy Mu nadal pomyślnej i 
owocnej pracy na nowej placówce. 

Nauczycielstwo gm. Holszańskiej. 

  

  

BARANOWICZE. 

— Podsłuchane (autentyczne). Jadąc pew 
nego dnia w pociągu lokalnym na st. Barano- 
wicze byłem świadkiem rozmowy kilku kole- 
jarzy, którą postaram się powtórzyć dosłow- 
nie: 

Czy u was dają remunerację świąteczną, 
pyta jeden. Nie — odpowiada  zagadniety, 
zresztą u nas te listy sporządza Wydział to 
może przyśle fistę później. A u nas dają — 
dodaje pierwszy. A dużo, — zapytuje drugi. 
O, bardzo dużo, sto złotych na 16 osób. A 
jakże podzieliliście te sto złotych? Po demo- 
kratycznemu, każdy otrzymał po 6 zł., przy- 
CH jednemu dodaliśmy 4 zł., więc dostanie 
10 zł. 

To może byłoby nieciekawem, ale dal-- 
szą część rozmowy tważam za ciekawszą a 
była ona następująca. 

Panie j. ale czy zatwierdzą wam tę listę? 
Nie wiem, ale podzieliliśmy sprawiedliwie, 
albowiem nie chcemy przecież wprowadzać 
fermentu, gdyż pracownicy i tak są rozgory- 
czeni. 

Ale to wstyd dla Dyrekcji — odpowia- 
da pierwszy, Dyrekcja tej listy nie zatwierdzi, 
a może krępując się doda dla wszystkich po 
parę złotych i wypłaci wszystkim. 

Wątpię — odpowiada drugi, ci Panowie 
dawno już wstyd stracili, a listę napewno 
zwrócą i zwymyślają. Ogólnie wiadomo, trud 
ności finansowe państwa — zagadnął pierw- 
szy — więc poco narażać Skarb na wydatki 
i siać między pracowników niezgodę — lepiej 
już nie dawać, albo dać wszystkim. 

Tu musiałem opuścić pociąg, podążając 
do miasta i nie wiem jak się zakończyła roz- 
mowa i sprawa, ale rzeczowe zdanie, wypo- 
wiedziane przez ostatniego kolejarza, jest o 
tyle znamienne, iż urzędnicy są. wyrozumiali 
i chcą żyć. zgodnie. X. 

— Zaopatrzył się na święta. P. Rapoport 
Lejzar, spodziewając się większego ruchu na 
święta, zaopatrzył się w większą ilość  to- 
wart. 

Nie dało to spokoju złodziejaszkom, któ- 

Oczywiście, mówi się o tem, żeby 
pójść do lekarza, może gdzieś wyjechać 
odpocząć, odświeżyć się. — Cóż można 
poradzić? 

Gdyby to był pojedyńczy wypadek! 
Inny przykład. Uczeń ósmej klasy 

sam zwierza się nauczycielowi: zresz- 
tą takie chwile szczerości są niezmier- 
nie rzadkie. Fikcją, piękną teorją wycho 
wawczą na papierze jest wszelkie ja- 
kieś tam porozumienie pomiędzy mło- 
dzieżą a wychowawcami. Wręcz prze- 
ciwnie: jest pomiędzy nimi chiński mur: 
nieufność młodzieży, podejrzliwość wy 
chowawców, — czy ja wiem? Ale cza 
sami zdarza się jakiś moment jaśniej- 
szy. Więc uczeń ów opowie swemu wy- 
chowawcy zupełnie to samo, co mówiła 
mu tamta stroskana matka. I on rów- 
nież jest zobojętniały na wszystko, u- 
czy się tylko dlatego, żeby otrzymać” 
przynajmniej stopień dostateczny, by 
przejść do następnej klasy, „być dopu- 
szczonym do matury” etc. A przysz- 
łość? Co myślisz o przyszłości? I cóż 
na takie pytanie usłyszymy? 

— Czy ja wiem? Naprzód — woj- 
sko. Wezmą mię odrazu na rok; trzeba 
odsłużyć. Potem? — Nie zastanawia- 
łem się nad tem... Może na politechni- 
kę... A może zostanę w wojsku — od- 
wyknę po roku od nauki. 

Przypuśćmy, że nie odwyknie. I cóż 
się okazuje? Składa „egzamin konkur- 
sowy* — wali się. Zresztą, nie mógł- 
by się w Warszawie utrzymać. Usiłuje 
wstąpić w Wilnie na wydział matematy 
czny, ale spóźnił się. Udaje mu się ja- 
koś wstąpić na humanistykę czy na pra- zasłużył. I znów pytanie: a teraz co? O- 
wo. No, a teraz: jakie będą rezultaty? 

Zaślubiny: ks.; Humherfa z ks. Marią Józefiną 
RZYM, 7.1. (PAT). Cała Italja, szczególnierzaś Rzym, są pod znakiem 

zaślubin księcia Humberta z księżniczką belgijską Marją Józefiną. Wszystkie 
stery w społeczeństwie biorą żywy udział 

i przepychem. Sam akt! zaślubin adbędzie się jutro rano) w kaplicy niezwykłym 
Paulińskiej. 

w, uroczystościach, urządzanych z 

PODAREK ŚLUBNY P. PREZYDENTA MOŚCICKIEGO DLA KSIĘCIA 
PIEMONTU. 

RZYM. 7. 1. (PAT). Ambasador Przeździecki przyjęty był na uroczy- 
stej audjencji przez następcę tronu, któremu w obecności specjalnie przybyłe- 
go zastępcy szefa protokułu dyplomatycznego, Rajmunda Przeździeckiego, 
wręczył podarek ślubny od Pana Prezydenta Mościckigo w postaci pięknej 
srebrnej reprodukcji kolumny Króla Zygmunta w Warszawie. 

Belgijska para królewska u Ojca Świętego 
RZYM. 7.1. Pat. Ojcec Święty przyjął na uroczystej audjencji belgijską parę 

królewską i książąt wraz z ich świtami. Dostojni goście złożyli następnie wizytę 

sekret:rzowi stanu kard. Gasparriemu oraz zwiedzili bazylikę św. Piotra. 

PRAGA. 7. 1. (PAT). W Bratysławie władze rozpoczęły śledztwo w 
sprawie obywatelstwa Tuki. Według głosów prasy, zachodzi wątpliwość, czy 
Tuka'ma prawo do obywatelstwa czechosłowackiego, czy też pozostał on od 
czasów przedwojennych obywatelem. węgierskim. Gdyby stwierdzono węgier- 
ską przynależność państwową Tuki, wówczas mogłaby być wzięta pod uwagę 
możliwość wymienienia go za jakiegoś obywatela czechosłowackiego, skazane” 
go na Węgrzech. Wspomina się przytem kolejarzą Pechi, skazanega w zwią- 
zku z aferą szpiegowską w Hidas-Nemeti na 5 lat więzienia. 

Konilskafa „benina” prof. A. F_ Ossendowskiego 
RZYM, 7. I. PAT. Z rozporządzenia władz policyjnych został skonfiskowany w 

księgarniach stołecznych nakład dzieła pisarza polskiego Ferdynanda Ą, Ossendow- 
skiego o. t. „Lenin* w tłumaczeniu włoskiem Leonardą Kociemskiego. a 

‚ Zastanawia fakt, że konfiskata tego dzieła nastąpiła po czterech miesiącach 
od ukazania pierwszego wydania, rozpowszechnienego w ilości 30 tys. egzemplarzy 
po 15 dniach od ukazania się drugiej edycji w ilości 15 tys. egz. 

Awanfury komunistów herlińskich 
BERLIN. 7.1. Pat. Podczas pogrzebu dwóch komunistów doszło dziś w rozma- 

itych punktach Berlina do poważnych starć 
wymiany strzałów między komunistami i 
munistów. 

policją. 
z policią, w czasie których przyszło do 

Aresztowano kilkudziesięciu ko- 

Sfraszne wykolejenie się pociągu w górach 
Wykolejenie się lokomotywy, 2 wagonów pocztowych i2 

pasażerskich. 12 osób 
TALLIN. 7,1. Pat. W okolicy Consta 

zabitych, 20 rannych 
tine pociąg Tunis Algier wykoleił się 

na moście, który załamał się pod jego ciężarem. Lokomotywa, dwa wagony 
pasażerskie wpadły do głębokiego wąwozu, przyczem 12 osób zostało zabitych, 
zaś 20 odniosło rany. 

Ada Sari poszkodowana na 100 fys. złofych 
Echa występu znanej śpiewaczki w Pradze 

PRAGA, 7.1. PAT. Podczas odbywającego siętu koncertu znanej śpiewaczki 
polskiej Ady Sari, artystce skradziono z garderoby koncertowej srebrną torebkę, za- 
wierającą większą ilość gotówki i biżuterję, ogólnej wartości około 100 tys. złotych 
Dotychczasowe poszukiwania sprawców kradzieży nie dały żadnego wyniku. 
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` 
rzy chcąc urządzić Święta, w dniu 28 
grudnia , zakradli się do piwnicy pana 
Rapoporta i za pomocą wyjęcia okna z piw- 
nicy zabrali 16 kig. masła, 15 klg. masła ame 
rykańskiego | g iiscy i S 
jaj, 4 klg. sucharków. P. Lejzor zameldował 
policji, twierdząc, iż podejrzenie ma na swego 
parobka Kędysza, policja głowi się nad od-: 
nalezieniem faktycznego złodzieja. 

— Nieszczęśliwy wypadek podczas čwi- 
czeń. W dniu 29 grudnia instruktor p. w. i 
w. f. gm. Mołczadzkiej kapral Piotrowski 
przeprowadzał ćwiczenia z broni małokalibro- 
wej z drużyną strzelecką. 

Członek oddziału strzeleckiego Ostapczyk 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
bronią, spowodował wystrzał bez rozkazu, 
Wystrzał ten miał przykre następstwa, gdyż 
kula ugodziła instruktora Piotrowskiego w 
prawy bok, ciężko go raniąc. 

Dochodzenie prowadzi PO a 

— Apel do Dyrekcji Poczty. Niejednokrot 
nie na łamach prasy podnoszone są bolączki 
pocztowe, ostatnio mamy do 

dzie przekonanie, że jest wykolejeńcem. 
Na uniwersytecie, wiem dobrze, pierw= 
szą rzeczą zapisze się do korporacji: 
zechce znaleźć tutaj to, czego imu dotąd 
brakowało. Szukać w niej będzie serde- 
cznego współżycia z kolegami i przyja- 
ciółmi, trochę ideałów, trochę wyłado- 
wania młodzieńczega temperamentu. 
Ale wkrótce rozczaruje się i zniechęci. 
Gdy spotkam go przypadkiem po kil- 
ku miesiącach i zapytam: jak i co? — 
cóż usłyszę? 

Tt, i machnięcie ręką. 
Jeszcze przykłady? 
Chłopiec uczył się nieźle, był dosta- 

tecznie staranny i pilny, miał poczucie 
obowiązku, a mbicję. Zdaje się, jak naj- 
lepszy materjał na porządnego, jak to 
się mówi, człowieka. Trzeba ttafu, że 
powinęła mu się noga: został na drugi 
rok w klasie. Czy można tu kogokol- 
wiek oskarżać? Przenigdy! Chłopiec 
sam wie dobrze, że na to zasłużył, bo 
w ostatnich czasach coś mu się stało, 
że nauka nie szła. Chłopiec jest wyma- 
gający w stosunku do siebie i potępia 
siebie za to. Jest rzetelny. Nie umiał je- 
dnak tak wziąć się w ryzy, żeby zwal- 
czyć tę przelotną niechęć do pracy i o- 
derwać się od innych krótkotrwałych 
„zainteresowań. Może to było radjo, mo- 
że samochody, może jaka piękna kole- 
żanka na którymś z wieczorków zawró 
ciła mu głowę? Może to był kilka tygod 
ni trwający Sturm—und Drangperiode? 
— Ale, gdy się spostrzegł, było już za- 
późno. Musi odpokutować i — powta- 
rzam — zdaje sobie sprawę, że na to 

*6% — teraz zniechęcenie, bezwład: 
Przedewszystkiem, rosnąć w nim bę- anestezja ducha! Uważa że jest straco- w numerze noworocznym 

AED ADLER NO DEI 

bardzo przykry fakt na terenie Baranowicz. 
d.pewnego czasu w kilku rejonach roz- 

noszą listonosze pocztę jeden raz — rano. Na- 
tomiast pocztę warszawską, wileńską rozno- 
szą na drugi dzień. Jak na Baranowicze, bar- 
dzo ruchliwe handlowe miasto, imające pre. 
tensję do siedziby województwa, jest to 
rzecz nie do pomyślenia. Np. gazety war- 
szawskie, wileńskie, otrzymuje prenumerator 
na drugi dzień pilną pocztę także. Apelujemy 
tą drogą do Dyrekcji poczt i prosimy o ure- 
gulowanie tych anormalnych stosunków. 

