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SŁOWO 
WILNO Schofa 60 listopada 1929 r. 

Redakcia i Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, administr.cji 228 druk 262, 

"przemysłowego 
Wprowadzcny w roku 1923 poda- 

tek obrotowy odegrywał w naszym 

budżecie bardzo poważną rolę. Łącz- 

nie z wpływami ze Świadectw prze 

"mystowych przynosił on skarbowi 

poważne sumy, które w r. 1928—29 

w porównaniu do r. 19241 zwiększyły 

się prawie w dwójnasób. W stosun- 

ku do ogólnych „dochodów budżeto- 

wych podatek ten stanowi przeciętnie 

za okres 1924— 1929 r. ckoło 10 

° ргос. 
Ustanowienie podatku obrotowego 

tak u nas jak w większości państw, 

było konsekwencją wzrostu budżetów 

państwowych i konieczności znalezie: 

nia jakiegokolwiek „wyjścia z sytuacji 

wytworzonej skutkiem 

stosunków gospodarczych powojen- 

nych, innemi słowy, jak to stwierdza 

„Przegląd Gospodarczy“,—potrzeby 

choćby częściowego dostosowania 

realnej wartości wpływów podatko- 

wych do zmniejszającej siły nabyw- 

czej pieniądza obiegowego. Zagranicą 

jjednak wcześniej dojrzała świado- 

mość konieczności stopniowego obni- 

żania stawek podatku obrotowego, 

_ celem zmniejszania ciężarów z tego 

; tytułu w miarę realizacji stosunkow 

walutowych. Całkiem słusznie podno- 

si prasa gospodarcza, że ten fakt, że 

u nas od pcłowy 1025 r. podatek 

ki tzemyslowy nie ulegał żadnym 

- zmianom, osłabia efekt projektowa- 

nej reformy podatku obrotowego, 

ponieważ siłą rzeczy realizowanie od- 

ciążenia musi rozpocząć się od. roz: 

miarów skromnych, by nie podważyć 

możliwości budżetowych. 

Jakie cele i zadania stawia pro- 

jektowana reforma? Nie tylko rządo- 

wy projekt zawiera na to odpowiedź. 

Można ją znaleźć również w przemó- 

wieniu p. ministra skarbu, wygloszo- 

nem przed dwoma tygodniami na po: 

siedzeniu rady finansowej.  Celem;re- 

formy jest „ułatwienie i usprawnienie 

wymiany towarowej", prowadzące do 

kapitalizacji i zniżki cen. Obrót we- 

wnętrzny jest bezsprzecznie niedosta- 

_/ teczay—reforima podatku  przemysło- 

wego przyczynić się powinna dt Oży- 

wienia tego obrotu, do jakiego celu 

zdąża jednocześnie projektowane wy- 

równanie opodatkowania wyrobów 

własnych i obcych „na wewnętrznym 

rynku polskim, dalej—obniżenie opo- 

dątkowania obrotów bankowych i 

_ wreszcie uprzywilejowanie handlu pro- 

" wadzącego księgi handlowe. 

Zmierzając do tego zasadniczego 
celu, rządowy projekt przewiduje ob- 

niżenie, poczynając od 1 kwietnia 1930 

r. o pół proc. stawki podatkowej od 

_" obrotów, uzyskanych przez przedsię: 

biorstwa handlowe, ze sprzedaży hur- 
_ towej wszelkiego rodzaju towarów 

Oraz z dostaw dla instytucyj państwo: 

wych i samorządowych, oraz od 1-go 

kwietnia 1931 r. do 1 proc. od pozo- 

Stałych obrotów. Poza handlem, ia- 

Stytucje kredytu krótkoterminowego, 

mają opłacać od 1 kwietnia 1930 r. 

1 proc. od prowizji, komisowego i t.p, 

(zamiast. dotychcz. 2 pros.) Przepis 

dotyczący wprowadzenia jednorazowe- 
go podatku wyrównawczego (w wy- 

sokości 6 proc. wartości fabrykatów 
4 półfabrykatów, przywożonych z za- 

_ granicy, który mą uiszczać odbiorca 

por nabywca towaru, z. wyjątkiem 

    
4   

„
E
P
P
 
T
B
A
 
M
 

rzedsiębiorstw państwowych i kolei) 
'ma na celu „uchylenie dotychcząsowe” 
go nieuzasadnionego uprzywilejowa- 

nia tranzakcyj, dokonywanych w Pal: 
Sce przez przedsiębiorstwa nie opła- 
Cające podatku przemysłowego”"—brak 
bowiem tego przepisu «stwarzał mię: . 
dzy innemi nierówne warunki konku- 
Tencji między poszczególnemi częścia- | 
mi terytorjum celnego państwa. Oma: 

_ Wlany projekt podatku przemysłowe: . 
go wprowadza następnie Szereg ulg - 
dla tranzakcji wywozowych produkta: | 

_ mi gospodarstwa rolnego. Przepis, że 

      
z ulgowych stawek podatkowych mo- 
A (dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 

( PRENUMERATA miesięczna z odalesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O | 
"sv, 10259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego uumera 20 gr. 

specjalnych į 

  

Z Ministerstwa P. T. T. 

WARSZAWA, 29—X!. Pat. Dnia 
29 b. m. minister poczt i telegrafów 
inż. Ignacy Boerner przyjął p. inż. 
Siwickiego w sprawach PASTy. 

+ 

WARSZAWA, 29—X! Pat. Dnia 
29 bm. o godzinie 10-ej p. minister 
poczt i telegrafów inż. Ignacy Boer- 
ner sprawdził stan robót przy budo: 
wie centrali telegrafów i telefonów 
międzymiastowych przy ul. Poznań- 
skiej. Na budowę przybył również p. 
prezes Najwyższej l<by Kontroli Pań- 
stwa dr, Wróblewski, którego p. mi- 
nister Boerner zapoznał szczegóło- 
wo ze stanem robót, a więc z robo- 
tami już wykonanemi i przewidziane- 
mi programem na rok przyszły. Pan 
minister Boerner stwierdził, że roboty 
postępują zgodnie z programem (oko- 
o połowy grudnia pierwsza część 
przewidzianych robót zostanie w zu- 
pełności wykończona) Oraz, że iniere- 
sy Skarbu państwa są w całości za- 
bezpieczone, W lutym 1930 roku roz- 
poczyna się gruntowa część robót, a 
mianowicie montowaaie konstrukcji 
żelaznej, przygotowywanej już obec: 
nie przez zjednoczone huty Królewska 
i Laura. 

WARSZAWA, 29—XI. Pat. Komi- 
tet pracowników poczt i telegrafów u- 
rządza pod protektoratem p. min stra 
poczt i telegrafów inż, Boernera ob- 
chód rocznicy powstania listopadowe- 
go, w sali Rady Miejskiej w dniu 30 
listopada o godzinie 17-ej. 
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WARSZAWA, 29—XI. Pat. W dniu 
30 bm. wyjeżdża p. wiceminister poczt 
i telegrafów inż. Włodzimierz Dobro- 
wolski w towarzystwie mjr. dyplom. 
Romera na uroczystości poświęcenia 
Sztandaru pocztowego związku przy- 
sposobienia wojskowego w Wilnie. 
Miristerstwo Poczt i Telegrafów dąży 
do wytworzenia wśród swoich pra- 
cowników kadr przysposobienia jedno- 
licie wyszkolonych, sprawnych i zwar- 
tych poczu.iem ideowem oraz dyšcy- 
pliną i będących w możności uzupeł- 
nić te wielkie potrzeby, które stwarza 
chwila zagrożenia bytu państwowego. 

Wyjazd marszałka Szymańskiego 

do Tallina 

WARSZAWA, 29 - XI. Pat. W dniu 
wczorajszym wyjechał do Tallina mar- 
szałek Senatu Szymański w towarzyst- 
wie sekretarza osobistego p. Mohla, 
na uroczystość 10 lecia estonizacji u- 
niwersytetu w Dorpacie, którego mar- 
szałek Senatu jest wychowankiem, W 
ten sposób podkreśla się raz jeszcze 
biiskie stosunki, łączące zdawna u- 
niwersytet w Dorpacie ze sferami 
naukowemi polskiemi. 

Prace na linji kolejowej 
Bydgoszcz—Gdynia 

WARSZAWA. 29.X]. Pat. Pan minister 
komunikacji w czasie ostatniej inspekcji 
budującej się linji = Bydgoszcz— Gdynia 
zwrócił szczególną uwagę na północny о4- - 
cinek tej linji, gdzie teren ma charakter 
górzysty. Wskutek iego budowa linji ze 
względu na miejscowe trudne warunki wy- 
magała wykonania szeregu trudnych pod 
względem technicznym robót. Między inae- 
mi wykonano tam kilometrowej długości 
rzekop pod dwa tory kało stacji Kack 

Wielki o głębokości dochodzącej do 20 
metrów, którego ogólna kubatura dosię- 
gała około pół miljona metrów  sześcien- 
„nych. Znaczna część ziemi z tego przeko- 
pu była użyta na usypanie w pobliżu tejże 
stacji ;dw6ch nasypów pod dwa tory o wy- 
sokości 14 metrów i 10 metrów na torfo- 
wiskach, których głębokość dosięga 10— 
18 metrów. 

" Wkrótce wstrząsający dramat 
wschodni 

„Zakazana kobieta“ | 

  
(MIŁOŚĆ ARABKI). 

W rol. gł: VIKTOR VARKONI 
i JÓZEF SCHILDKRAUT    

Bormanna 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — "Buiet Kolejowy. й ; 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

50 gr. Kronika wa milimetr 60 gr. 
pocztowa ułszezona ryczałtem, 
nie ch nie Administra- = Pow zamówiony: ZWYACA. 

-nisterjalny dr. Dorn, którzy w dłuższych wywodach 

w kinie „HOLLYWOOD*. © 

co do 

  

Upadek wniosku Daladiera į 
PARYŽ. 29.XI. Pat. W czasie dzisiejszego posiedzenia Izba 

odrzuciła 321 głosami przeciwko 257 pierwszy porządek dzienny, 
zaproponowany przez Daladłier i przyjąła 325 głosami przeciwko 
253 porządek dzienny, wysunięty przez jednego z deputowanych 
niezależnych, a wyrażający zaufanie dla rządu. 

Min. Loucheur o emigracji robotników polskich do Francji 
PARYŻ, 29 XI. PAT. Na dz'siejszem posiedzeniu lzby w czasie dy- 

skusji nnd budżetem ministerstwa pracy zabrał głos min. Loucheur, który 
podkreślił trudności uzyskania z Pclski robotników kopalnianych i rolnych. 
Mówca wskazał na znaczne wysiłki, czynione w tym kierunku i zaznaczył, 
że Francja nie powinna żywić jakichkolwiek obaw co do stanu sanitarnego 
elementów napływowych, gdyż robotnicy przed przybyciem do Francji pod- 
dawani są surowym oględzinom lekarskim. 

Sprawa głosowania nadj ustawą wolnościową 
w Reichstagu 

BERLIN, 29 XI. PAT. Frakcja niemiecko narodowa Reichstagu omó- 
wiła wczoraj na posiedzeniu pouinem sprawę głosowania w parlamencie 
nad ustawą wolnościową. . W toku T-godzinnych bardzo ożywionych debat 
nie zdołano jednak osiągnąć porozumienia między zwolennikami Hugen- 
berga a grupami umiarkowanemi. Narady irakcji odroczone zostały do dziś 
do godziny 12 w południe. 

Początek dyskusji 

BERLIN, 29.XI, PAT. W Reichstagu rozpoczęła się dziś dyskusja 
polityczna nad zgłoszonym przez komitet hugenbergowski w drodze refe- 
rendum ludowego projektu t. zw. „ustawy wolnościowej”, zwracejącej się 
przeciwko rządowi niemieckiemu pod sankcjami karaemi przyjmowania ja- 
kichkolwiek zobowiązań międzynarodowych, które mogłyby finansowo 
obciążyć Rzeszę niemiecką. Równocześnie na plenutn Reichstagu wpłynęły 
dwa wnioski pr. Westarpa i hittlerowców, domagające się odroczenia ter- 
minu ewentualnego plebiscytu, wyznaczonego przez rząd na dzień 22 
grudnia r b. 

Przemówienie ministra Curtiusa 

Dłuższe przemówienie wygłosił min. Curtius od oświadczenia, iż rząd 
oczekuje i żąda odrzucenia projektu ustawy wolnościowej. Termin 22 grud- 
nia powinien zostać utrzymany, ponieważ przesunięcie terminu plebiscytu 
wprowadziłoby niepożądane obciążenie wewnętrznej i zewnętrznej politycz- 
nej sytuacji Niemiec. Akcja obozu plebiscytowego stanowi akt przeciwko 
autorytetowi państwa. W obronie przed tym atakiem rząd zgodny jest ze 
stronnictwami koalicyjnemi. Treść refereadum ludowego wkracza w  dzie- 
dzinę polityki zagracicznej i żąda radykalnej zmiany jej metod. Nonsen: 
sem nazywa minister twierdzenie, jakoby dotychczasowa polityka oparta 
być miała na uznaniu winy Niemiec za wybuch wojny. 

Nigdy Niemcy nie uznały jednostronnego wyroku o winie swej, orze- 
czonego przez traktat wersalski. Każdy rząd niemiecki odpierał tę niespra- 
wiedliwość w uroczystych deklaracjach i ostatnio stało się to w odezwie 
obeczego rządu i p. prezydenta Rzeszy w 104а rocznicę podpisania trakta- 
tu wersalskiego. W odparciu tez o winie Niemiec większość parlamentu 
solidaryzuje się z rządem, p. prezydentem Rreszy i przeważającą większo 
Ścią narodu niemieckiego. 

Plan Younga korzystniejszy od planu Dawesa 
Przechodząc do spraw planu Younga minister podkreślił, iż w obec: 

nej chwili musi mówić o samej treści tego” planu z pewną rezerwą. Parla- 
ment niemiecki ma możność wypowiedzenia się w tej sprawie po końco- 
wej konferencji haskiej. Odrzucenie projektu ustawy wolnościowej nie by- 
łoby zatem jeszcze wyrażeniem zgody na plan Younga. W porównaniu 
z planem Dawesa jednak plan Younga przynosi znaczne ulgi, które go- 
spodarstwu niemieckiemu i narodowi przynoszą korzyści. Państwa wierzy- 
cielskie utrzymują wprawdzie nadal pewne prawa zastawu, ale wpływ za- 
granicy na gospodarstwo niemieckie i administracje państwa "niemieckiego 
zmniejszyży się. Najważniejszą zaś zdobyczą jest ostateczna i zupełna ewa- 
kuacja Nadrenji, którą—jak podniósł minister - Niemcy uzyskają bez przy- 
Szłej kontroli Nadrenji, 

Polemika z Hugenbergiem 
W dalszym ciągu swej mowy minister, polemizując z wywodami pos- 

ła Hugeńberga, wygłoszonemi na kongresie niemiecko-narodowym w Cas- 
Sel, udowadnia nierealność projektu ustawy wolnościowej i niemożliwość 
przeprowadienia w praktycznem życiu politycznem zawartych w tej ustawie 
postanowień. Artykuł 4, domagający się sankcyj karnych przeciwko człon- 
kom rządu, minister nazwał Szczytem demagogji. Nie jest patrjotyzmem, 
lecz nieuleczalną Ślepotą—ciągnął minister—zamykanie oczu na to, iż Niem- 
cy nie są w stanie narzucić jednostronnie swej woli innym państwom. 
Osiągnięcie celu przywrócenia stanowiska Niemiec w Świecie możliwe jest 
tylko przez współpracę Niemiec z innemi państwami. 

Przeciwko referendum ludowemu 

Plan twórców referendum ludowego zmierza właśnie do pokrzyżowa- 
nia tych możliwości. Przeprowadzenie teo planu izolowałoby Niśmcy zu- 
pełnie. Zaszczytna klęska nie odebrała Niemcom dumy i wiary w przy- 
szłość. Rząd niemiecki prowadzi jednak politykę zagraniczną bez złudzeń 
z troską patrząc rzeczywistości w oczy. 

W imieniu stronnictw koalicyjnych odczytał następnie poseł centrowy 
Esser deklarację, domagającą się odrzucenia projektu ustawy wolnościowej 
w całości i bez obrad komisji. 

Obrady konierencji polsko-niemieckiej 
sier gospodarczych w Poznaniu 

POZNAŃ. 29. 11. (PAT). Dziś przed południem rozpoczęły się w, poznańskiej Izbie 
Przemysłowo - Handlowej obrady konierencji polsko + niemieckiej sier gospodarczych Z 
udziałem przedstawicieli polskiego kupectwa zorganizowanego w Związku Towarzystw 
Kupieckich i Poznańskiej Izby, Przemysłowo — łiandlowych  riiemieckich sfer gospodar. 
czych ze Śląska Dolnego — przybyłych pod prą4ewodnictwem prezydenta Izby, Przemy- 
słowo + Handlowej we Wrocławiu Grunda. 

Zebranie zagaił prjezes Związku Towarzystw Kupieckich Otmanowski, podkreślając - 
w swem przemówieniu, iż obecna konierericja mą stworzyć dalsze ramy do wymiany to 
warów między sierami handlującemi obu państw. Po powołaniu prezydjum przemawiał 
rezydent Grund, który wyraził przekonanie, że dzisiejsza konieńencja zbiera się pod po- 
łyślnemi auspiracjami, wobec tego, że rokowania o traktat handlowy między Polską i 

Nimcami poczyniły w ostatnich miesiącach zaqaczny krok naprzód. Po referatach odbyły 
się obrady 2 komisyj: komunikacyj i prawniczej. Wieczorem odbył się na+ cześć gości 
w salonach ratusza raut, wydany przez miasto. 

akończenie dyskasji w komisji spraw zagran. Reichstagu 
na temat umowy likwidacyjnej polsko-niemieckich 

wań traktatowych. 
„ BERLIN, 29.X1. PAT. Komisja spraw zagranicznych Reichstagu za- 

kończyła na dzisiejszem posiedzeniu obrady w sprawie umowy  likwida- 
cyjnej i polsko-n'emieckich rokowań traktatowych. W toku dzisiejszej dy- 
skusji, oprócz przedstawicieli stronnictw parlamentarnych zabierali również 
głos minister spraw zagranicznych Curtłus, poseł Rauscher i dyrektor mi- 

uzupełniali złożone 
już poprzednio wyjaśnienia i udzielali informacyj w kwestjach, wysuniętych 
w drugim dniu narad. Komisja nie powzięła żadnych rezolucyj. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow 
| sadestane milimetr 

„wa“. Przytoczywszy dane, 

dochodzenie w sprawie wielkich 

roko- 

Zagraniczne 50 drożej. Ogłoszenie cyirówe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administrac 
Sea aan Oka wo GM ała Konliakację zalanie Ak o Pó 

Reforma podatku ECHA STOLICY Pozycja Tardieu nie zachwiana Pamiętniki Clemenceau 
14 PUNKTÓW WILSONA. 

PARYZ. 29. 11. (PAT). Ostatni nur 
mer „Illusiration'* zamieszcza zebrane 
przez sekretarza Clemenseau wyjątki z 
pamiętników zmarłego „Ojca zwycięsty 

dotyczące 
okresu swej młodości Clemenseau 
przedstawia w jaki sposób ksztaltowa- 
ła się jego psychika, poczem cytuje 
wspomnienia z roku 1870. Dalej autor 
pamiętników przechodzi do okresu woj 
ny. Wspominając tak często zarzucane 
mu przedwczesne zawieszenie broni, 
opowiada on: „Foch mówił, że musimy 
zgodzić się na zawieszenie broni, gdyż 
żołnierze nasi są wyczerpani i gdyby 
trzeba było kontynuować wojnę, Ко- 
sztowałoby to jeszcze 100 tysięcy luh 
dzi. Niemcy zaś przyjmowali wszystkie 
warunki, Wreszcie istniało porozumie- 
nie co do tego, żę wojna zakończy się, 
skoro tylko zostaną przyjęte 14 pun- 
któw Wilsona. 

SPRAWA OKUPOWANIA NADRENII 

W sprawi. zarzutów, że Clemenseau 
nie odebrał Nadrenji od Niemiec, 
„powidda on co następuje: „Jest to te- 
za, której Francuzi, a w szczególności 
Francuzi republikanie ani na chwilę 
nie mogli przyjąć nie inaczej, jak w na 
„dziei uzyskania skądinąd innych gwa- 
rańcyj i korzyści”. W sprawie klauzu- 
li.o 15 letniej okupacji Ciemenseau mój 
wi: „Jeżeli Niemcy wypełnią przyjęte 
zobowiązania, zwolnimy tereny okupo- 
wane. Jeżeli nie wypełnią, pozostanie- 
my dłużej niż 15 lat, a choćby do 100 
lat, jeżeli się to okaże kūnieczne. 

Jeżeli po ewakuacji terenów okupo 
wanych Niemoy pogwałcą swe zobowią 
zania przeprowadzimy ponowną okupa 
cję. Czyż chcecie więcej aneksyj? Jest 
to słowo sprzeczne z duchem czasu. 
Nowe anektowanie Nadrenji oznacza- 
łoby ruinę tega wszystkiego o co my 
walczymy”. : 

ROLA LLOYD GEORGES'A I WIL- 
|, SONA. 

Na zarzut utrzymania jednolitości 
Niemiec Clemensau odpowiada: „Jak 
można było rozdzielić Niemcy? Byłem 
jedynym reprezentantem interesów kon- 
tynentalnych. Niemcy ze swemi dyna- 
stjami rozproszonemi są bardziej jedna 
lite, niż kiedykolwiek. Wiem o tem do- 
brze, lecz jak temu przeszkodzić? Osią- 
gnąłem wszystko, co logicznie biorąc 
mogłem osiągnąć. Omal nie zerwałem 
z sojusznikami na 48 godzin przed pod 
pisaniem traktatu. Llloyd George nie 
chciał okupacji, lub godził się co naj- 
wyżej na jej dwuletnie trwanie. Ostate 
cznie Wilson doprowadził da porozu* 
mtenia. Gdybym był zerwał z sojuszni- 
kami, miałbym cały świat przeciwko sie 
bie. Traktat nie jest zbyt korzystny. 
Przyznaję to. Lecz czyż wojna była ko 
rzystna? Trzeba było 4 lat i wysiłków 
nie wiem ilu narodów, aby powalić 
Niemcy. Kiedy złożyłem władzę, Fran- 
cja uzyskała i swoje terytorja i kolonie. 
Okupowałem Nadrenję i doprowadzi- 
łem do zmartwychwstania Polski i Cze 
chosłowacji. Lecz przyszedł Millerand, 
a po nim inni i podstawy traktatu rur 
nęły”. 

  

tha nadużyć poborowych 
w powiecie Wiłkowyszskim. 
KOWNO. 29.XI. Pat. Litewskie A 

skowe władze śledcze prowadzą obecnie 
nadużyć 

poborowych w powiecie wiłkowyskim. O 
nadużycia oskarżeni są lekarz powiatowy 
Kudirka, lekarz 4 p. artylerii Gudialis i 
inni. Przyjmowali oni łapówki za zwalnia- 
nie poborowych z wojska.į 

Strajki oczniowskie w uczelniach litewskich 
„Rytas” podaje, iż w gimn. „Żiburys* w 

Wołkowyszkach rozpoczął się strajk uczniow 
ski. Władze gimnazjum wiedziały już zaw!- 
czasu o temi poinformowały Ministerstwo 
Oświaty. 

Onegdaj przybył do Wołkowyszek rad- 
ca Ministerstwa Oświaty p. Daniłauskas i 
oświadczył za pośrednictwem dyrektora ucz- 
niom, iż do uczniów mie należy wcale de- 
cydować o tem, czy szkołę nałeży upaństwo- 
wić, czy też pozostawić w rękach prywat- 
nych. 

Pomimo ogłoszenia strajku wykłady trwa 
ją nadal, gdyż część uczniów zjawiła się na 
wykłady. Radca Ministerstwa nakazał wła- 
dzom szkolnym nauki nie przerywać. 

Toż samo pismo podaje, iż w tych 
dniach w gimnazjum państwowem w Tel- 
szach  zastrajkowali uczniowie VII klasy. 
Strajk wybuchł podczas obecności w gimna- 
zjum wizytatora Ministerstwa Oświaty p. 
Kajruksztisa. 

Przywrócenie „eatilego > poselstwa 

'KOWNO. 29.X1. Pat. Rząd litewski po- 
stanowił przywrócić w  Stokholmie posel- 
„stwo litewskie, które wswoim cżasie zo- 
stało zwinięte przez Woldemarasa. Jako 
kandydat na stanowisko posła upatrzony 
ma być dyrektorde partameatu ministerstwa 

-spraw zagranicznych Sawicki który sprzė- 
ciwia się jednak tej nominacji. Jak wiado- 
mo, Sawicki zajmuje równocześnie stano- 
wisko dyrektora teatru narodowego. 