— A gdzie wychowawcy i kierownictwo 
szkoły? Uczniowie -jednej ze szkół prywat- 
nych (narazie nie podajemy której), są stały- 
mi bywalcami cyrku i kina . Oprócz tego, iż 
są oni zawsze na tych widowiskach w godzi- 
nach niedozwolonych, zachowanie ich odbie- 
ga daleko od zachowania się uczniowskiego, 
uważają siebie za dorosłych — palą papie- 
rosy, urządzają nawet bójki (ostatnio w cyr- 
ku jeden z uczni uderzył w twarz malca roz- 
noszącego cukierki na sprzedaż). Gdzież Pa- 
nowie wychowawcy, nauczyciele i p. dyrek- 

zanotowania tor? 

ny raz na zawsze, i nic go ź tego stanu 
wyprowadzić nie może. Nie uczy się 
wcale. Powiada: pamiętam z zeszłego 
roku. Ale tak nie jest — zapomniał, 
musi to sobie odświeżyć, a nie może. A 
jeśli i w tym roku będzie miał całkiem 
zasłużone stepnie niedostateczne? Co 
mu grozi? Usunięcie z gimnazjum, 'a 
więc może tak zwane „„złamanie życia”. 

Oczywiście, można na to powie- 
dzieć: niepotrzebne i egzałtowane dra 
matyzowanie sytuacji, Można rzec: 
przesada! Że tam jakiś jeden wałkoń 
nie uczy się i obnosi swoje urojone cier 

pienia... ` 
Jest też o co robić tyle krzyku? Ale 

przypuśćmy, że ten młodzieniec ma bar- 
dzo biednych rodziców, którzy ciągną 
się do ostatka, by go przepchać przez 
szkołę, i zrobić zeń człowieka; że go- 
tów już jest konflikt pomiędzy nim a ro- 
dzicami; że tam w domu dojrzewa ci- 
cha tragedja. A potem — jakie śmiesz- 
ne ogłoszenie w Kurjerku Krakowskim 
w rubryce: „Różne”. — „Janku, wróć 
do domu! Ojciec ci przebaczył, a ja ty- 
le łez wylałam. Znajdziesz pracę, wszy 
stko będzie dobrze, tylko wróć!* — Cy 
tuję dosłownie. > 

Zresztą, mniejsza o to. 
Co wydaje mi się groźnem, to wła- 

śnie to, że takich znużonych i bezwol- 
nych i zniechęconych młodzieńców jest 
coraz więcej. Nie przypuszczamy na- 
wet, patrząc na młode i zdrowe twa- 
rze tych chłopców, że poza niemi kry- 
ją się jakoweś niedomagania, nurtują 
bolączki. 

Mówi się: młodzież jest wysporto- 
wana, pełna życia i energji. Pan M. K 

„Kurjera Wi- 

Madnżycić prawa goścjawości 
(Z K.) Cała opinja francuska moc- 

no jest poruszona zamachami dyna- 
mitowymi terorystów włoskich, jakie 
się przygotowywały w Paryżu. Z po- 
wodu przyłapania trzech zamachow- 
ców na gorącym uczynku. zostało 
przeprowadzone śledztwo, które wy- 
kryło istnienie na terenie Francji roz- 
gałęzionego spisku antyfaszystowskie- 
go i doprowadziło do ujęcia licznych 
osób wmieszanych w ten spisek, któ- 
re po ukończeniu śledztwa będą z 
grani: Francji wydalone. 

Większość jednak Francuzów uwa- 
ża, że wydalenie dla tych przestępców 
którzy nadużyli prawa azylu, jest zbyt 
maltą karą, i że należałoby wprowa- 
dzić surową ustawę, któraby była 
wystarczająco odstraszającą i zniechę- 
cającą wszystkich cudzoziemców, ba- 
wiących w Francji jako emigranci po- 
lityczne, do obierania gościnnej ziemi 
francuskiej za teren do przygotowywa- 
nia i wykonywania wywrotowych za- 
machów. 

Wychodząc z zupełnie słusznego 
założenia, Francuzi pragnęliby żeby 
w zamian za udzieloną im gościnę, 
emigranci polityczni zobowiązywaliisię 
formalnym kontraktem zachowywać 
się w ten sposób, aby swojemi czy- 
nami nie szkodzić gościnnym gospo- 
darzom. Bo czyż cudzoziemcy urzą- 
dzając zamachy polityczne nie naraża- 
ją państwa, w którem się znajdują, 
na wysoce przykre międzynarodowe 
komplikacje. Pozatem, wymagają tego 
rodzaju czyny, olbrzymiego aparatu 
policyjnego i sądowego, opłacanego z 
podatków ludności całego kraju. Czyż 
więc za liberalizm francuski w  sto- 
sunku do przestępców politycznych 
innych krajów, mają wszyscy francuscy 
obywatele ponosić aż tak znaczne 
ciężary. 

Aby położyć raz na zawsze tamę, 
opierającą się skutecznie wszystkim 
zamachom dokonywanym przez  cu- 
dzoziemców, należałoby wprowadzić 
do francuskiego kodeksu karnego, 
paragraf surowych, kar, za złamanie 
przez cudzoziemców zawartego kon- 
traktu, nadając tego rodzaju przestęp- 
stwom nazwę „nadużycia prawa go- 
šcinnošci“, 

  

Katastrofalay pažar kiaotoatra W Anglji 
Z.K. Katastrofa mrożąca krew w ży- 

łach zdarzyła się w dniu Nowego Roku 
w miejscowości -Paisley w Szkocji w 
pobliżu Edynburga. W dniu tym z nie- 
wyjaśnionych dotąd przyczyn wybuchł 
pożar w kinoteatrze, wypełnionym po 
brzegi dziatwą w wieku od 4 do 10 
lat. 

W. czasie wyświetlania filmu entu- 
zjastycznie przyjmowanego przez mło- 
docianych widzów, w pewnym momen- 
cie z kabiny operatora ukazały się języ- 
ki płomieni i kłęby gryzącego dymu za- 
pełniły widownię. Wśród dzieci powsta 
ła natychmiast szalona panika, wszyscy 
rzucili się do wyjść, inne znów dzieci 
siedzące na balkonie, pod wpływem 
strachu zaczęły zeskakiwać na parter, 
tłukąc się i raniąc boleśnie. Rozszalałe 
ze strachu dzieci, w ślepej ucieczce 
przed odniem i dymem przewracaly i 
tratowały mniejszych i słabszych swo- 
ich towarzyszy, zwartą masą zataraso- 
wując drzwi otwierające się do wew- 
nątrz, co było ogromną przeszkodą w 
wyważeniu drzwi z zewnąrz. 

języki ognia wydobywające się z 
górnych okien, zaalarmowały  natych- 
miast policję, która musiała jednak zu- 
żyć sporo czasu dla wyważenia kata- 
rasowanych przez dzieci drzwi, tak że 
straż ogniowa po wybiciu górnych 
okien dostała się równocześnie z policją 
na salę, i zaczęła wynosić ranne i udu- 
szone dzieci. 

Katastrofa ta okryła żałobą więk- 
szość rodzin w Paisley, gdyż żniwo jej 
przedstawia się niezmiernie krwawo,- 
ogółem zginęło 71 dzieci i 150 poważ- 
nie rannych, chorych i zatrutych gaza- 

leńskiego'* pisze naprzykład: „Młodzież 
dzisiejsza interesuje się więcej sprawa- 
mi potocznemi, mniej wgłębiając się w 
treść życiowych przeobrażeń — dźłś 
więcej interesują, a niejdnokrotnie cał- 
kowicie pochłaniają młodzież zabawy, 
sport, bezużyteczne trawienie czasu na 
płytkiej lekturze — z pewnością więk- 
szość młodzieży lepiej jest obznajmio- 
na z imionami czempionów baksu, fo- 
otballu, gwiazd filmowych — aniżeli z 
koryfeuszami naszej literatury, sztuki, 
aniżeli z pomnikami naszego piśmienni- 
stwa”. . 
Može tak, a može i nie. Sport i t.zw. 

„wychowanie fizyczne” w samej rzeczy 
górą. Ale nieraz chodzi o rekord, choć- 
by kosztem” zdrowia, kosztem płuc i 
serca. Ciekaw jestem, jak się przedsta- 
wiają statystyki zdrowotności uczniów 
w szkołach powszechnych i średnich. 
Chciałbym wiedzieć, ilu uczniów w kla- 
sie pierwszej ma jeszcze nieplombowa= 
ne zęby? Ilu uczniów naświetla się lam- 
pą kwarcową? A potem dopiero mó- 
wmy o dobroczynnych skutkach wy- 
chowania fizycznego, o hufcach szkol- 
nych, o przeszkoleniu wojskowem i 
świętach sportowych. Ale, proszę mię 
źle nie rozumieć. Nie znaczy to bynaj- 
mniej, abym był przeciwnikiem sportu. 

Ja sobie trochę fantastycznie filo- mi się nerwy w ciągu wielu lat nużącej .. 
jestem K zofuję. I myślę, że owa pogoń za re- 

kordami, „szal“ boksowy, foot ballowy 
czy automobilowy — wszystko jedno, 
jaki — to są przejawy poszukiwania. 
Poszukiwania idei, poszukiwania treści 
Jest to następstwo pewnej dezorganiza- 
cji psychicznej którą wszyscy po wiel- 
kiej wojnie przeżywamy, nietylko u nas, 
ale wszędzie. Obok wspaniałych zdoby 

mi, znajduje się jeszcze w szpitalu. 
Przy ratowaniu nieszczęśliwych ofiar 
zatrudnieni byli wszyscy miejscowi le- 
karze i siostry, którzy bez chwili wyt- 
chnienia zastosowywali opatrunki ran- 
nych i sztuczne oddychanie zatrutym 
gazami, lecz po większej części pomoc 
okazywała się spóźnioną Wszyscy ci 
ludzie, z których większość pamięta 
krwawe pobojowiska ostatniej wojny, 
twierdzą, że nic nie jest w stanie do- 
równać grozą widokowi tego pobojo- 
wiska dzieci. 

Katastrofa przyjęła tak wielkie roz- 
miary, tylko dla tego, że zaledwie kil- 
ka dorosłych osób znajdujących się na 
sali, nie było w możności opanowania 
paniki ogarniającej ogół dzieci, które 
dusiły się i kaleczyły zeskakując i tra- 
tując, a zrywając w popłochu przewody 
gazowe spowodowały ulatnianie się ga 
zów i zatrucie. Zaledwie kilkoro dzieci 
było poparzonych, gdyż ogień powsta- 
ły z zajęcia się taśmy dał się stosunko 
wo szybko ugasić i zniszczył tylko bud- 
kę operatora pozostawiając wszystkie 
urządzenia widowni i krzesła w całości. 

Magistrat Paisley wyasygnował 1000 
funtów sterlingów na doraźną pomoc 
dla rodzin ofiar. Prezydent miasta któ- 
ry był świadkiem bohaterstwa persone- 
lu sanitarnego, straży ogniowej i poli 
cji w ratowaniu nieszczęśliwych dzie- 
ci, wyraził im słowa głębokiego uzna- 
nia. Zewsząd nadchodzą już do magi- 
stratu w Paisley depesze kondolencyjne 
między innemi od króla Jerzego V i od 
pana Mac Donalda. 