» mistom i przedstawicielom 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. ` 
WILEJKA POWiATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

jednoszpaitowy na śrronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

ja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
numeru dowodowego 20 groszy. 

EE tkacz 

gą korzystać tylko samoistne przed- 

siębiorstwa handlowe (to znaczy, że 

sprzedające w tejże postaci w jakiej 

zostały nabyte) wymierzony jest prze- 

ciwko tym przedsiębiorstwom, które 

oddają nabyte surowce lub pėliabry- 

katy do przerobu, uzyskując ulgowe 

stawki podatkowe, wówczas gdy firmy 

przerabiające opłacają tylko podatek 

od wynagrodzenia. Ministerstwo Skar- 

bu oblicza, że rezultat finansowy ob- 

niżenia stawki wyraziłby się w roku 

budżetowym 193031 w postaci 11 

milj. zł. ubytku, zaś w roku 1931-32 
—około 60 milj. zł. 

Omawiany projekt reformy podat- 
ku przemysłowego został przesłany 

do zaopinjowania Związkowi izb prze- 

mysłowo - handlowych, organizacjom 

gospodarczym i wybitniejszym ekono- 

sfer go- 
spodarczych. 

Nie wiemy dotąd jakie w tym 
względzie stanowisko zajęły zaintere- 
sowane zrzeszenia. Jeżeli chodzi o 
prasę gospodarczą, ograniczyła się 
Ona na razie przeważnie do luźnych 

uwag i spostrzeżeń. Bliższym omó- 
wieniem reformy podatku według pro- 
jektu rządowego zajął się ostatnio 

„Tygodnik Handlowy", wymieniony 

organ Stowarzyszenia kupców polskich 

podkreśla znamienność i nawet rewe- - 
lacyjność urzędowego uzasadnienia 
projektu. „Prawdy, czytamy tam, praw- 

dy, którym dawaliśmy wyraz przez 

tyle lat, w tylu formach i przy tylu 
okazjach, zaczynają przenikać tam, 

gdzie tak niedawno jeszcze nie znaj- 
dowały żadnego zrozumienia— ale iluž 

'boleśnemi oflarami i ciężkiemi do- 
" świadczeniami trzeba było okupić ten 

sukces”, A sukces niewątpliwy pole- 

ga na przyznaniu przez czynniki rzą- 
dowe, że: 

„ „Prócz przyczyn natury ogólnej, wy- 
nikłych.z anormaln'go życia gospodarcze- 
go, do jakiego były zmuszone poodrywane 
od siebie części organizmu Polski istnieją 
jeszcze poważne trudności, wynikłe z wad- 
liwej organizacji aparątu wymiany t. j. ku- 
piectwa*, 

„Pomijając szczegółową analizę tego 
zjawiska — stwierdzić przecież należy, 2е 
jednym z powodowžniezadavelającego dzia- 
łania naszego aparatu wymiany jest niepo- 
siadanie przez kupiectwo dostatecznych 
funduszów obrotowych. Fakt ten w zesta- 
wieniu z drożyzną kredytu i brakiem orga- 
nizacji bankowych, ifinansujących handel, 
tworzy z kupca pośrednika finansowego w 
ostatecznym rezultącie przez wytwórcę.* 

„Ponieważ zaś przemysł w Polsce, 
aczkolwiek posiada dla siebie aparat kre- 
dytowy, jednąk nie rozporządza nadmia- 
rem kapitałów obrotowych—zatem w re- 
zultącie kupiectwo w znacznej mierze opie- 
ra się na wytwórcy silniejszym, czyli ma- 
jącym możność udzielania dogodnych kre- 
dytów*, 

„Handel w Polsce jest słaby,  pozba- 
wiony kapitałów obrotowych i niezdolny 
do prowadzenia szerszej ekspansji nietylko 
na zagranicznym lecz i na wewnętrznym 
rynku zbytu. Wskutek tego nie jest on w 
stanie finansować przemysłu i w wielu wy- | 
padkach jest sam przez przemysł finanso- 

wany*. 3 

Možna“kwestjonowač, czy projekt 

nowelizacyjny spelni te zadania,, mož- 

na poszczególnym przepisom projektu 

przypisywać ujemne skutki działania 
—nie sposób jednak negować, że pro- 

jekt w całości oznacza zasadniczy 
zwrot w polityce finansowej rządu. 

. —ski. 

LBRREREKY ZR ZERA BEORZCECOSIEREOWZEGIA 

„Journal ies Dėbals“ 
przeciw polityce ustępstw 
PARYŻ. 29. 11. (PAT). Dzisiejsze dzien : 

niki zamieszczają liczne komentarze o de- 
cyzji komisji spraw zagranicznych, mocą któ-. 
rej specjalna podkomisja ma szczegółowo 
zbadać sytuację w Nadrenji w celu sprawdze 
nia danych o zbrojeniu się Niemiec, na które 
powoływał się w swem przemówieniu Fran- 
klin Bouillon. Niemniejszą doniosłość posia- 
da również — w'g opinii licznych dzienni- - 
ków — wyznaczene drugiej podkomisji, któ 
rej polecono zbadać sprawę zwrotu niemiec- 
kiego mienia prywatnego zaasekurowanego w 
czasie wielkiej wony i na czele której stoi 
p. Dubois, b. prezes komisji reparacyjnej. 

Ostatnia sprawa — znaznacza „Journal 
des Debats* — dowodzi nie lepiej lekkomy 
Śślności i nieznajomości rzeczy, cechującej 
politykę likwidacyjną. Wiemy dobrze — 0$* 
wiadeza dziennik, — że stronnicy likwidacji 

0 
misji spraw zagranicznych. Nie przypada to 
rozpoczną kampanję przeciwko decyzji 

im oczywiście do gustu. Niepokoi ich ta de- 
cyzja, gdyż dowodzi, że w kraju budzi się 

ruch przeciwko polityce ustępstw. Wszystko 
wydawało się łatwem o ile szło o wygłasza 
nie pochwa dla pokoju. Sprawy się pogma- 
tway, gdy zaczęto wykrywać nowe "tajniki 
polityki pokojowej. J у 

Większość Francuzów najszczerzej jpoko- 
jowo usposobiorra — oświadcza „Journal des 

ebats* nie omieszka wypowiedzieć się prze- 
ciwko polityce likwidacyjnej, gdy pozna isto- 

  

tną jej naturę i dokonywane pod jej hasłem | į 
nadužycia. Komisja spraw zagranicznych 
miaa rację ujawniając swą chęć bliższego po- 
znania całej tej sprawy. ` 

I S Ni  



„ kožuszku; 
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ECHA KRAJOWE 
„Zamiast polemiki па  femaf 

pracy społecznej nauczyciela” 

Niedawnof byłam świadkiem wspania - 
łej uroczystości poświęcenia sztandaru 
szkolnego w jednym z kochanych zakąt- 
ków naszych kresów, a mianowicie w Za- 
dorożu powiatu Dziśnieńskiego. 

Doprawdy nie potrafię nawet wyrazić 
tylu przejść, jakich 'doznawałam podczas 
tej miłej uroczystości. Zresztą jestem kre- 
sowianką, nie umiem ładnie mówić, potra- 
fię tylko czuć, czuć mocno po kres1wemu. 
Chcę tylko zaznaczyć, że nie byłam w 
swych przeżyciach odosobniona, że czuliś- 
my wszyscy bez wyjątku, ile nas tam było, 
i czuliśmy jednakowo od małego dziecka, 
do sędziwego starca, od biednego kmiotka, 
do najzamożniejszego ziemianina. Przeży- 
liśmy naprawdą wielką chwilę uroczystą, 
mówię wielka, bo w duszach naszych nie 
było wówczas nic, prócz Pclski, nie było 
partyj, stronnictw, stowarzyszeń, kół, zwią- 
zków, tylko Polska i jeszcze raz Polska 
Szkoła, która wypisała na sztandarze prze- 
stare hasło: „Ojczyzna, nauka, cnotal*, po- 
trafiła nas zasugestjonować do tego stop 
nia, że zapomnieliśmy na chwilę o istnie- 
niu innych „ideałów* prócz Polski. Z roz 
rzewnieniem więc patrzyłam na rozjaśnione 
twarzyczki dziatwy wiejskiej, patrzącej z 
duiną i zachwytem na piękny, lśniący pur- 
purowy sztandar z orłem białym; nie potra; 
fię wyrazić uczucia, jakie mię ogarnęło, 
gdy widziałam że dziatwa wiejska przygląda 
się z ufnością i zaciekawieniem ziemianom, 
którzy wbijali pamiątkowe gwoździe do ich 
sztandaru, gdy przyglądała się Inspektorowi 
Szkolnemu, który z miłością patrzał w ja* 
sne oczęta dziecięce, jak gdyby chciał 
zgłębić ich treść duchową .. 

A potem — przemówienia, śpiewy, de- 
klamacje i... łzy rozrzewnienia w Ocząch 
ośmioletniej dziewczynki, która mówiła: 
> O polska Szkołol W jak szczęśliwej 
dobie w twych ścianach dźwięczy polskiej 
dziatwy glos“...? 

A potem łzy w oczach stąruszka, zie: 
mianina,  pamiętającego jeszcze 63 rok, 
który mówił do dzieci: _„.l ja też byłem 
taki mały jak i wy, ale szkoły nie mia 
tem.“ Czułam, że , coś chwyta mię za 
gardło, bo czułam wówczas Polskę... 

A potem wspólae śniądanie. Bielusień - 
kie bułki, i kawa z mlekiem i jabłka i cu- 
kierki dostarczone przez ziemiaństwo dla 
150 dzieci biednych i trochę głodnych. 

A potem obrazek sceniczny „Polonja*; 
który mają odegrać dzieci szkolne. 

W izbie ciasno i dusznc; moc gości! 
czekamy jednak cierpliwie, bo wszak zo- 
baczymy „Polonję*. I oto kurtyna się pod- 
nosi. 

| lo dziwo, niespodzianka! Widzimy ty- 
pową izbę tujszą, a w niej gospodarza w 

Dzieci się poruszyły, * krzyczą: 
jaki to ładny dziadek, jak on fajkę pal! 
Akcja się toczy. 

Występują kob'ety, i dzieci szkolne i 
nauczycielką. Bronek chce jechać na Wy 
stawę do Poznania, ale go nie wybrali, bo 
źle się uczył. 

_. Dzieci opowizdają o Poznaniu a potem 
i o Zadorożu, o tem jak tu król Zygmunt 
III zbudował niegdyś kościół, jak powstała 
szkoła, którą potem moskale zamknęli. 
Bronek słucha, $żałuje, że się nie uczył 
i postanawia się poprawić. Chce zobaczyć 
całą Polskę i marzy o tem. W Izbie „już 
pusto. Stary drzemie na ławie, a Bronek 
smutny siedzi i marzy, Wtem ukazuje się 
„Polonja*: piękna, cudna „Polonja* w świe 
cącej koronie i białej szacie, przytula 
chłopca do siebie. Stary sję cbudzł, fajka 
mu wypadła z zębów i on zobaczył Polskę 
i padł przed nią na kolana, a ona i jego 
PEACE “ 

ceny wzruszające. Obrazek osnuty na 
tle życia szkolnego i tutejszego ludu; po- 
siada wyraźne cechy regjonalizmu. W spo- 
sób ciekawy podaje dzieje przedrozbiorowe 
Żadoroża, i w ten sposób uświadamia lud, 
že Polska nie jest pafistwem okupacyjnem 
Prócz wielu momentów wartościowych 
pod względem moralnym, posiadą tę naj- 
ważniejszą cechę, że pobudza  patrjotyzm 
lokalny, który może się stać zaczątkiem 
miłości Ojczyzny. Słowem całość była do- 
brze pomyślana, i wywołała niezapomniane 
wrażenia, 

Najważniejsze zaś to, że nauczyciel - 
stwo zdołało pozyskać współpracown. do 
pracy nad podniesieniem ducha obywatel- 
skiego i oświaty. Sądzę, że podobne fakty 
nie są odosobnione, tylko szerszy „ogół o 
tem nie wie, czy też wiedzieć nie chce. 

Felicja Nowicka 
Plisa, dn. 16.X1. 29 r. 
  

SPRAWY SZKOLNE 
Czytelnikom „Słowa” znane jest już wy- 

powiedzenie się p. kuratora Okręgu Szkolne: 
go Wileńskiego St. Pogorzelskiego i nacz. 
p. T. Młodkowskiego w sprawie budowy 
szkół, Obecnie notujemy uwagi osób innych, 

‚а mianowicie: 
P, Józei Rakowski, nacz. wydz. samo- 

rządowego przy województwie wiłeńskiem 
oświadczył co następuje: 

„„Jesteęśmy w nieszczęśliwem położeniu, 
gdyż trapią nas tysiące wprost zagadnień, da 
magając się natychmiastowej realizacji: budo 
wa: dróg, mostów, mieszkań i t. d.. Wszyst* 
ko to wymaga ogromnych kapitałów na wszy 
stko to nas jeszcze nie stać. Słowem powsta 
je stąd łatanina, co zresztą daje się zauwa* 
żyć i zagranicą. Oczywiście, budowa szkół 
winna mieć u nas (na ziemiach wschodnich) 

i stwo. Środki na budowę ich winny 
dalekoidących oszczędności całe- 

go społeczeństwa. 
Możę powstać też specjalny podatek 

szkolny, lecz miaimalny. Wogóle nałeży pa* 
miętać, że zbytnie podwyższanie podatków 
daje odwrotny kierunek. 

P. Stanisław Kaczorowski, insp. szk. na 
pow. Wileńsko w Trocki: 

„Argumentem przekonywującym są zwy* 
kle cyfry, od nich też zacznę: w powiecie 
jest 248 szkół publicznych i 23 prywatnych. 
Uczy się w nich 24.000 dzieci. Nauczycieli 
zaś szkół publicznych jest 360, prywatnych 
23. Za 6 lat najbliższych dzieci będzie około 
40.000 (podwójnie) dla których trzeba będzie 
wykształcić 800 nauczycieli i tyleż wybudo- 
wać izb szkołnych. 

Obecnie są na ukończeniu zaledwie 3 
szkoły: w Wożełówce, gm. Rzeszańskiej, w 
Połukni i Rudnikach gm. Rudziskiej. Na- 
stępnie projektuje się budowa szkoły w N. 
Wilejce, (pod Wilnem) w Korwiu i Wielkich 
Sołecznikach. Jest to stanowczo za mało — 
każda gmina powinna budować rocznie (bio- 
rąc pod uwagę rozłożenie całkowitej budowy 
szkół na 20 lat) przeciętnie 4 izby szkolne. 
Ponieważ fundusze niektórych gmin ze 
względu na ubogą ludność są małe przeto 
należałoby akcję budowy szkół przekazać 
Sejmikom. 

Z wielką też pomocą winien przyjść 
Rząd: przez zaciągnięcie pożyczki 'długoter< 
minowej, wreszcie jprzez oddanie całych 
swych oszczędności na budowę szkół. 

Na zakończenie tu nadmienię, iż Urząd! 
Ziemski parcełując majątki rządowe wydzie- 
la stale odpowiednią ilość ziemi na wypadek 
budowy szkoły, oznaczonej w planie sieci 
szkolnej”, 

P. Antoni Romanowski, prezes Stow. 
Naucz. Szk. Powsz. Z. Wileńskiej: 

„Jako nauczyciel i przedstawiciel orga: 
nizacji zawodowej widzę całą grozę, która 

   

zawisła nad nami. Ustawa z 1922 r. o za* | 
kładaniu i budowie szkół jest nie wystarcza 
jącą. Trzeba nowych ustaw, nowych pomy= 
słów, wreszcie udziału całego społeczeństwa, 
by grozę tę odwrócić. 

Nim rozpoczniemy budowę szkół przy: 
gotujmy należytą sieć szkolną. Uważam, iż: 
budynek szkolny jest ozdobą miasta czy też 
wsi, widziałem jednak nowe budynki szkolne, 
leżące bądź to za miastem, bądź za wsią. 

Dla przykładu weźmy chociażby Osz- 
mianę, gdzie piękny budynek szkolny stoi d 
3 klm. za miastem. й 

Robiono to oczywiście w tym celu, by 
dzieci z Oszmiany miały 3 klm. i dzieci z dal 
szych okolic 3 kim. do szkoły. Mojem zda- 
niem — szkoła* winna stać w pośrodku obi 
wodu szkolnego t. zw. koła, o» promieniu 3 
kim., co jest zasadą i przepisem. Dodam tu 
jeszcze, iż przy budowie szkół należy rów= 
nież uwzględniać mieszkania dla nauczycie 
stwa, a w szczególności dla kierownika 
szkoły, co ma praktyczny i doniosły charak= 
ter wychowawczy”. 

Na tem kończymy pierwszą część na« 
trzeby budowania szkół' HL 
szych wywiadów w sprawie gwałtownej po- 

  

LIST DO REDAKCJI. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W nr. „Słowo* z dnia 10 listopada rb. w 

rubryce „Echa Krajowe* ukazała się wzmian 
ka z podpisem „Radny gminy Rzeszańskiej” 
która podrywa mój autorytet i zniesławia moj 
je imię, a więc zmuszony jestem w imię pra“ 
'wdy sprostować podane w tej wzmiance fał- 
szywe wiadomości. 

Dorocznym zwyczajem —staraniem miej- 
scowego Koła LOPP., w skład którego wcho: 
dzą wyłącznie członkowie zarządu gminy i 
pracownicy gminy — w dzień 27. 10. 29 r. 
było urządzone amatorskie przedstawienie i 
zabawa taneczna na rzecz LOPP. Czynny u- 
dział brało również miejscowe Koło Młodzie 
ży Wiejskiej. : 

Nieprawdą jest, że /ia amatorskim przed- 
stawieniu i zabawie tanecznej w dniu 27. 10. 
29 r. byłem pijany i wymyśłałem paniom i 
panom; przedstawienie i zabawa przeszły bar 
dzo spokojnie i bez żadnych zajść. 

Od roku 1923 pracuję w urzędzie gminy 
Rzeszańskiej 'w charakterze pisarza gminy, 
do roku 1923 pracowałem na Wołyniu w 
urzędzie Ziemskim. Od roku 1905 do wojny 
światowej pracowałem w instytucjach samo- 
rządowych, sądowych i społecznych. Biorę 
udział w pracy społecznej w Rzeszy — je- 
stem prezesem Rady Nadzorczej Kasy Spół- 
dzielczej, prezesem zarządu ochotniczej stra- 
ży ogniowej i innych organizacyj,. a więc z 
powyższego wynika, że, człowiek niewyrobio> 
ny życiowo t'niepiśmienny nie podolaiby po“ 
wyższej pracy. 

Jestem kresowiakem, rodakiem Wileńszczy 
zny, a więc pisać po polsku nauczyłem się 
tylko w domu u rodziców, a natomiast po 
rosyjsku w zakładzie naukowym rosyjskim. 

Nieprawdą również jest, że w urzędzie 

  

Kto, gdzie, czem się zajmuje? 
We Francji gabinet Tardieu nie prze 

staje być główną atrakcją. Delektowa- 
no się okolicznościami w jakich po* 
wstał: dwulicową polityką  Briand'a, 
furją wyprowadzonego w pole Daladie- 
ra i deconfiturą Ciementel'a — obecnie 
zaciekawienie nowym gabinetem pod 
trzymuje iakt, iż w przeciągu tygodnia 
Tardieu stawiał dwukrotnie kwestję za- 
ufania i to przy sprawach względnie 
błahych. Jeśli tak dalej pójdzie to u 
trze się zwyczaj, że każde posiedzenie 
parlamentu będzie się zaczynała od gło 
sowania nad votum u — czy nie — u! 
fności dla rządu. , 

Tardieu ma licznych przeciwników. 
Jeden z nich wytoczył zarzut, iż gabinet 
będzie z pewnością forytował pewne od' 
łamy społeczeństwa a upośledz ał inne. 
Skąd ta pewność? A no wskazuje na 
to „fachowość* ministrów i podsekre- 
tarzy stanu. W skład jego bowiem 
wchodzi: 10 adwokatów, 1 lekarz, 4 
profesorów, 2 inżynierów, 3 literatów* 
dziennikarzy, 2 handlowców, 1 przemy- 
słowiec, 5 dawnych urzędników. Otóż” 

gdzie jest przedstawiciel warstwy zie” 

miańskiej?. Kontynuując swe dowcipne 
wywody jpan Cadic stwierdza, że Tar- 
dieu wyobraża sobie naród jaka: 8 

357.000 lekarzy. 
357.000 przemysłowców. 
714.000 inżynierów. 
714.000 handlowców 
1.071.000 dziennikarzy 
1.430.000 profesorów 
1.785.000 urzędników 
3.571.000 adwokatów. 

Niema ziemian, niema robotników, 
niema wojskowych. I jakże tu wierzyć 
w taki rząd, w takiego premjera? Swo 
ja drogą ten Cadic ma rację. W Polsce 
winno się społeczeństwo również obru- 
szyć. Dlaczego niema w naszym rządzie 
szofera, konduktora, woźnego, praczki 
i pomywaczki? Albo jest równość, albo 
bałagan! ы 

W Niemczech wszystko poszło w: 
kąt wobec tajemniczych morderstw w 
Diisseldorfie. 700.000 ludzi żyje w cią” 
głej panice, policja pada ze znużenia — 
bezustanne fałszywe alarmy zmuszają 
ja do niezwykłej ruchliwości: tu wi- 
dziano mordercę, tam go słyszano, ów- 
dzie się go spodziewają. Grube pikel- 
hauby pędzą, uwijają się — a rezultat 

, wę! 

Sprawa reformy konstylucji w Ausfrii 
Plebiscyt wyklucza wszelkie kwestje podatko we 

WIEDEŃ, 29 XI. PAT. Rokowania sprawie reformy konstytucji są 
na ukończeniu. Liczą się z tem, że komisja konstytucyjna zbierzę. się już 
we wtorek przyszłego tygodnia, zaś pleaum rady narodowej — we. czwar- 
tek celem ukończenia dyskusji w sprawie reformy konstytucji. Ostatnią 
traduość stanowiło żądanie socjaldemokratów, co do plebiscytu nad. usta- 
wami, uchwalonemi przez radę narodową. Słychać, że i w tej sprawie za: 
nosi się na porozumienie. Według propozycji kanclerza Schobera wniosek 
dla uzyskania plebiscytu musi podpisaay przez 400 tys. wyborców do ra: 
dy narodowej. Tych 400 tys. głosów ma pochodzić przynajmniej z trzech 
krajów związkowych. Ponadto mają być wyłączone od plebiscytu wszystkie 
kwestje podatkowe. 

Rząd bułgarski dementuje: pogłoski 
o wszczęciu rokowań dyplomatycznych z Sowietemi 

SOF JA. 29.XI. Pat. Zaprzeczają tu kategorycznie wiadomości, podanej przez 

drzienniki, jakoby w Berlinie miały miejsce roko ania między posłem bułgarskim w 

Berlinie a przedstawicielem Sowietów i jakoby należało się spodziewać w krótkim 

cząsie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Bułgarją a Sowietami. Nigdy 

dotychczas nie było nawet mowy o podjęciu jakichkolwiek rokowań między Bułgarją 

a Sowietami. 

Dzięki znakomitym mieszankom 

angielska herbata 

jest wszędzie przodującą marką 

Herbafa 
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DZISIAJ 30-go listopada 1929 r. 

w „Polska Składnica Galonteryjna 
FRANCISZEK FRLICZKA 

został przeniesiony na UL. ZAMKOWA 9, tel. 6 46. 
Z okazji otwarcia nowego lokalu w dniu dzisiejszym udzielamy 10 proc. rabatu: 

RR A ROEE 

Dddział P. K. 

w połowie grudnia 
chomiony Oddział 

* 

gminy pracuje trzech pomocników, pracują 
tylko dwie siły pomocnicze, natomiast trze- 
cia siła, która pracowała w charakterze praki- 
tykanta, została zwolniona z dniem 1. 10. 29 
roku. 

Co do mieszkania to zajmuję 2 pokoje maty 
przedpokój i kuchnię, z opału i światła rze- 
czywiście korzystam, powyższe świadczenia 
w naturze przysługują mi ustawowo; ха о- 
gród warzywny ,o obszarze 1/4 ha, na któr 
rym są 4 drzewa owocowe opłacam tenutę 
dzieržawną w myśl uchwały Rady Gminnej. 

Nie jestem pijakiem i darmozjadem i w 
tej części twierdzenia autora artykułu są ró- 
wnież niewiarogodne z prawdą wobec czego 
za zniesławienie przeciwkó autorowi wzmian- 
ki o której mowa wyżej, wytaczam sprawę 
sądową. 

Proszę przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
szacunku i poważania J. Żurakowski. 