Pogrzeb wszystkich ofiar odbył 
ię na koszt miasta, ogólne naboženst- 
wo żałobne odprawiona pod gotem 
niebem, a tymczasem 71 białych trumie 
nek zostało, przewiezionych do rodzin- 
nych domów. Sześćdziesięciu anglikań- 
skich duchownych z Paisley ofiarowało 
się odprawić w poszczególnych domach 
nabożeństwa przed ogólnym  pogrze- 
bem. Straszna ta katastrofa w Paisley 
rzuca żałobny cień w Anglji na rozpo- 
czynający się rok 1930. 

  

Bodarki Ślubne 1 toalety ga ślabie 
włoskiego następcy trona 

(ZK) Pomimo ogłoszenia, iż nowożeń- 
cy przyjmować będą prezenty tylko od naj- 
bliższej rodziny, belgijska księżniczka 
Marja - Jose, na  oficjałlnem przyjęciu u 
Nuncjusza Papieskiego w Brukseli przyję- 
ła od ciała dyplomatycznego wspaniałą 
kryształową zastawę na 48 osób. 

Wspaniała wyprawa przyszłej królowej 
włoskiej, w sporządzeniu której współza- 
wodniczyła Belgja, Włochy i Paryż, jest 
już ukończona i ku ogólnemu zadowoleniu 
żaden kraj nie został pokrzywdzony.  Ра- 
ryż, w którym księżniczka Marja Jose ba- 
wita inkognito, może się poszczycić da- 
starczeniem największej ilości pięknych to- 
alet, z Brukseli pochodzą wSzaniała koron- 
ki, a przedewszystkiem przepiękny welon 
ślubny, a suknia ślubna z białego jedwab- 
uego aksamitu, przybrana gronostajami jest 
dziełem pracowni Medjolańskiej. Dopelnie- 
niem tej pysznej toalety Ślubnej ma być 
płaszcz gronostajowy z wyhaftowanym 
herbem domu sabaudzkiego dar pana mło- 
dego. 

Toalety królowych i "księżniczek, za- 
proszonych ną uroczystości « weselne, p0- 
cbodzą z najwykwintniejszych magazynów 
paryskich. Była królowa portugalska Amelja 
będzie miała suknię z lamy w kolorze zło- 
tym i popielatym, z trenem i płaszcz 
dworski obszyty futrem. Wieczorem toaletę 
z purpurowego aksamitu a na głowie ko- 
ronkową mantylę przypiętą klamrą z bry- 
lantów i szmaragdów. Wszystkie toalety 
królowej Amelji wyszły z pracowni Wortha. 

Księżna Mencome mieć będzie toaletę 
z lamy w kolorze zwiędłych liści, suto 
;rzybraną futrem. Żona księcia Krzysztofa 
greckiego z domu księżniczka orleańska, 
suknię ze złotej lamy, a ponieważ cere- 
monjał ślubny zabrania krótkich rękawów, 
księżna kazała sobie zrobić rękawiczki się- 
gające ramion. 

Wszystkie zaproszone na ślub królowe 
książniczki i damy dworu będą miały na 
głowach tradycyjną koronkową Ipeca 

Uroczystości weselne na włoskim 
dworze będą najwspanialszą rewią toalet 
mieniących się złotem i srebrem i drogiemi 
kamieniami, o przepychu 'przypominającym 
bajki z tysiąca i jednej nocy. 

asi 

czy w każdej dziedzinie życia — jakiś 
dzi wny chaos. Obok tężyzny fizycznej, 
kultu mięśni i gazów trujących — de- 
presja, Annie Besant i teozotja. Powie- 
działbym wreszcie. nowy (Weltschmerz, 
jakiś powracający mal du siecle. I nie 
mogę się oprzeć przymusowemu przy 
kremu wrażeniu, że takie drobniutkie, 
miniaturowe przejawy weltschmerzu do 
strzegam w naszej młodzieży. Że to są 
słabe, dalekie kręgi na „morzu życia”, 
wywołane przez wielki, odległy i wstrzą 
sający wybuch. I dlatego uważam; że 
to jest groźniejsze, niż się napozór wy- 
daje. 

| czebaby to leczyć. jak? Mówi się 
wciąż o „szkole radosnej". Wydaje mi 
się to złośliwością. Oto ilustracja: o 
ósmej rano wchodzi chłopiec do szkoły, 
by ją opuścić o wpół do drugiej. O 
ósmej rano wchodzi do klasy: szarobru 
dne Ściany, do połowy zamalowane na 
bronzowo. Bronzowe okna, bronzowe 
drzwi, ciemna niemal czarna od „pyło- 
chłonu* czy „pyłochronu* podłoga. O- 
kna na.północ. Do tego gdzie niegdzie 
jeszcze sklepiona niska powała. Ławki, 
które torturują grzebiety, ręce i nogi. O, 
ironjo! 

— Ale — kończy ów nauczycie] — 

może przesadzam, może rozklekotały 

  

i wyczerpującej pracy, może 
przewrażliwiony... i 

A može lekarze, hygjenišci, wycho- 
wawcy i rodzice mogą sprostować to 
wszystko, może coś dorzucić? 

21 J. Wysz. 
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CZŁONEK „BRUDERFERAJNU“. — NIEFORTUNNY. WYSTĘP W WARSZAWIE. — 

MROKACH „ZIELONEJ GRANICY". — UJĘTY PRZEZ POLICJĘ LITEWSKĄ. 

Począwszy, od roku 1923 operuje na tere 
nie Wilna znany t groźny złodziej Chaim 
Kaminer, Policja, która niejednokrotnie zna- 
lazła się na, śladach jego przestępstw ustaliła, 
że należy do znanej bandy „Bruderferajnu*, 
szajki złodziejskiej, ostatnio na szczęście zli- 
kwidowanej. — Kamżner bierze udział w słyn 
nej kradzieży. w sklepła firmy „Mołenda”, z0- 

f staje wreszcie ujęty i osadzony w więzieniu 
na Łukiszkachi Tam odsiedział, karę w prze 
ciągu półtorą roku, Po wyjściu z! więzienia 
ukazuje się naglej na dworcu kolejowym. Mi 
mo, ėž bacznie strzeżony, popełnia kilka zna- 

  

REPAPACJE $LUCHAWEK 
przyjmuje Wytwórnia Radjotechnicz- 
na, ul. Skopówka 6 (w podwórzu). RADJOWYCH 

cznych kradzieży. Wreszcie gdy czuje, że Wil 
na jest mu zbyt ciasne wyjeżdżą do stolicy, 
Ho Warszawy, łącznij z byłym sekretarzem 
„Bruderferajnu'* „niejakim Szmają Kaganem 
znanym niemniej złodziejem. 

W Warszawie następuje dalsza rejestra- 
cja występnych uczynków; Kaminera, aż wre 
szoże powinęłaj się mu noga w lokalu Banku 
Polskiego: zostaje aresztowany, osadzony w 
więzieniu i jednocześnie przewieziony do Wil- 
na. Znów znajome dla Kaminera Lukiszki... 
Gdy się mu powtórnie wrota więzienne otwar 
to, wyjeżdża na „gościnne* występy do Łot 

    

KRONIKA     

  

ŚRODA . 

В 225 Wschód st g.7 m 43 

Seweryna Zachód sł. g. 15 m. 42 
Jutro 

Marcjanny 

Spostrzeženio Zakładu Metecrulogji 
U. S. B. w Wiliie 

z dmia 7 — I 1031r 

Ciśnienie \ 68 
średnie w mm | 

Temperatura 1 1 19C 

śreunia ) 

Temperatur? najwyższa: | 3*C. 

Temperatura najniższe: — 390. 

Opad w milimetrach: 

War ) Połudn owo-Zaciedni 
przewaźający 

Tendencja Darometryczna: Stan stały 

Uwagi: półpochmurao 

  

URZĘDOWA 

— Szef wojskowego Sądu Okręgowego. 

Jak się dowiadujemy ze sfer wojskowych, sze 

fem wojskowego Sądu Okręgowego Nr. Ill w 

Wilnie został mianowany dotychczasowy pro 

KET przy tym sądzie ppłk. dr. Kamiński 

adeusz, zaś prokuratorem ppik. K. S. Do- 

boszyński Antoni. 

— (a) Koniiskata. Wczoraj władze sta- 

rościńskie przyaresztowały nakład nowopow- 

stałego pisma białoruskiego „Swidan je” za 

umieszczenie artykułów kolidujących z artyku 

łem 1 rozporządzenia o prawie prasowem. V 

związku z tem policja przeprowadziła rewizje 

ww lokalach redakcji i drukarni powyższego 

czasopisma uniemożliwając  rozpowszechnie- 

nie zajętego nakładu. 

MIEJSKA 

— (0) Sprawa pożyczki angielskiej. Dziś 

dnia8 stycznia, odbędzie się w Magistracie 

posiedzenie specjalnej komisji do spraw likwi 

dacji pożyczki angielskiej. Na posiedzeniu tem 

prezydent miasta p. Folejewski zda sprawo 

zdanie o wynikach pertraktacyj, prowadzo- 

nych ostatnio z jednym Z banków angielskich. 

— (a) Zbiórka na żydowski instytut nau 

„ Do Wilna powrócił delegat komitetu 

budowy w Wilnie żydowskiego instytutu nate 

kowego z ostatniego objazdu większych ©- 

siedli žydowskich w Rumunji, gdzie byla urzą 

dzona zbiórka na budowę instytutu. —. 

Mobec potrzeby prowadzenia akcji zbiór 

kowej w dalszym ciągu zorganizowano tam 

specjalny komitet zbiórkowy. 

SZKOLNA 

— lo ieka; hygieniczna lekarska w 

szkołach 1 m. Wilno. Wediug 

sprawozdania z opieki hygjeniczno - lekar- 

kiej w szkołach powszechnych m. Wilna za 

Amiesłąc grudzień 1929 r. stan czystości 1 scho 

rzenia wśród dziatwy przedstawia się: nastę- 

pująco: liczba dzieci brudnych wynosi 1589, 

zawszonych 1265;  šwierzba 13, inne cho- 

roby skórne 96, gruźlica płuc podejrzana 23, 

stwierdzona 7, grużkica gruczołów chł.onnych 

45, choroby nosa 57, choroby uszu 54, jagli 

ca 25, inne choroby. oczu 221, choroby za- 

kaźne: odra 385, krztusiec 13, płonnica 6, 

ospa wietrzna 25. 4 A 

Z powodu odry zamknięto 7 oddziałów 

2-ch szkołach i jedną szkołę. | 

Liczba szkół odwiedzonych wynosi 40. . 

Skierowano do przychodni 550, do kąpyjeli 

3383 przeprowadzono badań  indywidua|- 

nych 758, psychologicznych | CSKA U. 

Stan lokali szkolnych zadawalniający. | 
— Komisje egzaminacyjne dla rzemieślni. 

ków. W związku z odbytym w dniu 29 grud 

nia 1929 r. plenarnem Zebraniu Izby, Rzemieśl 

niczej w Wilnie na którym między innemi za 

twierdzono regulaminy dla poszczególnych 
komisyj  egzuminacyjnych, — zarząd lzby 
Rzemieślniczej w Wilnie zakończył Swoje 

przygotowania do powoania tych komisyj 

Egzaminacyjnych i rozpoczęcia samych egza 
minów czeladniczych i mistrzowskich. Ah 

Jednakowoż rozpoczęcie tych czynności 

jest obecnie uzależnione wyłącznie od tego 

kiedy Ministerstwo Przemysłu i Handlu ża” 
twierdzi uchwalone regulaminy. Przypuszczać 

należy, iż sprawa ta zostanie załatwiona w 

bieżącym miesiącu, co pozwoli tem samem 

rzygotowanym komisjom Egzaminacyjnym 

ozpocząć swoje czynności. : 

— (y) Waika z alkoholizmem wśród |dzia 

twy szkolnej. Jak się dowiadujemy kurator- 

jum okręgu szkolnego otrz. ymało zarządzenie 

ministerstwa WR i OP podjęcia we wszyst+ 

kich szkołach! walki z alkoholizmem wśród 

młodzieży. С : 
We wszystkich szkolach mają byč organi 

zowane odczyty i pogadanki uświadamiające 

o strasznych skutkach alkoholu. 