Jeszcze w sprawie nauczycielst- 
wa wiejskiego na Kr. Wschodnich 

Śledząc, od początku, z wielkiem zainr- 
teresowaniem, sprawę pracy nauczycielstwa 
na Kresach poruszaną w „Słowie* — nie 
mogę powstrzymać się od paru słów spro* 
stowania wobec niektórych zarzutów sta- 
wianych, może zbyt jednostronnie, społe- 
czeństwu przez jednostki zainteresowane np. 
przez Panią „nauczycielkę szkoły Powsz.* w' 
artykule p. t. „Czy nauczycielstwo zaopieku- 
je się oświatą pozaszkolną“. y 

Nie wszędzie i nie zawsze nauczyciel lub 
nauczycielka wiejska, jest tym „tematem 
wzgardzonym*, obojętnym dla otoczenia, 
ignorowanym przez nie. Takie postępowanie 
byłoby wprost nie kulturalne, 

Znam natomiast ośrodki, a jest ich bar= 
dzo wiele, coraz więcej, w których miejsco- 

  

żaden. Najtężsi detektywi zjechali — 
napróżno. Ah! żebyż Scherlok Holmes 
albo przynajmniej w jego zastępstwie 
Conan Doyle chcieli rozwikłać tę spra* 

Rzeczywiście jest to niezwykły sze 
„reg wydarzeń. Począwszy od 3 lutego 

rb. co pewien czas ginie parę osób (w 
króciutkich odstępach czasu) w sposób 
zagadkowy. Naliczona już 20 ofiar. I 
„oprócz zamordowanych, nikt z policją 
na czele nie przejmowałby się tem, gdy- 
by nie złosliwość bandyty, który nadsy* 
ła szczegółowe relacje do dzienników 
i komisarjatów o swych krwawych poł 
stępkach z, mapkami wskazującemi 

gdzie zakopał trupy swych ofiar. Zagi- 
nęła młoda panienka, zniknęło dziecko 
7 letnie — cóż to szkodzi, wszędzie 
zdarza się to często, przeszłaby nad 
tem policja ze stoickim spokojem do po 
rządku dziennego, poskromiłaby swą ̀ 
ciekawość i... jakoś by się o tem zapo- 
mniało. A tu te listy wszystko psują. 
Odnajduje się zmasakrowane trupy — 
trzeba odnaleźć wi nowajcę. Nie spo- 
sób. / : : 

Nic, ale to dosłownie nic o nim nie 
wiadomo. Nie natrafiono nawet na ślad 
śladu jego pośladka. 

przy ul. Miekiewieza Nr 7. 
Czynności tego Oddziału obejmować będą: 

"OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

r. b. zostanie uru- 

P. K. O. w Wilnie 

we społeczeństwo, a więc: Ksiądz, ziemianin, 
urzędnicy, drobna szlachta, i t. d. radziby' 
natczycielstwu stworzyć jak najlepsze warun 
ki, otoczyć atmosferą serdeczną i przyjazną 
któraby ducha i ciało w potrzebie krzepiła 
wśród tylu trudności zewnętrznych, z któ* 
remi rzeczywiście nasz nauczyciel na Kre- 
sach się boryka codziennie! 

Nie można sądzić tak jednostronnie! 
„Kresy“ nie koncentrują się w jednej miej- 
scowości lub powiecie bardziej upośledzonym 
prawdopodobnie pod każdym względem. 

Że warunki bytu maszego nauczyciel- 
stwa szkół Powsz. ma wsi są bardzo ciężkie 
to stwierdzić musi każdy logiczny, rozumny, 
dobrze myślący obywatel tego kraju, ale 

nie należy zapominać, że kraj ten był prze- 
ważnie „ogniem i mieczem* zniszczony, 
podczas wojny Europejskiej, a do niedawna 
pogrążony w nędzy wyjątkowej. 

Ludność wiejska z trudem z tej nędzy 
powstając stała się ponura i podejrzliwa; 
kulturę wnoszą nie zawsze pożądane jedno- R 
stki, a wpływy najrozmaitsze obałamucają, z 
z natury biednego, raczej życzliwego nasze- 
go wieśniaka. 

Dobrze zrozumiana „Oświata Pozasz- 
kalna“ jest świętym obowiązkiem każdej! 
kulturalnej jednostki tu na Kresach! Nie 
wolno nam rąk zakładać lub zasklepiać się 
w osobistych zapatrywaniach i sympatjach. 
Bezwzględnie od nas, ludzi kulturalnych, z 
jakiegobądź pochodzących, środowiska zale” 
ży przyszłość tego ludu i ducha narodowego 
na Kresach wschodnich. ; 

w. warszawie, 

Nowogródzianka. 

a G 
s rand hotel Chmielna 5, 
m przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł,5.50 na dobę 

%8_ wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

| 30.X1 ii 8.XH im Tydzień Akad 
: —  Popierajcie imprezy „TYGODNIA*. Kupujcie znaczki i nalepki, zapisujcie się na liście ofier. 

ogarnęła wszystkich. W każdym każdy 
upatruje straszliwego rzeźnika. Przed 
paru dniami list o znanym już charak- 
terze pisma zawiadomił, że tam a tam 
leżą głęboko zakopane zwłoki 19 letniej 
służącej. Około 10 ludzie ze ster poliy 
cyjna śledczych zebrało się na wskaza- 
nym dokładnie miejscu. Gdyby nie plan 
nigdy nie wykryto trupa — tak świet* 
nie, tak umiejętnie był schowany. Zaj 
chodzi pytanie poco morderca tak sta- 
rannie zakopuje swe ofiary skoro potem 
sam wskazuje jak je wydobyć należy. 
Otóż podczas tych smutnych odgrze- 
bywań ktoś krzyknął: „Morderca jest 
tutaj, pomiędzy nami!* — Wszyscy 
'spojrzeli na siebie ze zgrozą. Dreszcz 
przebiegł wszystkich — tak to mogła 
być prawda! ' 

Że człowiek dopuszczający się tylu 
niepotrzebnych zbrodni jest obłąkany 
to nie ulega wątpliwości. Doktorzy 
twierdzą, że jest on warjatem jedynie 

  

  

82 ŚRODA LITERACKA 
(ZK) Przyjazd znakomitej powieściopisar 

ki pani Zofji Ria Nałkowskiej sciągnął na 
82 Środę literacką ogromną liczbę wielbicieli 
Jej talentu. S : 

W serdecznych stowach powitania pani 
Helena Romer Ochenkowska zaznaczyta, že 
wita wielką pisarkę w siedzibie literatów wi- 
leńskich, jako miłego nadwyraz i drogiego 
gościa, którego talent i sława wysuwają ją 
na czoło współczesnej literatury polskiej, nar 
pełnia radością serca wszystkich literatów, 
a w szczególności literatek. Książki pani Ry- 
gier Nałkowskiej są nietylko zajmujące i subi- 
telne, ale przedziwnie mądre przy swojej pro 
stocie i lekkości. : 

Pani Rygier Nałkowska wygłosiła referat 
pod tytułem „Proza kobieca dzisiaj". 

W referacie swoim pani Rygier Nałkow- 
ska zobrazowała swój stosunek do twórczo 
Ści kobiecej, która interesowała ją żywo od 
najwcze śniejszej młodości. Przedstawia swo- 
je zamiłowanie w czasach «najdawniejszych 
do kotliwości formy George Sand, która 
stopniowo zasłania pani de Lespinasse i pani 
Lafayette. Co do literatek polskich to pizy- 
znaje się ona że niedoceniała z początku wiel 
kiego talentu Orzeszkowej, i dopiero znacznie 
później ją odnalazła i nauczyła się cenić | 
i rozumieć tak samo jak stopniowo odnaj- 
dywała walory, w twórczości księżnej Wir- 
temberskiej, Klementyny z Tanskich Hoffma- 
nowej i Deotymy. A Ч 

Przechodząc do współczesnej twórczości 
kobiecej prelegentka w krótkości przebiega- 
twórczść kobiet z północy wnoszących do 
literttury coś odrębnego, jakieś  pierwia- 
stek głębi uczuciowości przetopiony w misty- 
cyzmie, a zarazem prostotę i ukochanie ro- 
dzinnego zakątka. Jeżeli u Selmy Lageróf 
nicią podstawową jest dobroć to u Sigridy 
Unsted sprawiediwośc utwory jej służą wy- 
ższej sprawie życia sprawiedliwości zbioro 
wej. Karin Michaelis opisuje przeważnie wła- 
sne serce. 

Twórczość Colette wywiera mniejszy urok 
od tamtych zgyż mądrość jej pozbawioną jest 
ułód, wielki talent Coletty oddający po mi- 
strzowsku wszelkie przejawy życia, jest na- 
wskroś współczesnym. 

W Polsce po Orzeszkowej i Zapolskiej 
jest poniekąd pustką, gdyż dużo jest kobiet 
dobrze piszących, ale brak wybitnie wielkich 
talentów, na czoło wysuwają się Wielowiej- 
ska, Dąbrowska t Kossak - Szczucka. Pre 
legentka żałuje bardzo że publicystyka por 
chłonęła panią Wielowiejską i panią Romer 
Ochenkowską, absorbując je tak bardzo, że 
brak im czasu na pisanie powieści. Brak 
miejsca nie pozwala mi na przytoczenie na 
zwisk i charakterystyki pani Rygier Nałkow- 
skiej o innych współczesnych powieściopisar 
kach polskich. x: 

Przyznając poniekąd słuszność opini mę 
żczyzn że twórczość kobieca odznacza się 
większą uczuciowością i skłonnością do me- 
tafory, prelegentka uważa, że twórczość ko- 
bieca leżąc na linji wciąż nowej i wciąż bo- 

   

gatszej kultury duchowej, ma szerokie zada- Gb 
nie i bogatą przyszłość przed sobą. 

Po referacie wywiązała się dyskusja na 
temat warunków pracy i wartości twórczości 
kobiecej. W ydskusji brali udział p. dr. Cy- 
wiński robi zestawienia zasług Unsted z O- 
rzeszkową niedocenianą u nas i w powrocie 
do dawnych pisarek chce widzieć drogę do 
odrodzenia. literatury. Pani Masiejewska wi- 
dzi wielką przyszłość w kobiecej twórczości 
gdyż pracując w znacznie trudniejszych wa 
runkach i mając ciągle do czynienia z dro- 
biazgami życia potrafią one zobaczyć 1 о@ 
dać lepiej to co mężczyźni nieraz przecozają. P 
Leczycki stara się dowieść, że trudności z 
któremi musiała walczyć kobieta egzystowa* 
ły w 19:ym wieku a dzisiejsza kobieta jako 

Aa M ATA iii a ai E SPEARS 20 

Armata z I-go wieku 
W ostatnich dniach nasze zbiory państwo 

we wzbogaciły się o piękną armatę z 17-go 
wieku, ozdobioną wypukłym ornamentem i 
łacińskim napisem, świadczącym o jej pocho 
dzeniu i dacie, odlewu. Jest to stare działo 
z czasów Zygmunta III przelane w nową „for- 
mę“ w 1633 roku z rozkazu Wiadysława 
IV go. 

Za czasów dawnej Rzeczypospolitej dzia- 
ło to znajdowało się w jednym z arsenałów; 
po rozbiorze i okupacji części terytorjum pol- 
skiego przez Rosję, zostało wywiezione do 

Rosji wraz z niezliczoną ilością innych militar 
jów. 

Obecnie, na podstawie art. 11-40 Traktatu 
iego, a dzięki staraniom Delegacji Pol: 

ej w Mieszanej Polsko - Sowieckiej Komi 
sji Specjalnej w Leningradzie, działo to wró 
ciło do Polski. Z jego powrotem zamknął się 
jeden z najpoważniejszych działów pracy na- 
szej delegacji, mianowicie dział muzeal 
rego zasługą było odnalezienie w zb 

jskich i odbiór na rzecz Rządu Pols 
(jeśliby ograniczyć się tylko do wymienienia 
tych militarjów, które zostały przywiezione 
do Polski w 1928 roku), — 445 u Sztuk róż* 
nej broni, sztandarów, proporców i t.d. oraz 
46-u dział polskich z 16, 17 i 18 go wieków. 
Działa te, wśród których są 140 pudowe kolo- 
sy, znajdowały się przeważnie w muzeum af- 
tyleryjskiem w twierdzy Pietropawłowskiej w 
Leningradzie, po powrocie do Polski zostały 
rozdzielone pomiędzy trzy stolice Polski z 
czasów porozbiorow Kraków, Poznań i 
Warszawę, gdzie zegą naszych narodo- 
wych pamiątek — same będąc chiubą ich i 0- 
zdobą. 