Odczyty te mają być urządzane nietylko 
dla dzieci, ale również i dla rodziców i opie- 
unów, bowiem uświadomienie opiekunów, 

órych wpływ i przykład osobisty ma olbrzy 
mie znaczenie jest koniecznym  warunki:m 

skutecznej walki z alboholizmem. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Strajk żydowskich pracowników han. 
dlowych zlikwi wany. Dn. 4 stycznia b. r. 
została zawarta umowa między wileńskim 
związkiem kupców i przemysłowców żydow- 

ka a związkiem zawodowym pracowników 
p a handlowych na następujących warun- 

kach: 
1) stasunek pracy pomiędzy zarządami 

związku kupców i now žydow- 
skich a ich pracownikami zostaje regulowa- 
ny wyłącznie na mocy właściwych przepisów 
rawnych, a nie na mocy przepisów związku 

zawodowego, 2) udział pracownika w obec- 
nvm strajku nie może być powodem do zwal- 
nfania go z pracy, 3) związek zawodowy 

    

przem. handlowy zrzeka się żądania zapłaty 
za czasjstrajku, 4) celem zapobiegania zatar- 
gów f załatwienia wynikłych konfliktów po- 
między pracownikami a pracodawcami, zosta- 
nie zwołana komisja porozumiewawcza z 
przedstawicieli organizacyj: związku kupców 
i przemysłowców żydowskich oraz związku 
zawodowego pracowników  przem.-handlo- 
wych, w równej: liczbie członków pracodaw- 
ców i pracowników. Każdy zatarg winien być 
rozpatrzony przez wspomnianą komisję w 
ciągu 3 dni od chwili wniesienia skargi przez 
jedną ze stron. л. 

KOMUNIKATY 

— 86-ta Środa Literacka dzisiaj w zw. 
literatów będzie miała za temat „Bazyljanów 
w literaturze i kulturze naszego kraju“. Re- 
ferat główny wygłosi p. Wałerjan Charkie- 
wicz; udział w dyskusji zgłosiły wybitne siły 
z pośród duchowieństwa i świata naukowe- 
go. Początek o godz. 20. Wstęp dla członków 
i sympatyków, Oraz wprowadzonych gości. 

Związek Literatów pragnie tą pierwszą 
w-nowym roku Środą uczynić dalszy krok w 
ustalaniu i popularyzowaniu historji tych mu- 
rów, w których znalazł siedzibę. Jest to jedno 
z ogniw pracy, prowadzonej dla kultury Wil- 
na od 4 zgórą lat przez Związek Literatów, 
przy żywem poparciu miejscowego społeczeń- 
stwa. Na tym terenie odbywa się twórcza 
wymiana zdań, łącząca ludzi różnych przeko- 
nań w swobodnej i życzliwej atmosferze. Za- 

rząd wyraża nadzieję, że zainteresowanie Śro 
dami w tym roku wzmoże się jeszcze i po- 

głębi. 2 
Dziś wieczorem odczytany będzie szkic 

programu dalszych Śród, celem zorjentowa- 
nia gości i ułatwienia im przygotowania dy- 
skusji. 

— Dziecko jw twórczości literackiej kobiet 
wifeńskich. |Podajemy do ogólnej wiadomości 
że dnia 9 stycznia, we czwartek o godzinie 
8 wieczorem autorki wileńskie wystąpia о- 

sobiście z recytacją własnych krótkich utwo- 

rów, poświęconych dziecku i jego psycholo- 

cji. Program wypełnią panie: Dobaczewska, 
Kirtiklisowa,  Masiejewska,  Piotrowiczowa, 

Reuttówna, Romer - Ochenkowska i Zawadz- 
ka. Wieczór odbędzie się w lokalu „Śród li 

terackich*, Wstęp wolny. Bilety 1 zł. 50 gr. 

  

   

  

— Szopka dla dzieci. Dnia 11 bm, (w so- 
botę) o godz. 4.30 odbdzie się w sali gimna- 

zjum Mickiewicza przedstawienie Szopki dla 

dzieci, zorganizowane przez _ Towarzystwo 

Wychowania Przedszkolnego. Poraz pierwszy 

dzieci w. wieku przedszkolnym ujrzą szopkę 

odegraną w tym układzie. Tow. Wych. 

Przedszk. zaprasza wszystkie dzieci. Bilety 

przy wejściu w cenie 1 zł. 

RÓŻNE 

— (ah.Konferencja graniczna z So 
wietami. Na odcinku granicznym Kuko- 
wicze odbyło się spotkanie mieszanej 
komisji rozjemczej polsko - sowieckiej. 
Omawiane były sprawy usprawnienia 
kontroli ruchu granicznego, wydawanie 
przepustek i ostatnich lokalnych zajść 
granicznych. 

— (y) Autobusy zamiejskiej Ze względu 
na bezpieczeństwo grożące z powodu prze 
pełnienia w autobusach komunikacji zamiej- 

skiej, policja otrzymała przypomnienie, & Бу 
dokładnie sprawdzała napełnienie tych autobu 
sów i w razie stwierdzenia przepełnienia spo 
rządzała! protokuły, na zasadzie których Sta- 
rostwo wymierzać będzie kary do 1000 zł. 
włącznie. 

Jednocześnie przypomniano o konieczności 
zwracania uwagi na stan techniczny maszyn. 

— (a) Charakterystyczna agitacja 
baptystów. W poszczególnych miejsco 
wościach na prowincji uwijają się emi- 

sarjusze baptystów, którzy prowadzą 
wśród włościan propagandę sekciarską. 
Ostatnio w Zaostrowieczu baptyści pod 
czas przemówień agitacyjnych wysuwa- 
li „atut* twierdząc, że należący do sek- 
ty nie będą powoływani do służby woj- 
skowej, ponieważ przepisy sekty wyra- 
źnie zakazują służbę w wojsku. 

— (y) Epidemja odry ginie na prowincji. 
W ostatnim tygodniu zanotowano na froncie 
walki z epidemją odry znaczną poprawę. Na 
terenie, województwa zanotowano zaledwie 
trzy nowe wypadki, po jednym w pow. Wil. 
Trockim, Święciańskim i Brasławskim. Gorzei 
przedstawia się sytuacja w Wilnie, gdzie za- 
notowano aż 84 wypadki. / 

Inne epidemje też ustają, nawet duru pla 
mistego było tylko jedenaście wypadków. 

— (a) Biblioteki przy Na sku 
tek zarządzenia władz administracyjnych we 

wszystkich szpitalach komunalnych mają po- 

wstać bibljoteki fachowo - lekarskie. 
Powyższe ma na/celu podniesienie strony 

naukowej lecznictwa szpitalnego. 

— Podziękowanie. Komenda garnizonu 
składa serdeczne podziękowanie członkom 

zarządu Polskiego Białego Krzyża, za urzą- 

dzenie „Gwiazdki”* dla wartowników garnizo- 
nu Wilno. 

Dzięki serdecznej opiece członków PBK. 
wszyscy żołnierze, stojący w dniu 24. 12. 29. 
na warcie, zostali obdarzeni upominkami. 

  

   

— Podziękowanie. Wszystkim tym, któ- 
rzy w dniu 15 grudnia 1929 r. wzięli udział 
w zorganizowaniu imprezy dochodowej pod 
nazwą „Czarna Kawa" lub  współudziałem 
swoim przyczynili się do wytworzenia miłego 
nastroju i urozmaicenia, a w szczególności p. 
p. gospodyniom z sedziną Kontowtową na 
czele oraz paniom Z. Monkiewiczowej-Plejew 
skiej, Juchniewiczowej i panom Rakowskie- 
mu,. Czerniawskiemu, Pigulewskiemu, za bez- 
interesowny udział w koncercie, składam tą 
droga serdeczne, staropolskie „Bó 

Czysty zysk na budowę kościoła Niepok. 
Pocz. Najśw. M. P. na Sołtaniszkach wyniósł 
329 zł. 82 gr. (—) Ks. A. Butkiewicz 
Proboszcz parafji N.P.N.M.P. na Sołtaniszkac, 

zapłać”. 

WYJAZD DO ŁOTWY I BERŁINA. — W 

wy. Jak' słychać operuje tam wyłącznie na te 
renie kolejowym, głównie w| wagonach. Po- 
dobna drogą okólną powraca do Polski, a 
wyspecjalizowawszy: się dostatecznie rusza w 
świat daleki i wypływa w Berlinie. Z „zaś- 
ciankowego* Kaminera staje się Kaminer mię 
dzynarodowymi złodziejem i oszustem. Pra- 
cujej on zawsze w pojedynkę, bez żadnych 
wspólników; Jego niezwykle śmiałe występy, 

e, zawsze nieuchwytną uchylanie się 
przed pościgiem podnoszą wartość jego w 
hierachji międzynarodowych przestępców, a 
w kartotece międzynarodowego biura detek- 
tywów widnieje dokładny rysopis i foto: 
fia Kaminer z czasem sta 
od „rozpruwania* ogniotrwałych kas. 

Z dalekiej zagranicy. ciągnie go jednak coś 
z powrotem da rodzinnego Wilna i Kaminer 
przybywą tu latem ubiegłego roku, Poznany 
przeż4 kilku ajentów wywiadu ma być  are- 
sztowany, ale sprytnią unika cigu i ginie 
w mrokach „Zielonej granicy”, po stronie #- 
tewskiej, Teraz, jak z ddmą powiada krymi- 
nalny wywiad kowieński, staje się „królem 
złodziejskim* ma Litwie, a wszystkie pościgi 
zawsze się kończą niczem. Kaminer j w 
Kłajpedzie, jest. w Kretyndze, w Szkudach, 
ciagle zmienią swe miejsce przebywania! i cią 
gle jest nieuchwytny „ Jednakże fatalny zda 
rzył się przypadek... Policji Etewskiej udało 
się ująć  międzynarodowegd  rzezimieszka. 
Przy aresztowanym znaleziono, nóż fiński, ró 

żnego rodzaju wytrychy portcygar srebrny i 
jeszcze wiele cennych przedmiotów. 

Międzynarodowego złodzieja ł oszusta 
policja litewska przewiozła do Kowna i osa- 
dziła w więzieniu. 

ZOTOR NÓFEZEO KE TACZT ODOWOPRZOOCEL 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohułance, Pożegnal 
ne występy Wandy Siemaszkowej. „Mirla E- 

fros'* którą z niepospolitym talentem kreuje 

znakomita artystka Wanda  Siemaszkowa 

wkrótce schodzi z repertuaru. „Mirla Efros* 

osiągnęła niebywały sukces artystyczny i ka- 

sowy. zaś zejście gi z repertuaru wywołane 

zostało wyjazdem Wandy Siemaszkowej do 

Warszawy, gdzie wkrótce rozpocznie wystę- 

py w sztuce Zofji Nałkowskiej nagrodzonej 

na konkursie „Dom kobiet". A 

— Przedstawienia popołudniowe  „Mirli 

Efros* Pragnąc uprzystępnić najszerszym wa 

rstwom publiczności oglądanie wspaniałej kre 

acji Wandy Siemaszkowej w sztuce Gordina 

„Mirla Efros* dyrekcja Teatrów Miejskich 

wyznaczyła dwa ostatnie przedstawienia tej 

Sztuki po południu o godz. 3.30 w sobotę nad 

chodzącą t n'edzielę. м 

— „Turandot“ Najbližszą premjerą teat- 
ru miejskiego na Pohułance będzie głośna 

baśń Gozziego „Turandot* w reżyserji Zy- 

gmunta Nowakowskiego. Ja 

— Teatr miejski Lutnia, Przedstawienie 

dla inteligencj! pracującej. Dziś przedstawie- 

nie dla inteligencji pracującej po cenach zni- 

żonych. Wystawioną zostanie doskonała ko- 

medja Fodora „Mysz kościelna" z udziałem 

A. Zelwerowicza niezrównanego w roli ba- 

rona Ulricha. Najbliższą premjerą będzie o0- 

statnia nowość repertuaru scen europejskich 

świetna komedja Pagnola „Pan Topaz“ w 0- 

pracowaniu režyserskiem R. Wasilewskiego. 

— Opera w Wflnie. Warszawska Opera 

objazdowa pod dyrekcją Tadeusza Wierzbic- 

kiego zjeżdża na kilkudniowy pobyt do Wil 

na. Przedstawienia operowe odbędą się w te 

atrze miejskim Lutnia. W piątek 10 bm. „Car- 

men*, w sobotę 11 bm. „Żydówka” w niedzie 

ię 12 bm. po południu ,, alka“, wieczorem 

„Pajace'. Zapowiedź przyjazdu opery wywo- 

łała żywe zainteresowanie. Bilety na pierwsze 

przedstawienie są do nabycia w kasie zama- 

wiań. 
— „Królewicz Rak* barwne to widowisko 

dla dzieci i młodzieży Wandy Stanisławskiej 

ukaże się raz jeszcze w niedzielę najbliższą 12 

bm. o godz. 12 w poł. w teatrze miejskim Łu- 

tnia. 

   

  

Co GRAJĄ W KINACH? 

światowid — 24 godziny z życia kobiety 

Słońce — Kiedy kobieta zdradza męża. 
Wanda — Miłość kozacka. 
Ognisko — Mogiła Nieznanego Żołnierza 

Hedjos — Miłość księcia seriws» 

Hollywood — Pod banderą ości. | 

Picadilly — donr pod „Czerwoną latarnią* 

Miejskie — Gdy młodość szumi. 
Lux — Trzy namiętności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wypadki w - cyfrach. Za ubiegłe 
dwa dni zanotowano w Wilnie 146 wypad- 

ków. W tem było kradzieży 19, zakłóceń spo 
koju i nadużycia alboholu 40, przekroczeń 
administracyjnych 38. Resztę wypadków po- 
dajemy w tej samej rubryce w skróceniu. 

— łc) Zagadkowy wypadek. Wczoraj w 
nocy na jezdni obok domu nr. 18 przy ulicy 
Raduńskiej znaleziono nieprzytomnego  Wa- 
wrzyńca Olechnowicza (Portowa 2) z ranami 

kłutemi nożem i z rozbitą czaszką. Nieprzyto 
mnego w stanie beznadziejnym ze względu na 

ęknięcie czaszki oddano pod dozór lekarzy 

Policja prowadząc w tej sprawie dochodzenie 

natrafiła już na ślad sprawców. Zachodzi 

przypuszczenie, że Olechnowicz został pora- 
niony na tle porachunków osobistych. 

— (a) Awantury strajkujących. Onegdaj 
w dzień grupa strajkujących piekarzy w: arła 
się do piekarni przy ulicy Stefańskiej z za- 
miarem zdemolowania urządzenia lokalu. 

Napadnięty piekarz wszczął ałarm co spo 
wodow ało że przybyła w czas policja nie do 
puściła do wybryków i czterech winnych 
wtargnięcia aresztowała. 

Zatarg z właścicielem piekarni przy ulicy 
Steiańskiej 4, wynikł, na tle usunięcia z pracy 
jednego z robotników. Wydalony udał się do 
związku, który wezwał pracodawcę do cofnię- 
cia decyzji i przyjęcia”zwolnionego z powro 
tem do pracy. Wobec tego, że interwencja 
związku nieodniosła skutku związek piekarzy 
ogłosił strajk i wezwał do bojkotu wymienio- 
ną piekarnię. 

— (y) Zabity przez pociąg na st. Orany. 
Na st. kol. Orany został zabity przez pociąg 
towarowy, zdążający w kierunku do Wilna Ja 
chimowicz lat 19, ze wsi Szatynów gm. Ja- 
zna pow. Dziśnieńskiego. Dochodzenie w 

toku. 
— (c) Tragiczne skutki nieuwagi szofera. 

Pod Zelwą. miał miejsce wypadek, którego 
ofiarą padł właściciel majątku Dobromil p . 
Lucjan Kundzicz. Pędząc szosą słonimską sa- 
mochód nieustalonego narazie pochodzenia 
wpadł na bryczkę, którą jechał p. Kundzicz, 
powodując całkowite rozbicie bryczki, 

Podczas wypadku Kundzicz doznał rozdar 
cia jamy brzusznej i uszkodzenia jelit. 

Stan rannego jest b. ciężki. 

— (c) Pożar z podpalenia. Nocy onegdaj 
szej w miajątku Łuszniewo gminy mołczadz- 
kiej spaliła się stodoła wraz ze zbiorami. 

Straty wynoszą około 12 tysięcy złotych. 
Z pierwiastkowego dochodzenia wynika, 

że pożar powstał z podpalenia. 
‚ — e) Kradzieże mieszkaniowe. Z fierba- 

ciarni przy ulicy Kalwaryjskiej 62-b skradzio“ 
no walizkę skórzaną wraz z biżuterją i garde 

  

Wszystkim, którzy, złożył nam wyrazy współczucia z powodu zgonu nieodżałowanego naszego męża i ojca 

Izraelt 
a przedewszystkiem Panu Wojewodzie Wileńskiemu, Panu Prezydentowi Miasta, 

B. P. 

BUNIMOWICZA | 
Samorządowi 

m. Wilna oraz wszystkim  Instytucjom i Organizacjom Społecznym — składamy z głębi serca 

płynące podziękowanie. 
się specjalistą ' RODZINA 

  

Podniesia uroczystość 
Więzy przyjaźni żołnierskiej, wię- 

zy koleżeństwa wojennego są dopraw- 
dy «zemś, co bardzo ludzi e sobą 
łączy i nie pozwala im o sobie na- 
wzajem zapominać. 

Dowodem takiego właśnie brater- 
stwa broni była skromna. zupełnie 
prywatna, uroczystość  odbyta w 
Wilnie w ubiegłą sobotę. 

Dzeń 4 stycznia jest dla pewnego, 
dość zresztą nielicznego grona osób, 
datą bardzo pamiętną. 

4 stycznia 1919 roku, czyli jede- 
naście lat temu, wyruszył bowiem w 
pole, wyruszył na front jeden z puł- 
ków armji naszej—puł. 22 'p echoty, 

Nie jest on dla Ziemi Wileńskiej 
bynajmniej obcym. 

W czasie wojny wpsawdzie krót- 
ko, jednak na terenie naszym walczył, 
osłaniał Wilno od Litwinów w cza: 
sach gdy wojska gen. Żeligowskiego 
z miasta ich wypędziły. Potem stacjo- 
nował czas jakiś w Mołodecznie, za- 
raz po zawattym z bolszewikami po- 
koju. 

Tak się złożyło, że w obecnej 
chwili w Wileńszczyźnie zamieszkuje 
spora liczba b. oficerów pułku 22-go, 
w Wilnie zaś samem służbę pełni je- 
go były dowódca p. gen. Krok-Pasz- 
kowski. 

" loto wystarczyło skromnej i pry- 
watnej inicjatywy, aby tych kilkunastu 
b. oficerów 22 p. p. na naszym tere« 
nie przebywających, do Wilna się zje- 
chało aby w jedenastą rocznicę wyj- 
Ścia w pole swego dawnego pulku, 
trochę czasu rozpamiętywaniu wspól- 
nej historji poświęcić aby wznowić i 
wzmocnić więzy ideowe i koleżeńskie 
łączące ich kiedyś. 

Wybrano na miejsce zbiórki Wil- 
no, jako stolicę tego kraju, wres»cie 
także i dlatego, że w nim właśnie 
przebywa ich b. dowódca. 

I zjechano się, Większość uczestni- 
ków w mundurach, kilku zaledwie cy- 
wilów. 

Zaczęto od wspólnej fotograiji. 
Dalszy ciąg programu zbiórki objął 
zebranie koleżeńskie, które stanowiło 
clou przedsięwzięcia, a które dało 
uczestnikom wiele serdecznych, pod- 
niosłych i wzruszających wrażeń przy 
omawianiu wspólnych dziejów. Prze- 
mawiali na nim gen. Krok-Paszkowski 
oraz b. oficerowie pułku: pos, Ka- 
miński Wład., starosta mołodeczań- 
ski Tramecourt Jerzy, mjr. dypl. Wa- 
silewski Tad.—-szef sztabu Wileńskiej 
Bryg. K.O.P., mjr. Małek Stan. i inni. 

Następnie gromadnie wzięto udział 
w przedstawieniu sztuki „Mysz ko; 
ścielna* w Teatrze Polskim poczem 
wspólna kolacja w restauracji hotelu 
George'a o miłym bardzo nastroju, — 
wyczerpała całość programu. 

Zbiórka b. oficerów 22 p. p. mia- 
ła jeden rys niezmiernie zasługujący 
na podkreślenie, mianowicie stanowi: 
ła, mimo prywatnego najzupełniej 
swego ”charakteru, przejaw serdecz- 
nych więzów łączących wszystkich ze- 
branych zarówno z piękną tradycją 
22 pułku, jak teżz osobą jego b. do- 
wódcy. 

! 

robą wartości tysiąc złotych. własność Julji 
Jozalitósowej, zamieszkałej tamże. 

Z mieszkania Klotyldy Parwinitowej (Fi- 
larecka 34) wyniesiono bieliznę, zegarek i ob- 
rączkę z datą 25. II. 1922 . 

Mieczysławowi Kramaszowi (Obozowa 20) 
podczas gdy nikogo w mieszkaniu niebyło 
skradziono patefon i obrączkę wartości 300 
zt. Do sklepu Załmana Sołowiejczyka (Kal- 
waryjska 28) po otwarciu drzwi dobranym 
kluczem dostali się złodzieje i wynieśli zapas 
farb, pędzli, szpagatu i 2 pierścionki. War- 
tość skradzionych rzeczy wynosi 400 zł. 

— (c) Samobójstwo. Z niewyjaśnionych 
narazie powodów targnęła się na życie Marja 
Zienkiewiczówna lat 19 zamieszkała przy ul. 
Podgórnej 18, która wypiła esencji octowej 
Desperatkę odwieziono do szpitala św. Jakóba 

— (c) Zatrucie czadem. Wydostającym 
się z przedwcześnie zamkniętego pieca cza- 
dem zatruła się 12 letnia Helena Gudaniec 
(Wawozy 22) Dziecko w czes uratowano. 

— (c) Niemiła przygoda. P. Michał Łu. 
saczewski stały mieszkaniec Czarnego Boru 
zawitał w ubiegłą niedzielę do Wilna by jak 
to się mówi „przewietrzyć się”. 

Pech chciał że p. Michał mając już w czu- 
bie spotkał na ulicy Kolejowej nieznaną mu 
kobietę i z nią razem wstąpił do hotelu „We- 
necja“. 

W hotelu nieznajoma skorzystała że Łu- 
saczewski cokolwiek zdrzemnął się i wycią 
gnęła mu z kieszeni rewolwer i 100 zł. go- 
tówką. Gdy zmartwiony Łusaczewski powia- 
domił o swej przygodzie policję, ta wnet 
ustaliła tożsamość złodziejki którą się okazała 
Teodorą Kozak (bez sfał. miejsca zam.) Nie 
aresztowano ją ponieważ zdołała ona gdzieś 
się ukryć. 

— (c) Napad na pograniczu. Na drodze 
Hancewicze Lachowicze na przejeżdżających 
handlarzy z Lachowicz: Borucha Tukaczyń- 
skiego, Lejzora ILuboszezyka i Zinę Sztejnach 

Tao) uzbrojonych bandytów dokonało napa- 
u. 
Handlarzom kazano zejść z wozów i poło- 

żyć się twarzami do ziemi i wskazać gdzie 
są nieniądze. 

Napastnicy nie wierząc zapewnieniom, że 

      

   

  

   
     
   

  

      

  

     

s TP. 
z DANIŁOWICZÓW 

Paulina Władyczkowa 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła 

w Bogu da. 7 stycznia r. b. przeżywszy lat 79, 
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 4 m.1 

do kościoła św. Anny odbędzie się da. 8-go e". godz. 5. 30. po poł. 
W dniu 9go bm. o godz. 10-ej rano — nabożeństwo żałobne, 

poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa.f 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w najgłębszym 

smutku 

Syn, SyBowa, Wnuczka i Rodzina 

s. + P. 

Waciawa Baranowicza 
urzędnika tegoż Banku zmarłego dnią 7. 1. 1930 r. 