    

       

  

    

   

    

rzewać swych kolegów ji znajomych: 
Kuba Rozpruwacz, tak ochrzczono taje 
mniczego zbrodniarza, nie daje spa Ć 
ogromnemu miastu a przyprawia o drei 
szcze całą Rzeszę, 

„Amerykanie nie zajmują się ani mej 
tafizycznemi dociekaniami czy rząd ich: 
składa się z ludzi odpowiednich fachow 
ani wstrząsającemi rewelacjami Kubu- 
sią a poprostu sprawami najważniejsze 
mi t.j. pienięznemi. i 

‚ Spadek papierów na giełdzie doj 
biegł zdaje się kresu. Od 20 lat nie by= 
ło takiej paniki, takiej dewaluacji. Naji 
lepsze, najbardziej pewne akcje traciły: 
dziennie regularnie po parę punktów. 
(t. zn. że akcja wartości 100 dolarów: 
przy obniżeniu o, dajmy na to, 7 punią 
któw, 'warta jest tylko 93 dol.) Przecię- 
tnie wszystkie papiery spadły do 30 
proc swej wartości. Bywały dnie, że 
notowano straty zbliżające się do mil- 
jarda dol. Powodem tego kataklizmu 

podczas pewnych ataków — wtedy łań była powszechna panika, chęć stracej 
knie krwi, resztę czasu może byč zupel4 nia jaknajmniej. 
nie normalnym, może obcować z ludź1 
mi, pracować w biurze, chodzić do ki 
na, czytać Wallace'a. Powiększa to je4 
szcze tragizm sytuacji i zdenerwowanie 

Psychoza zbrodni Diisseldorfczan — każdy zaczyna podej 

Rynek był formalnie 
zalany akcjami, których posiadacze 
chcieli się pozbyć tem natarczywiej im 
mniej amatorów na nie znajdowali. ‹ 

Iluż ludzi jest obecnie zrujnowanych 
ilu miljonerów stało się zwykłymi tysią   

emika E 

równouprawniona ma wszelkie swobody i 
prawa, przyznaje on również że twórczość 
kobieca ma przed sobą bardzo szerokie i vo- 
gate pole, i że w szczególności Polki mają 
więcej danych ad romańskich i germańskich 
kobiet aby się mogły wybić w dziedzinie 
sztuki. P. Helena Obiezierska dosyć pesymi- 
stycznie się zapatruje na twórczość kobiecą, 
gdyż uważa 'umySł kobiecy uzdolniony raczej 
do odtwarzania aniżeli do twórczości i tem 
właśnie tłomaczy egzystencję dobrych powie- 
ściopisarek a brak wybitnych talentów. Pan 
Węsławski jest gorącym zwolennikiem twór- 
czości kobiecej, uważa on że właśnie ta irr- 
szość i odrębność to podpatrzenie drobiaz- 
gów życiowych i uczuciowość stanowi naj- 
większy jej urok. 

  

Wdrugiej części wieczoru dramatycz- 
ny zespół radjowy z p. Hohenlingierówną na 
czele odczytał pierwszy akt świeżo ukończo 
nej sztuki p. Rygier Nałkowskiej „Dom Ko- 
biet“. Na zakończenie pan Hulewicz przypo- | 
mniał że w niedzielę jest drugi wieczór mu | 
zyki kameralnej i że przyszła środa, będzie 
środą łotewską. r 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
„,ajlepszy gatunek stali, najdokiadniej- 

sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 
ma kontrola iakości każdego nożyka 
wychodzącego z fabryki tłómaczą przy- 
słowiową doskonałość nożyków Gillette. 
Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

Świeżo otrzymał na skład: 
i i art. protei- 

Mączkę wielorybią, ny55-E0 proc. 
tłuszczu 12—16 proc., fosforauu wap- 

nia 15—20 proc. isoli 1 proc. %, 

Nączkę 2e świeżych Sledii, proteins | 
65—70 proc. tłuszczu 10—12 proc, i 

1-3 proc. soli. 

Śmię gojovą 0 „Zawart; 47 proc 
białka i I proc. tłusz- 

czu. Pozatem posiada stale 

  
Kuch Iniany wtafiach i mielony | - 

‚О   a "Otręby pszenne grube. 

  

Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 
znajdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi 

zety „Słowo* o pomoc pienigzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 

nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

2 

Sz. Czytelników ga- i 

w 

redakcji pod „emigrant* 

  

  cznikami! Ale zato każdy roztropny: 
człowiek wie, że wkrótce nastąpi no- 
wa era — urodzaj na nuworyszów. Kte 
miał mocne nerwy i dość wielkie kapita | 
ły by przetrzymać kryzys — ten doczeń 
ka się i zarobi miljony. Giełda nowo- 
jorska zna setki nazwisk ludzi, którzy 
w przeciągu godzin stali się miltiymil- 
jonerami. Ostatnim takim wybrańcem 
losu był George Baker prezydent First 
National Bank. Nieoczekiwana nadwyż+ ; 
ka 200 punktów jego akcyj przyniosła; 
mu 32 miljony dolarów — jednego | 
dnia. Można dostać zawrotu głowy! Na 
pociechę dodajmy że Baker i bez tego; 
był miljonerem, był starym, był tabety“ 
kiem. Rockefeler, który od 18 lat nie 
zabrał gł osu w sprawach giełdowych, 
oświadczył publicznie że jego zdaniem 
teraz wiaśnie jest moment korzystny 
dla kupowania akcyj. Doniosłe oświade 
czenie. Gdybym miał na koncie w ja” 
kimś banku amerykańskim chociaż pan 
rę tysięcy dol. wydałbym rozporzą 
dzenie: — kupić akcje! jakby to miło 
było wysłać taką radio depeszę. | 

Karol. 
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Uroczystość ludzi dobrej woli 
ś (Na marginesie Il Kongresu „Odrodzenia*) 

Prawdziwie wielka idea nie potrze- 
buje manifestacyj, które są przedewszy: 
stkiem reklamą, ubraną w strojne, 

uroczyste szaty. Prawdziwie wielka 
idea nie potrzebuje oparcia zjazdów, 
kongresów, pochodów. Ona żyje poza 

niemi, ona jest ponad niemi. Manife- 

stacje zaś i uroczyste zjazdy są po- 
trzebne ludziom— wyznawcom idei. 

Ci mogą być słabi. Rozsypani po 
całym wielkim Świe ie, zasypani sza- 
rym prochem dni codziennych, tracą 
energję. Pozostawieni sami sobie za- 
pominają, iż są cząsiką społeczności. 
Pracując dla siebie, zapominają, iż 
winni pracować dla innych, iż winni 
pracować dla Niej—dla swej Idei. 

I stąd trzeba czasem zebrać te licz: 
ne zastępy rozsypanych w tyraljerkę 
bojowników, trzeba je skupić, zagrzać, 
napełnić na nowo mocą. Dobrze jest 
ujrzeć wkoło siebie tysiące sobie po- 
dobnych, maszerujących w zwartym 
szeregu, głośno wybijających takt. 
Przyłączam się do nich. Idzemy na 
podbój nowych terytorjów, nowych 
dziedzin, nowych dusz. Oto zebraw- 
szy się przysięgamy, że stać będzie- 
my jak mur, że nie lękamy się żad- 
nej słabości, że drwimy z przepowie- 
dni o naszym upadku, my—ludzie sil- 
ni w naszej Idei i przez naszą ldeę. 
A potem, gdy się zaów rozproszymy 
będziemy związani duchem. Czujne 
nasze ucho będzie wyczuwało głuchy 
łoskot maszerujących nóg po całej 
polskiej ziemi. Oio kroczą legje Chry- 
stusowe, co miast sztandarów mają 
dwa drzewca złożone w krzyż. 

Dobrze jest zebrać się w w ększem 
gronie współwyznawców. Lecz nietyl- 
ko dla tego zagraliśmy purpurową 
fanfarę manifestacji. Nietylko dla 
wzmocnienia sił własnych. Chcieliśmy 
dać znać wszystkim, że jestesmy. Że 
jesteśmy silni i niezachwiani. Niech po: 
płoch padnie na wrogi nam obóz. 
Chcieliśmy umocnić wszystkich, którzy 
tego głośnego umocnienia potrzebują. 
Chcieliśmy wystąpić jawnie. Huknąć 
z wezbranych piersi, że z przekona- 
niami swemi nie kryjemy się po indy- 
widualnych skrytkach. Że chcemy je 
realizować we wszystkich dziedzinach 
życia. Dość mamy zniżania głosu aż 
do szeptu przy wymawianiu słów: 
przykazanie Boże. Dość mamy trwoż- 
nego się oglądania przy każdym zna: 
ku krzyża, który czynimy. Dość ma- 

-. my oderwania relicji od wszystkich 
74 zagadnień życia. My chcemy wyzna- 

' wać swą wiarę głośno. 
& 

M'ja rok za rokiem. Goją się naj- 
głębsze rany zadane Światu przed la- 
ty kilkunastu. Rośnie nowe pokolenie, 
Które już wojny nie pamięta. Z wiecz- 
nych opowiadań „jak to na wojence 
ładnie...*, tworzą się powieści i filmy. 
Społeczeństwo ustosunkowuje się już 
do lat 1914—18 jako do zagadnienia 
literackiego. Zagadnienie to coraz bar- 
dziej przestaje być realne, coraz bar- 
dziej zmienia się we wspomnienia. Kto 
wie, czy za lat kilkanaście Remarqu'a 
nie będzie się czytało z taką zimną 
krwią, jak dziś czytamy np. pamiętni 
ki Paska. 

Lecz jest jedna rzecz realna, jedna 
pamiątka, która nam pozostała po 
owych tragicznych latach—to rozsy- 
pane po całym kraju mogiły żołnie”- 
skie, to symbol owych bezimiennych 
bohaterów—Grób Nieznanego zołnie- 
rza w Warszawie. 

Było ich wielu, bardzo wielu. Star- 
czy przeczytać miljonowe statystyki. A 
każdy z nich to był człowiek żywy, 
który czuł, cierpiał, walczył i w koń: 

/_ cu umierał. Dziś Nieznany Żołnierz 
jest modny. Dziś ma on liczne pom- 
niki, pokryte wieńcami, z wartą hono- 

4 rową, z wiecznym płomieniem. Dziś 
„posługują się nim jako wdzięcznym 
tematem tysiące poetów, rozmieniają- 
cych jego ból i Śmierć na drobną 
monetę rymów męskich i żeńskich. 
Dziś wygłasza się o nim tysiące mów, 
rzuca się na jego cześć okrzyki. Je- 
go imię, a raczej jego tajemniczy 
brak imienia pociąga wszystkich. 
Wspomina się o'nim w teatrach, w 
pariamentach, na, uroczystych bankie- 
tach tak, że dziw, iż nikt dotąd nie 
wypił przez roztargnienie jego zdro- 

wia, nie wzniósł na jego cześć perli- 
stego toastu. 

Ale zrozumiejmy _ wreszcie, že 
wszystkie te uroczystości, że cała ta 

„ bufonada potrzebna jest nam, nie je. 
mu. My dla siebie wygłaszamy 

„ mowy, dla siebie piszemy wiersze, 
sobie stawimy pomniki i składamy 
wieńca. A owe prochy żołnierskie są 
tylko przykrywką, dyskretnym płasz: 

* czykiem, bobyśmy wyglądali zbyt nie- 
smacznie, gdybyśmy sobie samym 
bezpośrednio składali hołdy. 

A jednak coś się od nas należy 
bojownikowi o wolność naszej oj: 
czyzny, 0 wolne państwo polskie. 

| Odrodzenie nie mogło nie złożyć mu 
podzięki za to, co nam wywalczył. 
lecz musiało złożyć mu więcej niż 
blaszany wieniec banalnego hołdu. 
uszyło tłumnie jeszcze przed oiicjal- 

nem otworzeniem kongresu przed Grób 
Nieznanego Żołnierza. 

„  Zgromadziła się rzesza z całej Rzecz- 
pospolitej. Ugięły się kolana. | po- 
płynęła ku Bogu korna prośba za 
tych, którzy zginęli: 

«. wieczne odpocznienie racz im 
dać Panie. 

Kongres „Odrodzenia" dał Niez: a- 
nemu Żołnierzowi to, co mógł dać 

| 
| 
| 
: > 

njiroższego—dał szczerą z głębi 
serca płynącą modlitwę. 

* * * 

W ładnej, nieco secesyjnej sali 
warszawskiej Rady Miejskiej odbyły 
się dwie publiczne uroczystości Kon- 
gresu, będące trzonem manifestacji: 
Ur czyste inauguracja i akademja ku 
czci św. Pawła Apostoła. 