Wyprowadzęnie zwłok z domu żałoby przy ul. Portowej Nr. 12 
do kościoła św. Jakóba odbędzie się w dniu 9 L o GodŁ. A po a 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże Kościele 
w dniu 10 bm. o godz, 9. 30. pocze i ; ' НН Ковп.я P m nastąpi wyprowadzenie zwłok B 

PAST TENS NT IN TIENTOS 

Bomba grodzieńska w paryskiej prasie 
Gazety paryskie zamieszczają wia- 13 uczni cudem tylko uszli śmierci. 

domość rzekomo z Warszawy, że je- W całej tej historji niema słowa 
den uczeń gimnazjum w Grodnie, nie- prawdy. Nikt w Grodnie teraz bomby 
zadowolony ze stopnia z matematyki, nie rzucał. Widzimy jednak, że awan* 
postawionego mu przez prciesora tura w gimnazjum Lelewela ustaliła pe 
rzucił w, klasie bombę. Bomba ta wien charakter zakańczania sporów 
zburzyła cały budynek gimnazjalny, wewnętrzno gimnazjalnych polskich w | 
ciężko raniła wožnego, a profesor 1 opinji prasy zagianicznej, 

Wilki pożar w hucie szklanej hr. Przeździeckiego © 
STRATY WYNOSZĄ 120 TYS. ZŁOTYCH. 

W dniu 5 bm. o godz. 4 po| poł, ma terenię zabudowań fabrycznych w; hucie szklanej ь 
Woropajewo własność hr. Przeżciecki 0 wybuchł pożar. Ogień owad czarni, 
w której: znajdowała się dużą ilość rai 3 1 я Pe PRO m 

Zanim zorganizowano akcję ratowniczą ogień objął cały budynek| wraz ze znajdujące | 
mi się w nim materjałami. 

a 

    

  

   
Huta szklana w Woropajewie, która padla pastwą ognia. 

  

   

  

   

saika ON aa ia a Kris kwa 

mj EO MOZ A AAA 
chodzenie się 4 ogniem. (y) Ё | 

Ppułk. Herfel komisarzem pow. Kasy Chorych 
Komisarz Wileńskiej Kasy Chorych ppułk. Hertel mianowany zo- 

Stał komisarzem powiatowej Kasy Chorych, działalność której obejmuje 
całe województwo wileńskie. 

  

  

handlarze nie mają przy sobie żadnych pie- 
niędzy zrewidowali wozy i kieszenie leżących 
posłusznie na ziemi żydów, znaleźli zaledwie 
kilkadziesiąt zł. 
_ , Za sprawcami napadu policja wszczęła po- 
ścig. 

SPORY 
PRZED AKADEMICKIEMI ZAWODAMI 

NARCIARSKIEMI W WILNIE. 

Jak już o tem podawaliśmy ogólnopolskie 
zawody narciarskie związków akademickich 
mają się odbyć w pierwszych dniach lutego 
w Wilnie. 

Wyznaczony jeż został termin zawodów, 
opracowany (z grubsza) program, prawie 
wszystkie większe środowiska wysłały do Za 
kopanego swoich zawodników dla przepro- 
wadzenia treningu, a tymczasem... w Wilnie 
odwilż, śniegu ani na lekarstwo. 

Narciarze wileńscy w rozpaczy. Na samą 
myśl, że będą musieli stanąć w szranki z | 
wytrenowanym przeciwnikiem podczas gdy 
sami i nie widzieli jeszcze Śniegu oblata ich 
zielony lęk. Jakoby nawet zawodnicy wileń- 
scy zdecydowali się nie „startować zupełnie. 

Trudno dziś przewidzieć jaki obrót wezmą 
te sprawy gdyż niemamy gwarancji czy dziś 

nie zacznie padać śnieg, a wówczas narciarze 
nasi mieliby około miesiąca na przygotowanie 

  

— (a) Kto zgubił 500 zł.? W ubieglą nie- 
dzielę wpobliżu gmachu urzędu pocztowego 
przy ul. Wielkiej jeden z przechodniów zna- 
lazł na chodniku zwinięty w kilkoro banknot 
500_zł. i pewne notatki. 

Przechodzący w tym czasie ulicą listonosz 
zmusił znalazcę pieniędzy do powiadomienia 
o tem policjanta i złożeniu odpowiedniego 
zameldowania. 

'Po zgubę dotychczas nikt się nie zgłosił. 

  

   

  

— (c) Były prezes „Bruderierejnu* padł 
ofiarą złodziei Podczas ostatnich dwóch dni 
świątecznych nieznani sprawcy dostali się do 
składu Samuela Lichtzona (b. prezesa osła- 
wionego „Bruderierejnu*) mieszczącego się 
przy ul. jatkowej i wynieśli zapas różnych 
artykułów spożywczych. Lichtzon po rozbiciu 
Bruderferejnu zobowiązał się wobec policji, 
że zerwie zupełnie ze swoimi byłymi „towa- się do boju. № 

rzyszami wytrychu“ i po wyjšciu Z wiezienia Zresztą chyba i w pomyślnych warunkach 

otworzył piwiarnię przy ul. Jatkowej. Kra- wlegliby krakowianom mającym możność wy | 

dzież ta w Świecie przestępczym wywołała jeżdżać na trening do Zakopanego lub No- 

niemalą sensację. A 4 

    

   
     

      wego Targu. (y) 

  

     

 



  

SŁOW 

  

SESJE WYJAZDOWE SĄDÓW WILEŃ. 

W okresie od 9 — 15 bm. I wydział kar- 
ny sądu okręgowego w Wilnie urzędować 
będzie w Oszmianie na sesji wyjazdowej. 

Sąd rozpozna dwadzieście spraw karnych. 
Skład sądu stanowić będą: wiceprezes są 

du okr. p. M. Kaduszkiewicz oraz sędziowie: 
Zaniewski i Sienkiewicz. 

Oskarża prok. Sulkiewicz. 
W okresie od 8 — 16 bm. sąd okręgowy 

w Wilnie (karny - uproszczony) w osobie 
sędziego Bobrowskiego, urzędować będzie w 

  

Lidzie. Oskarża. prok. Szemioth. — (у) 

am 

Dr. med. 
Benedykt DYLEWSKI 

St asystent Kliniki Uszno-Gard- 
lanej U. S. B. 
powrócił. 

Choroby uszu, nosa i gardła 
wady mowy i głosu. Ordynuje 

d 5—6 p.p. Św. Jańska 11 m.2. 

RADJO 
Środa, 8 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał czasu z Warszą- 
wy. 12,05 — 13,10: Poranek muzyki po' 
ularnej w wykonaniu orkiestry Polskiego 

Radja w Wilnie. ;13,10 —13,20: Komunikat 
meteorologiczny z Warszawy. 16,10 16.15: 
Program dzienny, 16,15 17,00: Koncert 
orkiestry wojskowej 6 p. p. Leg: pod ba- 
tutą Bogumiła _Reszke. 17,00 — 17,15 
Przerwa. 17.15 —17.40: Audycja dla dzieci, 
„Pogadanka przyrodnicza” Ireny Łubiakow= 
skiej. 17.45 - 1845: Transmisja koncertu 
z Warszawy. 18.45 19.05: Kwadrans 
Akademicki. 19.05 — 1950: Audycja wesoła 
„Coctail popołudniowy* w wyk. ?Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil, 19,30— 19,45: 
ięzyka włoskiego — prowadzi dr. Janina 
Rostkowska» 19,49 — 20,05: Program na 
dzień następny, sygnał czasu i rozmaitości. 
20,05 20,30: „Zadania regjonalne Wydziału 
Humanistycznego U. $. В. w Wilnie* od- 
czyt wygłosi prof, Stefan Glixcili. 20.30 — 
22,10: Transmisja z Katowic: Koncert ka- 
meralny, feljeton i koncert wirtuozowski. 
22.10 — 22.25 Echą „Dnia Wilna* 
ogłoszenie rezultatów konkursu muzyczne 
go dla radjopajęczarzy z dn. 12 grudnia, 
oraz odpowiedzi „na listy z poza zasięgu 

y 
15-ta lekcja @ 

wileńskiego. Wygł, Witold | Hulewicz Dyr. 
Progr, Polskiego Radja, Transmisja na in- 
ne stacje polskie.- 22,25 — 22,35: Muzyka 
lekka. 22,35—2300: Komunkaty P.A.T. z 
Warszawy. 23,00— 24,00: Muzyka taneczną 
z Warszawy. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 7 stycznia 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,87 

Czeki i wpłaty. 
Berlin 212,40 

EE D a mn ona Ema anas Es 

W dniach 11 i 12 stycznia 

1930 r. zostaną odegrane 

JASELKA 
w sali gim. j. LELEWELA 

Mickiewicza 38. 

Bilety od 80 gr. 

| WG 0B KERM GB JE EWIWJ UEDA ZATE 
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3 S Od dnia 7 do 9 stycznia 1930 r. włącznie będą wyświetlane filmy 

mo Miejskie. „Gdy młodość szumi““ 
SALA MIĘJSKA 53 

Komedja z życia amerykańskich studentów. Aktów 7. W rolach głównych: JAMES HALL, LUIZA 
ul. Ostrobramska 5 BROOKS i RYSZARD ARLEN. Nad program: „STRACONE ZACHODY*. Komedja w 2 aktach. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny pregram: „OD EGIPTU 
DO PALESTYNY". 

| Dzis podczas seansów Od godz. 6-ej powiększona orkiestra ba- 
łalajek i mandolin, która wykona odpowiednie romanse i pieśni. | 

KINO-TEATR Przebój sezonu. н + 

66 „HELIOS“ || „MIŁOŚĆ KSIĘCIA $ERGJUSZA““ 
Sensacyjno-erotyczny dramat. W rol. gł. czarująca BILLIE DOVE, prześliczna LUCY DORAINE 

Wileńska 38. | i ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO. Porywająca, potężna gra. Wspaniała wystawa. Film, 
który wzbudził zachwyt prasy. 

2 orkiestry. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 
Honorowe bilety na premjerę nieważne. 

Dziś sztandarowe arcydzieło Polskiej Produkcji Filmowej. Film polski światowej sławy. 

KINO-TEATR POD BANDERĄ MIŁOŚCI 
e | Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. Reżyserja MICHAŁA „HOLLYWOOD* | wASZYŃSKIEGO. W rol. gł. ZBYSZKO SAWAN, MARJA BOGDA. JERZY MARR, JAGA 

Mickiewicza 22. BORYTA, WŁADYSŁAW WALTER i inni. Udział bierze cała polska flota morska. Zdjęcia 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 21-XI 29 r. 
7252. Iš. A. „Uszpol Abram“. Przedsiębiorstwo zostalo zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 2581 — VI 

9617 II. A. „MARJA — Żukowska Marja*, Firma becnie 
brzmi: „MARJA — Dobrowolska Zoija”. Przedmiot pracownia 
kapeluszy. Właścicielką obecnie jest Dobrowolska Zofja, zam. w 
Wilnie, przy uł. Zawalnej 60. Na mocy aktu zeznanego przed 
Aleksandrem iRożnowskim Notarjuszem w Wilnie w dn. 22 paž- 
dziernika 1929 r. za Nr. 5789 przedsiębiorstwo pracownia kape- 
luszy Marji żukowskiej przeszło na własność Dobrowolskiej 

Zofji. 2582 — VI 

wpis dodatkowy w dn. 10-V 29 r. 
8093. III A. „PRZEMYŚŁ GUMOWY — ARDAL — M. 

Arończyk, H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz, B. i Ch. Łande, S. 
Mełup, Br. M. i Z Sztejnberg, M Wileńczyk i S. Forman, spółka 
firmowa w Lidzie" zmienia się na: „Frabryka Gumowa — 
RUBBER — M. Arończyk. H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz, B. 

i Ch. Łande, S. Mełup, Br. M. iZ .Sztejnberg, M. Wileńczyk i S 
Forman — firmowa. 2583 — VI 

pr dosa a RÓBBER M. Aronczyk 8093. IV A. „Fabryka Gumowa — M. Aronczy| 
H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz, B. i Ch. Łande, S. Mełup, Br. M. 
i Z. Sztejnberg, M Wileńczyk i S. Forman — spółka firmowa w 
Lidzie“. Firma obecnie brzmi: „Fabryka Gumowa Rubber — M. 
Aronczyk, H. Kuszelewicz, S. Kuszełewicz, B. i Ch. Lande, S. 
Mełup, Br. M. i Z. Sztejnberg, M. Wileńczyk — spółka firmowa 
w Lidzie”. Salomon Forman vel Furman wystąpił ze spółki. Sa- 

lomon Forman vel Furman zbył swój udział na rzecz wspólnika 

Morducha Wileńczyka. 2584 — VI 

` w dniu 31-X 29 r. pierwszy wpis. Ё 
11005. I. A. „Bancer Marja“. Siedziba w  Smorgoniach, 

pow. Oszmtaūskiego Piwiarnia Wiašciciel Bancer Marja zam. 

tamże. 2585 — VI 
______ — — — — — — — — == еч о о mi me 

11006. I. A. „Bartoszewicz Bronistaw“. We wsi Feliksowo 

ym. Lebiodzkiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczo-tytoniowy. 
Bema istnieje od 1927 r. Właściciel Bartoszewicz Bronisław zam. 

tamże. 2586 — VI 

11007. I. A. „Betoniarnia Sejmiku Mołodeczańskiego". Mo- 

lodeczno. Betoniarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — 

Wydział Powiatowy Sejmiku 'Mołodeczańskiego dE O 

11008. I. A. „Jan Emeljanow — przedsiębiorstwo leśne". 
Siedziba w Wilnie, ul. Kalwaryjska 4. Przemysł leśny w maj. No- 
womalin, pow. Zdołbunow. Firma istnieje od 1929 roku. Wlašci- 
ciel Emeljanow Jan, zam. tamže. 2588 — VI 

w dniu 31-X 29 r. 
1109. I. A. „Tewel Rubilnik i Sz. Kantorowicz S-ka“. Skup 

surowców krajowych i zboża. Siedziba w Rakowie, pow. Moło- 

deczańskiego. Firma istnieje od 1926 roku. Wspólnicy zam. w 
Rakowie, pow. Mołodeczańskiego: Tiewel Rubilnik i Szmerko 
Kantorowicz. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 18 

października 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do Tewela Rubiłnika, który ma prawo w imieniu spółki pod 
stemplem firmowym podpisywać weksle, wydawać zobowiązania 
dłużne, pełnomocnictwa, odbierać za swojem pokwitowaniem 
pieniądze oraz korespondencję pieniężną, zwykłą, poleconą i t. p. 
i wogóle reprezentować firmę na zewnątrz. 2589 — VI 

w dniu '5-XI 29 r. WE. 
11010. 1. A.„Węglohan — Juijan Kościałkowski* Siedziba 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 22—8. Sprzedaż węgla i drzewa. Fir- 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Kościałkowski Juljan zam. 
tamże. 2590 

w dnłu 13 -XI 29 r. 
11011. I. A. „Lejba i Szewiel Karasiny S-ka". Eksploatacja 

lasu i skup zawodowy materjałów leśnych. Siedziba w Brasławiu 
przy ul. Piaszczystej 5. Przedsiębiorstwo istnieje od 1926 roku. 
Wspólnicy zam. w Brasławiu: Lejba: Karasin przy ul. Piaszczy- 
stej 5 i Szewiel Karasin — przy ul. Piaszczystej 21. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy umowy z dn. 29 września 1928 roku. 
oraz jej uzupełnienia z dn. 5 stycznia 1929 róku na czas nieokre- 
ślony. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Każdy ze wspól- 
ników ma prawo podpisywać samodzłelnie wszelkie umowy, zo- 
bowiązania i inne dokumenty w imieniu spółki. 2592 — V 

w dnju 135-XI 29 r. 
10918. I. A. „Kinoteatr Hollywood — Leonfdas Pimonow* 

Siedziba w Wilnie, ul. Mickiewicza 22. Kinoteatr. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Pimonow Leonidas, zam. tamże. 

2592 — VI 

wpisy dodatkowe w dniu 19-XI 29 r. 
8093. V. A. „Fabryka Gumowa — Rubber — M. Aron. 

czyk, H. Kuszelewicz, L. Kuszelewicz, B. i Ch. Łande, S. Mełup, 
Br. M. i Z. Sztejnberg, M Wileńczyk — Spółka firmowa w Li- 
dzie”. Spółka przeszła w stan Ibkwidacji i na likwidatora powoła- 
no adw. Michała Oguszewicza, zam. w Lidzie, przy ul. Suwal- 
skiej 51. 2593 — VI 

w dniu 15-X1 29 r. 
11022. A. „Bogin Mejer* w Głębokiem, pow. Dziśnieńskie 

o, sklep mąki i drożdży. Firma istnieje od 1900 roku. Właściciel 
ogin Mejer, zam. tamże. 2594 — VI 

11023. A. „Bojarska Leja* w Raduniu, pow. Lidzkiego, 
sklep manufaktury. Ffrma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
„Bojarska Leja, zam. tamże. 2595 — VI 

w dniu 21-X 29 r. dodatkowy. i 
7849. IV. A. „Dom Handlowo-komisowy Grams i Świąt- 

kowski — Spółka firmowa”. RACE towarowe w Baranowiczach 
ul. Szeptyckiego 35 i w Białymstoku, ul. Nowy Świat 25, 

2596 — VI 

w dniu 15-XI 29 r, 
11024, I. A. „Božko Tomasz“ we wsi Dranie, gm. Molo- 

deczafskiej, sklep bakalejno-galanteryjny i wyrobėw  tytonio- 
wych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Božko Tomasz. 

2597 — VI 

10927 A. 1. „Skup Inu i siemienia Fejgela Mowszy i Ko- 
pelowicza Wulia — S-ka". Skup Inuwi siemienia. Siedziba w Dok- 
ka pow. Dziśnieńskiego. Przedsięborstwo istnieje od 1924 

roku. Wspólnicy zam: w Dokszycach, pow.  Dziśnieńskiego: 
Mowsza Fejgiel i Wulf (Kopelowicz. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 27 września 1929 r. na czasokres trzyletni 
licząc od dn. 27 września 1929 r. Wszelkie zobowiązania w imie- 
niu spółki podpisują obaj wspólnicy. 2604— VI 

  

10926. A. I. „Ejngorn Wóli* w Postawach, Rymek, 18, 
sklep bakalejny, egalanteryjńy i spożywczy. Firma istnieje od 
1920 roku. Właściciel Engorn Wólf, zam. tamże. 2603 — VI 

w dnu 10-X 29 r. 
10928. A. I. „Fejgelman Mirka'* przy st. Podświle, pow. 

Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku, 
Właściciel Fejgelman Mirka, zam. tamże. 2605 — VI 

10929. A. I. „Ginzburg Mowsza“ we wsi Ziabkach, gm. 
Prozorockiej, pow. Dzišnienskiego, sklep drobnych towarów i 
tytoniowy. Firma istnieje od 1889 roku. Właściciel  Ginzburg 
Mowsza zam. tamże. 2606 — VI 

0 10930. A. I. „Gordon Icek“ przy st. Paraijanow, pow. 
Dziśnieńskiego, skup materjałów leśnych. Firma istnieje od 1906 
roku. Właściciel Gordon Icek, zam. jamże. 2607 — VI 

10931. A. I. „Grinberg Ruwin“ w Motodecznie, ul. Pilsud- 
skiego, 114, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Grinberg Ruwin, zam. tamże. 2608 — VI 

10932. A. I. „Jesin Jankiel“ we wsi Tumiłowiczach, gm. 
Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnie 
je od 1929 roku. Właściciel Jesin Jankiel, zam. we wsi Dziedzino, 
gm. Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego. 2609 — VI 

10933. A. I. „Jesin Pinia“ we wsi Dziedzino, gm. Dok- 
szyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i tytoniowy. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel 'Jesin Pinia, zam. tamże. 

2610 — VI 

0934. A. I. „Jocheiman Lejba“ w Hoduciszkach, pow. 
Święciańskiego, handel naftą, szmarami i artykułami spożywcze- 
mi. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Jochelman  Lejba, 
zam. tamże. 2611 — VI 

10935 . A. I. „Kacowicz Chasia* przy st. Królewszczyzna 
gm, Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczo-galan- 
teryjny. Firma istnieje od 1929 roku. 2612 — VI 
————————————————— 

10936. A. I. „Kapłan Juda* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 
skiego, skup surowców. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel 
Kapłan Juda, zam. tamże. 2613 — VI 

10937. A. I. „Restauracja z wyszynkiem — POD ZIELO- 
NYM WĘŻEM —'Heleny Kondratowicz* w Kraśnem, pow. Mo- 
łodeczańskiego, restauracja z wyszynkiem. Firma istnieje od 1929 
roku. Właścicielka Kondratowicz Helena, zam. tamże. 2614—VI 

10938. A. I. „Lewitan Ester* przy st. Parafjanow, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i resztek bławatnych. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel Lewitan Ester zam. tamże. 

2615 — VI 

10939. A. I. „Lukjanionok, Roman“ w kol. Czeronka, gm. 
Zaleskiej, pow. Dziśnieńskiego. |Przedmiot — sklep kolonjalno- 
spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Łukjanionok Roman, zam. tamże. 2616 — VI 

„‚ „10940. A. |. „Mackiewicz Marja'* w Łużkach, pow. Dziś- 
nieńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Mackiewicz Marja zam. tamże. 2617 — VI 

w dniu 19-X 29 r. 
10921. I. A. „Belkowicz Icyk* w Święcianach, ul. Wilef- 

ska 3, sklep skór. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Bel- 
kowicz Icyk, zam. w Święcianach, ul. Szkolna 22. 2598 — VI 

10922. I. A. „Berman Pinja“ we wsi Tumilowiczach, gm. 
Dokszyckiej, pow. Dzišnieūskiego, sklep spožywczy i tytuniowy. 
Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Berman  Pinja, zam. 
tamże. 2599 — VI 

10923. A. I. „Blachman Gita* przy st. Podswile, gm. Głę- 
bockiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Blachman Gita, zam. tamże. 2600 — VI 

.. „10924 A. l. „Drozdowicz Władysław'* w Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego, restauracja ze sprzedażą zakąsek i wyrobów 
tytoniowych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Drozdo- 
wicz Władysław, zam. tamże, 2601 — VI 

‚ 10925. A. I. „Choynowski Marjan* w  Mołodecznie, ul. 
Gminna 33, restauracja. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Choynowski Marjan, zam. tamże. 2602 — VI 

' w dniu 10. 10. 1929 r. 
10941. A. I. „Michelson Chjena* w Święcianach, ul. N. Swię 

ciańska 1. Sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Michelson Chjena zam. tamże. 2618 — VI. 

  

10942. A. I. „Pok Nota* w Głębokiem, pow. Oszmęańskiego. 
Sklep zboża mąki i soli. Firma istnieje od 1900 roku. Właściciel 
Pok Nota zam. tamż 2619 — VI. 

10944. A. I. „Rajchel Owsiej* w Postawach, ul. Brasławska 
42, skup zawodowy drzewa celem odsprzedaży. Firma istnieje 
od 1929 r. Właśdciel Rajchel Owsiej, zam. tamże. 

2620 — VI. 

  

10945. A. I. „Tartak i Młyn parowy w m. Wotožynie M. Ra- 
poport i ]. Perelman — spółka”. Młyn parowy i tartak. Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. Piłsudskiego. Spółka istnieje od 14 listopada 
1928 roku. Wspólnicy zam. w Wołożynie: Mojżesz Rapoport i Jo- 
sel Perelman. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
14 listopada 1928 roku na czas nieokreślony. Żarząd stanowią 
obaj wspólnicy, który reprezentują spółkę wobec! wszystkich 
władz i instytucyj. Weksle, czeki, umowy i wszelkie zobowiąza 
nia prywatne j notarjalne oraz plenipotencje w imieniu firm 
podpisują obaj wspólnicy łącznie. Każdy że wspól. ników od- 
dzielnie ma prawo otrzymywać wszelkiego rodzaju koresponden- 
cję zwykłą wartościową, poleconą, jako też przesyłać i otrzy- 
mywać towary koleją żelazną i prowadzić sprawy spółki w insty 
tucjach sądowych i administracyjnych oraz wydawać plenipo- 
tencje osobom innym na prowadzenie takich spraw w imieniu 
spolki. й 1— VI. 