Nie lubimy gromkich, próżnych 
słów, chcemy czynu. Ale tam, na Kon: 
gresie rosło nam serce, Oto zebrali 
się katolicy z całej Polski. Oto przy: 
był J. E. ks. Arbp. Marmaggi. nun- 
cjusz Stolicy Apostolskiej. Biskupi 
polscy z prymasem na czele. Przed 
stawicielstwo szeregu organizacyj aka- 
demickich i starszego społeczeństwa. 
Wreszcie tłum, zapełniający po brze- 
gi ogromną salę. 

Kongres „Odrodzenia” to nie była 
uroczystość tej, czy owej organizacji. 
To była uroczystość całej Młodej Ka- 
tolickiej Polski. Zebrali się wszyscy. 
W serdecznej łączności chcieli łacznie 
czcić wspólne święto. To też prócz 
powagi, prócz podniosłości, prócz po- 
stanowienia  nieustawania w pracy 
wzbierała w piersiach radość. Radość 
czysta i promienna. Radość przenika- 
kająca wszystko i wszystkich. Radość 
twórcza. 

Św. Paweł został ogłoszony za 

patrona „Odrodzenia,. Nieustający w 
pracy. jeżdżący przez morza i lądy, 
Apostoł ludów, człowiek czynu i pra- 
cy, człowiek Mocy Bożej ma być 
wzorem i opiekunem ludzi, pragną- 
cych apostołować czynem. To też nic 
dziwnego, że skoro zamykając Kon- 
gres J. Em. ks. kardynał Hlond, pry- 
mas Polski nazwał uczestników bo: 
jownikami „z pod znaków Pawlo- 
wych“ urosto w sercach twarde a 
świsdome postanowienie  nieustąpie- 
nia kroku, nie ugięcia się w żadnym 
razie, nie odstąpienia od ideału ,choć- 
by wszystkie skarby ziemi, choćby 
najwyższe zaszczyty kusiły, Wytrwa 
nia w szeregu, ramię przy ramieniu, 
krok w krok. To też gdy w kościele 
Św. Krzyża Śpiewali uczestnicy „Te 
Deum", zdawało się, iż są rycerzami 
Bożymi, Krzyżowcami Ducha i oto 
teraz wspólnie chwalę Pana przed 
walką, która ich czeka. 

Oczywiście nie tylko demonstracją 
był Kongres. Poruszyliśmy na tem 
miejscu uroczystości całej katolickiej 
Polski. Lecz organizacja sama, samo 
*gdrodzenie", prócz manifestacji wy- 
konało wielką, trudną pracę. Uchwaliło 
nową redakcię deklaracji ideowej, o- 

pracowała program pracy. Jest to 
istotny dorobek „Odrodzenia*, które 

rusza naprzód, by spełnić szczytne, 

najszczytniejsze swe zadanie — oddać 

Polskę Chrystusowi. PA. 

Sensacyjny zwrot w sprawie zgonu por. Sfaszaka 
Przed paru dniami zmarł nagle 

Narazie przypuszczano, 
porucznik tutejszego P K. U. ! Staszak- 

że śmierć jego spowodowana została wadą serca, na 
które Staszak od dłuższego czasu cierpiał. Zwłoki zmarłego poddano zgodnie z 
obowiązującemi przepisami sekcji, która całkowicie obaliła pierwotne przy- 
puszczenie, co do przyczyn zgonu. W jelitach Staszaka znaleziono wyraźne 

Ślady zatrucia jakiemiś alkaloidami wielkiej mocy, ce pociągnęło za sobą 
zgon. 

Wizja 
dziła protokularnie, 
śmierć była poprzedzona silnemi konwulsjami i Staszak najwidoczniej, 
cizna zaczęła działać usiłował wstać, lecz zdołał jedynie zsunąć się 

kurczowo przycisnął do siebie i tak zmarł. 
Staszaka dała żandarmerji możność ze- 

ściągając z sobą poduszkę, którą 
ы Ёешщп а'оіоп-м і mieszkaniu 

Wyniki sekcji skierowało więc śledztwo na inne 
asumpt do podejrzenia, że został on otrut, 

lokalna dokonana w pokoju : 
że znaleziono go w łóżku w pozycji, która wskazywała, że 

tory i odrazu dało 

Siascaka zaraz po jego zgonie stwier- 

gdy tru 
< łóżka, 

brania pewnych danych, które doprowadziły do aresztowania pewnej młodej 

kobiety, co do której istnieją poszlaki, że to ona dokonała zamachu na życie 

Staszaka podstępnie go trując. 
Cały szereg okoliczności nie zostało jeszcze wyświetlonych tak, że śledztwo 

w tej sensacyjnej sprawie toczy się, Najbliższe dni przyniosą bezwątpienia roz- 
wiązanie zagadki. : 

Aresztowana w tej 
nyti, gdzie nocy wczorajszej usiłowała 

sprawie kobieta została osadzona w areszcie central 
rzekomo targnąć się na życie. 

W chwili, gdy poczęła ona zdradzać zasłabnięcie wezwano lekarza, który 
wprawdzie nie ustalił objawów zatrucia lecz wobec twierdzenia z :trzymanej, že. 
przyjęła ona truciznę odwieziono ją do szpitala żydowskiego na ob serwacię 

Wczoraj rano rzekomą samobójczynię zabrano ze szpitala i poaownie pod- 

dano badaniom, ponieważ stan jej zdrowia jest już zupełnie zadawalniający. (©) 
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30 ozis | wschód st. g. 7 m. 22 

Andrzeja Ząchód sł. g. +5 m. 12 
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Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 

Meteorologji US, B. 
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temperatura || 306 
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KOŚCIELNA 
— Rozkład nabożeństw niedzielnych 1-go0 

grudnia jako w I-szą niedzielę adwentu będą 
odprawione w kościołach ranne Msze św. 
zwane „Roratami”. 

Bazylika —g. 6 prymarja w kaplicy św 
Kazimierza. g. 8.30 — Msza św. z suplikacja 
mi, g. 9.30 — wotywa, g. 10.15 — suma, 
celebruje JE ks. arcybiskup Romuald Jatbrzy 
kowski, Msza św. Gww jest zarazem rozpo- 
częciem Tygodnia. Akademickiego i uroczy- 
stości akademickiej , ku uczczeniu 10. letniej 
rocznicy istnienia Bratniej Pomocy. USB. 
g. 168 nieszpory. 

Kośc. Bonifratrów. — g. 6.30 — Msza św. 
Roratna, g. 8 — Msza św. cicha, g. 10 — su 

та, @. 17 — nieszpory, Każdego dnia prócz 
niedzieł i świąt o godz. 7 pp. odprawiana 
bywa litanja do M.B. в 

Kościół Św. jakóba g. 6 — Msza św. Ro- 
ratna, g. 9 — Msza św. ' uczniowska, g. 
10 — wotywa, g.e11 — suma, g. 4 pp. nie- 
szpory. 

Kośc. św. Jana. g. 6 — Msza św. roratna, 
g. 9 msza św. dla dzieci, g. 9.30 — Msza św 
uczniowska, g. 10 — Msza św. akademicka, 

g. 11 — suma, g. 5 — nieszpory. 
Kośc. św .jerzego, g. 6 — Msza św. ro- 

ratna, g. 11 —-Msza šw. czytana z kazaniem 
Kośc. Ostrobramski. g. 6 — pr ymarja w 

  

kaplicy, g. 8 — Msza šw., g. 9 — wotywa 
uczniowska w kaplicy, g. 16 — Msza Św. 
uczniowska, g. 11 — suma, g. 16 — nieszpo 
ry, g. 17 — litania. ` 

Košc. šw. Ignacego. @. 8 —Msza šw. 
g. 9. — Msza šw. dla wojska, g 12 — Msza 
św czytana z kazaniem, 

Kośc. św. Rafała, g. 6 — prymarja. g. 9— 
Msza św. uczniowska, g. 11 — suma, g. 5— 
nieszpory. В 

Kośc. Wsz. Świętych. g. 6 — prymarja, 
g. 9 — wotywa, g. 11 — suma, g. 16 — 

nieszpory. 
— (Centrala Chrześc. Zw. zaw. w Wilnie 

zawiadamia, że w niedzielę 1 grudnia rb. o 
godz. 6 rano w kościele św. Jana odbędą się 
roraty Chrześc. Zw. Zaw. Stolarzy i Cieśli. 
Członkowie proszeni są © liczne PTE 

. Wspólne ror aty Chrześc. Zw. Zaw. Cu- 
kierników i Cechu Cukierników odbędą się w 
niedzielę 1. 12, rb. o godz, 7 rano w kośc. św. 
Ignacego. 

URZĘDOWA 

— (y) Rozporządzenie o ochronie zwie- 
rząt. Specjalne rozporządzenie Pana Prezy- 
denta o ochronie zwierząt obowiązujące na 
całym terenie Polski przewiduje karę grzy= 

  

NIKA 
wny do 2000 zt. za znęcanie się nad zwie: 
rzętami. 

Ochrona rozciąga się na wszelkie domo* 
we i oswojone zwierzęta i ptactwo oraz zwie 
rzęta i ptactwo dzikie jako też ryby, owady 
i A 

Rozporządzenie wyjaśnia dokładnie co 
brane jest pod wwagę jako „znęcanie się”, a 
więc: 

dżywanie do pracy zwierząt chorych, ran- 
nych lub kulawych; bicie zwierząt po głowie, 
dolnej części brzucha, dolnych częściach koń'- 
czyn; bicie zwierząt przedmiotami twardy- 
mi lub zaopatrzonemi w urządzenia obliczo- 
ne na sprawianie specjalnego bólu; przecią* 
żanie zwierząt pociągowych i jucznych ładun 
kami albo zmuszanie takich zwierząt do zbyt 
szybkiego biegu; przewożenie, noszenie, 
lub przepędzanie zwierząt w sposób, pozycji 
lub warunkach powodujących zbędne cierpie- 
nia fizyczne; używanie uprzęży, pęt, więzów 
i t.p/ powodujących ból iub uszkodzenie cie- 
lesne; używanie zwierząt do wszelkiego ro* 
dzaju doświadczeń, powodujących śmierć u- 
szkodzenie cielesne lub ból fizyczny; dokony= 
wanie na zwierzętach operacyj nieodpowied- 
niemi narzędziami i bez zachowywania konie- 
cznej ostrożności i oględności w celu zao- 
szczędzenia im zbytniego bólu; Do odpawie- 
dzialności sądowej pociągani będą nie tyl- 
ko osoby znęcające się nad zwierzętami, lecz 
również i właściciel zwierzęcia. . 

(a) Konfiskata „Dziennika Wileńskiego". 
Wczoraj starostwo Grodzkie przyaresztowało 
wczorajszy nakład „Dziennika Wileńskiego" 
za umieszczenie artykułu o zmianie konsty- 
tucji. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie rady miejskiej. Jak 

się dowiadujemy, kolejne posiedzenie Rady 
miejskiej wyznaczone na dzień 5 grudnia, zo 
stało przesunięte na czwartek, dnia 12 grud- 
nia. Na porządku dziennym, m. in. będzie 
sprawa statutu emerytalnego pracowników 
miejskich oraz statuty podatkowe w związku 
z nowym rokiem budżetowym. 

— (o) Wyjazd prezydenta. 'W dniu 
wczorajszym wyjechał na kilka dni do War- 
szawy w Sprawach służbowych prezydent 
miasta p. Folejewski. i 

— (0) Sprawa budowy ošrodka 

      

   

    

     

  

zdro- 
wia. We wtorek, dnia 3 grudnia odbędzie się 
w Magistracie posiedzenie miejskiej komisji 
sanitarnej w sprawie budowy ośrodka zdro- 
wia. 

— (0) Gwiazdka dla dzieci szkół po- 
wszechnych. Na wczorajszem posiedzeniu 
Magistrat wyasygnował 2800 zł. na urządze- 
nie gwiazdki w dniu Bożego Narodzenia dla 
dzieci szkół powszechnych. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe- 

go. Dnia 3 grudnia odbędzie. się posiedze- 
nie wydziału powiatowego sejmiku  Wileń- 
sko Trockiego. Na porządku dziennym spra- 
wy bieżące. 

— (0) Budżety gmiane. W okresie od 
dn. 4 do dn. 19 grudnia w gminach pow. 
Wileńsko - Trockiego odbędą się posiedze- 
nia rad gminnych, mające na celu uchwalenie 
budżetów na rok 1930 — 31. W posiedze- 
niach wezmą udział p. starosta pow. wileń. 
trockiego, poszczególni członkowie wydzia- 
łu powiatowego i inspektor samorządu gmin- 
nego. 

POCZTOWA 
— (y)lnstrukcje dia Urzędów 0 

wych. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wit 
nie otrzymała okólnik w którym załeca się, 
by w celu uniknięcia nieporozumień instruk* 

cje obowiązujące na poczcie podawane były: 
do wiadomości publicznej, o ile nie są natu- 
ry tajnej. 