10946. A. I. „Rudak Justyn* w Łużkach, pow. Dziśnieńskie- 
go. Sklep drobnych towarów i tytoniowy. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Rudak Justyn zam. tamże. 2622—VI. 

w dniu 11. 10. 1929 r. 
„ 10947. A. I. „Sklepowiczowa Jadwiga" we wsi Bohdano- 

wie, gm. Wiszniewskiej, pow. Wołożyńskiego. Piwiarnia. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właścicielka Sklepowiczowa Jadwiga zam. tamże. 2623 — VI. moba LL AES) 

„ 10948. A, I. „Sławin Rocha" w Prozorokach, pow. Dziśnień skiego. Sklep kolonjalny, iFrma istnieje od 1929 ao Wiašcis ciel Sławin Rocha zam. tamże. 2624 — VI. 

10049. A. I. „Stankiewicz Michaf« w Szarkows: 
Dziśnieńskiego. Bilard. Firma istnieje 
Stankiewicz Michał zam. tamże. 

w Szarkowszczyźnie, pow. 
od 1929 roku. Właściciel 

2625 — VI. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło 

Lu Li a RA: 

kolosalne: w Gdyni, Gdańsku, Stokholmie, Sopotach i Tczewie. Specjalna ilustracja muzyczna. 
Początek o godz. 4, 6, 8. 

  Dziś 
į premjera! 

Kino - Teatr 

„Sioneė“ 
ul. Dąbrowskiego 5 | i Pomysty gagmen6w! 

66 „ „Dlaczego koblefa zdradza męża 
tragicznie zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIAROWSKA, M. MODZELEWSKA i JÓZEF WENGRZYN. 
Wielki dramat osnuty na tle stosunków rodzinnych. Nad program: 
„Hollywood“, w którym udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekra 
NITA NALDI, CECIL B. de MILLE, DOUGŁAS FAIRBANKŚ, CHARLIE CHAPLIN, Mary 
son, Owen Maore, Jack Holt i wielu innych. Oszołamiająca precyzja gry, 

1 е przepych miasta filmowego Hollywood'u. Motto: Ileż to; 
marzeń waszych piękne panie. O słowie, scenie, kinie, ekranie. Kończy się w... 

Zakulisowe, tajemnice ekranu, 

nów POLA NEGRI, 

Wielki film polski według scenarjuszą 
Konrada Toma. W rolach głównych: 

Jubileuszowy film wytworni „Pa amount", 
MARY PICKFORD, 

: Astor, Bethy Comp- 
techniki i reżyserji. Zawrotne tricki 

małżeńskim stanie. Uwaga: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

W dniu premiery bilety honorowe nie wsżne. 

GIEŁDA WARSZAWSKA Oszezędności ga oprocntówanie Pokój 7 stycznia 1030 r. CADA S! najpewniej lokuje O OJ ĖS EAS Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. "o AS 
jęcia, 

Tranz, Sprz. Kupno - być z utrzymaniem. 
Dolary 8,87,5 8,89,5 _ 8,855 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE doskonale prosperujące, | Mickiewicza 614. a w najruchliwszej dzielnicy miasta do sprzedania na dogod- — gia 124,40, 124,71, 124,09 nych warunkach m Kopenhaga 238,55, 239,15, 237,95 | Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 Pok ė j 
Holandja 359,19 — 360,09 — 358,29 š fach bk< 
Londyn 43,39, 43,50 43,28, Piszemy na maszynach ы WESA = duży, słoneczny, do 
Nowy York (czeki)8,88,5 _ 8,90,5 _ 8,865 Wileńskie Biuro Komisowo - Handl. Mickiewicza 21, tel. 152. One w rodzinie 

gentnej. Mont Wypłaty telegr. 8,905 8925 8885 wiłłowski zauł. 19—1. 
Oslo 238,32 238.92 — 231,12 a “ ы 
Paryż 35,02, 35,11, 3493, $ Ó K A o ipoważnego 
Praga 26,34. 26,40,5 | 26,27,5 w P LRE przedsiębiorstwa | rmmmuwamuwzam 
Szwajcarja 172,75, 173,18, 172,32 | z dużą przyszłością z gwarancją włożonego kapitału poszu- B a 
Bukareszt 5,3125 53137 5,3119 P Li piko sokdnEgo I ocsaC oko osa a POSADY i 

przyjąć czynny udział w prowadzeriu interesu z kapitałem 
Stokholm 239,35, 239,95 238,15 |2_3 000 dolarów. Adres w Biurze Ogłoszeń S. Jutana, | "OWOMUDWNENZWNNNE 
Wiedeń 125,30 125,61, 12499 Niemiecka 4, tel, 222. = $ I POSADY 
Węgry 155,57 165,74 15547 [NIAŃ w firmie są- 
Włochy 4659 46,71 4647 pi wą gy RE 

WE MKW tulę na posadę Kie- 
Marka niemiecka 212,50, Ab dać żydom, szczególnie a growcy na prywatnem 
Gdańsk 17344. y | mezamožnym, kEKARZB aucie osobowem, mo- 

Papiery procentowe: możność poznania języka państwo- 4 Ė ię złożyć kaucję 
Pożyczka inwestycyjna 121.75. Prem- 

jowadolarowa 67.— 5 proc. konwersyjna 
49,75 6 proc.dolarowa 88.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00. 8 proc. 
1. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48— 
8 proc. warszawskie 67,75. proc.warszaw- 
skie 52.25 8 proc. Łodzi 62,50. 10 proc. 
Siedlec 6950 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88,50 10proc. 
Radomia 74. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 48.75 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.25 4 i pół proc. warsz. 48. Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 82,— 
8 proc. Piotrkowa 58.75 

Akcje. 

Bank Polski 175, 75 . Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 27.00 Cegielski 49—. Mo- 
drzejów 18— Norblin 72, Ostrowiec - 6300 
Starachowice 20:75 —15-- Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 50,— — Раго- 
wozy 20, orkowski 8.50 Spiess 105. 
Lilpop 37.75 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
95—. Firley 40. Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank kland- 
lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 260.25. 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 7 stycznia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38-40, żyto 24 
—25, jęczmieo na kaszę 23 — 24, bro- 
warowy 27 — 28, owies 23—24  gry- 
ka 28—30, otręby pszenne 20—2), żytnie 
17—18, ziemniaki 7 - 8, siano 10—12, słoma 
8—9, makuchy Iniane 45—46. Tendencja 
aaa, Dowóz dostateczny, zapotrzebowanie 
małe. 

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

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70 — 
85, gryczana 80 90, owsiana 85—100 
perłowa 60 -- 80, pęczak 50 — 60 zą 
1 kg. manna 100—140. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 250 -- 
280, baranie 180—200, wieprzowe 280— 320, 
słonina świeża 380--400, solona 380—420, 
sadło 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 | 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 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10—12 zł, za 100 

Y sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalafiory 80—120 zą 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, bie 6c 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, jeszcze we 600—620, śnięte 500— 550, 
karpie żywe — 1700, śnięte 500—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 450-80,jwęgorze 700—800 
miętusy żywe 400—450, śnięte 350—380, 
stynka 280—300, sandacze mrożone 500— 
603, 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 
lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

wego, oraz by lepiej ich zapoznać z 
ięzykiem niemieckim, otwera się bez- 
płatny Kurs dlą dorosłych. Lekcie 
będą codzień, poczynając od 15 
stycznia 1930 r. od g. 7 m. 30 do g. 
8 m. 30 wieczór. Kurs Polskiego dla 
początkujących w poniedziałki i 
czwartki, dla tych, którzy już mają 
początkowe wiadomości we wtorki 
i piątki. Kursy niemieckiego odby- 
wąć się będą o tych samych godzi- 
nach we środy i soboty. Pragnący 
skorzystač z tej możności mają się 
zapisywać codzień od 8 stycznia 
między g, 12 а 1 м południe, oraz 
między g. 8 a 9 wiecz. ul. Wielka 15 
m. 4, (od Szwarcowego zaułka).   

  

i Do naszych Szan. Czytelni- 
ników zamieszkałych na Żarze- i B czu, zwracamy się z prośbą o 
zaofiarowanie obiadów, choćby 

i najskromniejszych, 12-letniej u- 

в 
ь 

B 
i 

czenicy Szkoły Powszechnej, bar- |] 
dzo zasługującej na pomoc. E 

  

  

  

    

|TATEA ERROR UEI (EADS LSE РОЫЕ 
| JR 697, Tel. 697. BB 

loggie. Koks į 
Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą- 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samcchodowym 

od 500 kig. 
: 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 

Właść. L. i 6. Dohużyńscy. 
Wilno, Zawalna Nr 20. 

Tel. 697. Tel. 697, 
RER KOJCE GETAC VATA siai KA 

    

Tango, Fox- 
Tańce kamawałowe trot, Slow fox 
i Blues wyuczam za 12 Iekcyj. P. 
BOROWSKI ul Trocką Nr. 2, Kurs 
rozpoczynam w piątek 10 stycznia o 
godz. 8 wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 
O godz. 7-ej rozpoczynam kurs ma- 
zura (za mazur 5 zł.) Zapisy przyj” 
muję. (Towarzystwo Chrześcjańskiej 
intelig.) PS— 

a. в 

BE Mm ВО ОСВ ПЫ 

 ŽĄDAICIE Ž 
E we wszystkich aptekach i К 

й 

o
 

    

składach aptecznych zńańego 
środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 

FECZEME .: 

  

ROM WEED ODER OAZIE 

DOKTOR 

A.Blumowiez Ogrodnik 
Choroby weneryczne, potrzebny do majątku 
skórne, i syfilis. Przy- SZemetowszczyzna p. 
jęcie: Od 9—1 13—7 Bolesława Skirmunta 

tud. U. $. B. Adres 
w adm, „Slowa“. —o 
    

    

Wilno, od 17 lutego. Znač 
się musi ną szklar- 

ul. Wielka 21, piach, hocowii 'wiao- 
(Telet. 921). — gron, drzewek owo- 

cowych, m SE 
i innyc ziałac 

DOKTOR ogrodownictwa. —l 
L. BIESZERA 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
о@ 840 1104 5 40 8, 

WWBAWAM 
AOPAG | SPRZEDAŻ 
AUAWAM 

GAEL SFR WET FJ Sprzedaje się firmowy 

sa ЗЕВ 5 Fortepjan 
ASRR Е2 оЛОО апо:пд 88…!“ od g. 

Kiuszarkašmlalomiskė žiisa Ne zjo a, ŻE * 
oraz Gabinet Kosme- 

Ne, So ra ь , wagry, iani 
tupie prodroki, ku Pianina 

i, lanie wło- „K. i A. Fibiger“, ĖS rów. liemenes 

  

    

  

я 

н ::пін:1 врге‹іні‹ па 
logodnyc. - 

L WOREK | katklkfowska 4-10. | 

BA Kosmetyka mi" 
mraszan EPOLWARK obsza-% 
———— ru około 60 ha, 
Gabinet |o dobrej glebie, 

Racjonalnej Koame-| las _ budulcowy; 
tyki Leczniczej. | jezioro,  zabudo- 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Urodę kobiecą kon- 

wania kompletne 
sprzedamy za 6.000 

dolarów 
D. H.-K* „Zachętą, 
Mickiewicza 5 
tel. 9-05. —0 

serwuje, dosko- 
nali, odšwieža, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opaienie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ко- A WA WAM 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od y: 10—83 * 

B W ZP. RÓŻNE 
Urodę, kosizcĄ BA P AA V 5 

onserwuje, ? 
doskonali, odświeża, Student I 5 R 

Rognace oj rwa lego kur, udka przyciemnianie brwi. SorePetycyj. Zaułek 
i U Ś-to Michalski 8 — 4, Gabinet Kosmetyki T Leczniczej „CEDIB* 

yniewiczowej, wazna czna s: е m Sika Arm 9. Przyj ZGU RY 

W. Z. P. 26: zamszu wowm 
R easizcam gz gubioną książkę 

įsk e - L LUKALE L= sos rocz 
aaa а asa I Przez P. A. C. Nr 1311 

w Przemyslu, na imię 
Daniela Tiktina, unie- 
ważnia się. a Pokoj 

do wynajęcia z wy- 
godami. Kasztanowa 
Nr. 3 m. 6. —0 

gubioną książkę 
wojskową, wyd. 
przez P. K. Ui 

T w Šuiecianach, nat 2 k imię Justyna Jurafca, po OJE ram. We „wsi Eowža- asd ny, gm. Święciańskiej, umeblowane, upi ia si > dowynająci0t> Tadas unieważnia się. o 

mi UD 

  

  

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23.