Zarządzenie to ma na celu usunięcie czę: 
stych nieporozumień, jakie wynikały z powo 
du odmawiania przez urzędników poczto- 
wych okazania przepisów obowiązujących na 
poczcie. 

botnik Szundziłło 

Niedyskrecje 
W dniach 16 i 17 października r. 

b. miały miejsce przy robotach kana- 
lizacyjnych przy ul. Nowogródzkiej, 
grube awantury. ! 

Donosiliśmy o nich w swoim czasie: 
Chodziło o to, że niejaki Małek, 

prezes Zw. Rob. Budowlanych zorga* 
nizował pobicie do krwi kilku robotni+ 
ków, którzy odważyli się zwrócić 
mu uwagę, że nadużywając swego sta- 
nowiska w związku i stosunków z 
czynnikami najwyższymi w Sekcji tech+ 
nicznej Magistratu, notorycznie próżnu! 
16: 

Pozatem chodziło jeszcze i o to, że 
znowuż niejaki p. Waligórski, ówczes” 
ny referent administracyjny miejskich 
robót kanalizacyjnych, protektor Małka. 
a protegowany p. viceprezydenta Czyża 
uniemożliwił prowadzenie dochodzenia 
w sprawie zajść technikowi miejskiemu 
p. Duszkiewiczowi, który działał na! 
podstawie polecenia odnośnej władzy 
miejskiej. i 

W wyniku wyżej opisanego incy= 
dentu, zarządzone zostało przez Magi* 
strat nowe dochodzenie i następnie 
zwolnieni zostali z pracy: Waligórski, 
Małek, technik Duszkiewicz oraz ro- 

(ten który zwrócił 
Małkowi uwagę na nieróbstwo). 

Za co zwolniono Waligórskiego i 
Małka — wiadomo, co do słuszności 
tego zarządzenia dwuch zdań być nie 
może. й 

Natomiast powód zwolnienia p. Du* 
szkiewicza i rob. Szundziłły — jest 
mniej oczywisty i stanowić będzie ta- 
jemnicę Magistratu. 

W każdym razie zaszedł znamien* 
ny fakt, mianowicie na ręce p. prezy* 
denta miasta, jako przewodniczącego 
Rady Miejskiej wpłynął ostatnio me* 
morjał podpisany przez pięćdziesięciu 
robotników, zatrudnionych na robotach 
kanalizacyjnych, w którym podając 
szczegółowo przebieg zajść przy ul. 
Nowogródzkiej, proszą: o przyjęcie do 
pracy zwolnionych pracowników Du- 
szkiewicza i Szundziłłę, oraz dziękują 
za zwolnienie Waligórskiego i Małka. 

Co więcej: robotnicy podpisani na 
memorjale zaprzeczają kategorycznie 
pogłoskom rozsiewanym przez Małka, 
jakoby ogół robotników zatrudnionych 
przy kanalizacji miał się domagać po” 
nownego przyjęcia go do pracy. ` 

Jednem słowem — robotnicy mają 
dość swego „,prezesa* i wolą nie mieć 
z nim bliższej styczności. Sytuacja wy- 
mowna! 1 

Ciekawem będzie zapewne najbliższe 
posiedzenie Rady Miejskiej na którem 
memorjał robotników do wiadomości 
pp. Radnym podany zostanie. 

Być może da to możność Radzie do 
zastanowienia się nad stosunkami pa* 
nującemi na miejskich robotach publi- 
cznych od czasu kiedy na ich terenie 
prócz rządów Magistratu sprawuje tak* 
że władzę i związek. 

Należy mieć nadzieję, że pan pre- 
zydent Folejewski, którego cechuje za- 
wsze daleko idąca lojalność, nie ulegnie 
przeróżnym presjom, które niewątpli* 
wie będą miały miejsce i które zmie- 
rzać będą do zatuszowania całej spra- 
wy związanej z memorjałem i niepod- 
dawania tego memorjału pod debaty 
Radzie Miejskiej. 

* * * 

Orjentacja w stosunkach panujących 
na miejskich robotach publicznych nie“ 
byłaby kompletna, gdyby wynikała tyl” 
ko ze zrajomości przebiegu zajść przy” 
ul. Nowogródzkiej i ich epilogu. ‚ 

Dzieją się rzeczy jeszcze, bodajże; 
charakterystyczniejsze, jeszcze typow- 
sze. й 

Oto wszechwładza związku rob. bu- 
dowlanych sięga nawet po koncesje na' 
prowadzenie poszczególnych robót. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Nie mogąc osobiście złożyć podziękowania Tym wszystk m, którzy 
pomnąc na tradycje starego Grodu Jagiellonów, wykazali tyle serca 
w czasie smutnego dla nas obrzędu eksportacji zwłok najdroższego 

nam syna i brata Ś. p. porucznika 

STASZAKA MARJANA GZGSŁAWA 
przyjęli udział w niej czynem i okazaniem daleko idącego współ* 
czucia i wszelkich realaych ułatwień, a w szczegolności Przewieleb- 
nemu Duchowieństwu w osobach: ks. kapelana wojsk. ywickiego. 
ks. prof. Dr. šopočki, OO, Jezuitów, ks, Kieryków Seminarjum Du- 
chownego, Władzom wojskowym, 
Placu Wiino p. płk. Giżyckiemu, 
Filipkowskiemu, Komendantowi, oficerom, podoficerom i 

aw Szczególuości Komendantowi 
Dowódcy 1 P. A. P. Leg, p. pik. 

urzędni- 
kom P. K U. Wilno Miasto oraz Przedstawicielowi Starostwa Grod- 
zkiego Wilno p. Pod.iunasowi, 

Dla p. kapitana Lenczowskiego 

składamy tą drogą serdeczne 
„B g zapłać". 

Aleksandrai por. Sopińskiego Jana 
z P. K. U. Wilno - Miasto zachowamy dozgonną pamięć i wdzięcz- 
ność, że odczuli żywo naszą boleść i złożyli 
miłości bliźniego. 

dowody serdecz.ej 

RODZINA. 

Mianowicie związek który, jako przed: 
siębiorca, prowadził już akordowe ro* 
boty przy zakładaniu kabli elektrycz- 
nych za które to roboty rozrachunki z 
robotnikami ponoć dotąd trwają, mimo 
zakończenia prac i mimo uregulowania 
należności przez Magistrat sięgnął świe 
żo po nowy, jak się u nas mowi „pod! 
rad'' miejski. 

I sięgnął skutecznie. 
Związek zawodowy w roli przed“ 

siębiorcy, w roli pracodawcy wobec 
własnych członków — nie, to już zaczy' 
na trącić tragifarsą. 

Bo albo, jako uczciwy przedsiębior 
ca, musi stawiać surowe wymagania ro' 
botnikom, wtedy stanie w kolizji ze swe 
mi zadaniami które bynajmniej nie po- 
legają na stawianiu wymagań członkom 
albo będąc w zgodzie z zadaniem, bę” 
dzie w kolizji z solidnem wykonaniem 
robót. Tych rzeczy więc pogodzić nie- 
sposób. 

Tymczasem taki mamy stan rzeczy: 

Magistrat przystąpił do robót wo* 
dociągowych przy ul. Św. Jańskiej i Do 
minikańskiej (0 ulicach tych mówiło się 
już w Wilnie: „no tutaj już chyba, po 
zabrukowaniu, nowych rozkopów nie 
będzie!**) Rozpisano konkurs na akor- 
dowe prowadzenie tych robót. 

Prowadzenie ich przypadło 
zkowi rob. bud. jako przedsiębiorcy. 

Kto roboty prowadzi? — Prowadzi 
je niedawno zwolniony Małek — „pre- 
zes 

Tylko co wyrzucony został dyscy* 
plinarnie jako robotnik — nic to — a- 
wansuje na przedsiębiorcę. Ś 

Dobrał sobie do pomocy niejakiego' 
Kuczerowa „,„Miszkę”*, do niedawna sta 
łego pensjonarza, jeśli nie Łukiszek — 
to w każdym razie, któregoś z ciężkich: 
więzień w Polsce, i znowu rządzi. 

Magistrat płaci za metr bieżący ka 
nału 7 zł., przedsiębiorstwo związkowe 
płaci robotnikom: po 5 zł., zarabiając 
na nim netto 2 zł. i 

[o się nazywa: obrona interesów za 
wodowych! \ 

Tego wyzyskiem nazwać nie mo- 
žna! 

Ale mało tego. Robotnicy, których 
związek przyjął narazie na akord, po 
kilku dniach porzucili, w większości, 
pracę. Podobno nie kos. -njowała im 
spekulacyjna cena za pracę, ustalona 
przez przedsiębiorstwo związkowe. Po 
dobno przestali pracować, obawiając 
się o zapłatę, którą, jak przykład z za- 
kładaniem kabli uczy, związek uskutecz 
nia bynajmniej nie natychmiast. ` 

Mniejsza o to! Ważną jest decyzja: 
związku powzięta po utracie robotni> 
ków. Oto ogłosił on, że przyjmuje na 
roboty akordowe robotników dniówko* 
wych. 

To się zaczyna robić w końcu nie“ 
przyzwoite! Takich spekulacyj na „rę- 
kach i barkach robotnika' nie urządza 
nikt, — nawet najbardziej „krwiożer 
czy burżuj. ь 

Na to nawet nasze  „buržujskie“ 
„Stowo“ krzyknąč musi: hola! Kim: 

zwią” 

  

Dziś dnia 30 listopada 1929 r. o godz. 8 wiecz. 
w salonzch Kasyna Garnizonowego 

CZARNA KAWA 
Viti TYGODNIA AKADEMIKA 
Zaproszenie u Pań Gospodyń Honorowych 

Dla akademików karty wstępu po 3zł przy wejściu. 

Orkiestry doborowe, 

WOJSKOWA. 

— (o) Dodatkowa komisja po- 
borowa. Dnia 4 grudnia, w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej 2, odbędzie się 
dodatkowa komisja poborowa dla po- 
borowych, zamieszkałych na terenie 
m. Wilaa. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy do- 
tąd obowiązku tego z jakichkolwiek- 
bądź powodów nie dopełnili. 

— (0) Wydawanie książeczek 
wojskowych rezerwistom. Po- 
szczególne P. K. U. rozpoczęły już 
wydawanie książeczek wojskowych 
wszystkim rezerwistom rocznika 1906 
i starszym, którzy w roku bieżącym 
zwolnieni zostali ze służby wojsko: 
wej. Książeczki t: wydawane są dro- 
gą przez urzedy gminne, w Wilqie 
zaś przez referat wojskowy Magistra- 
tu. Zgłaszanie się po odbiór ksią- 
żeczki powinno nastąpić po otrzyma- 
niu pisemnego zawiadomienia Magi- 
stratu lub urzędu gminnego 0 nade: 
słaniu książeczek. Wszelkie zgłasza: 
nie się przed otrzymaniem  zawiado- 
mienia jest zbędne, albowiem takim 
osobom Magistrat, względnie urredy 

e nie są obowiązane odpowia- 

LLS 

Ww roku bieżącym przy wydawa- 
niu książeczek zastosowano przepisy, 
wydane przez min. spr. wewnętrzny ch 
w Sprawie odcisków palca na ksią- 
żeczce. Różnorodność w tej dziedz'nie 
doprowadzała do chaosu w poszcze- 
gólnych gminach dotychczas przykła 
dano nie zawsze te same palce. 
Obecnie przykłada się gruby palec 
prawej ręki. 

— (a) Gwiazdka dla żołnierzy. Polski 
Biały Krzyż czyni przygotowania zorganizo- 
wania swiąt dla żołnierzy w naszym garnizo- 
nie. Taksamo zracji zbliżających się świąt Bo- 
żego Narodzenia Biały Krzyż zakrzątnął się 
koło urządzenia gwiazdki żołnierzom Korpu 
su Ochrony Pogranicza, którzy w większości 
oderwani od rodzin zmuszeni są spędzić 
święta w polu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (a) AC w obronie wypoczynku 

niedzielnego. Związki fryzjerskie postanowiły 
wzmocnić własną kontrolę nad zakładami fry 
zjerskiemi w celu zmuszenią tych do zaprze 
stania pracy w dnie świąteczne. Każdej nie- 
dzieli delegaci związku będą objeżdżały po- 
szczególne zakłady i stwierdzały na miejscu 
= wypoczynek świąteczny jest przestrze- 
any. 

‚ — (a) Godziny handlu. Właściciele skle- 
pów poczynili starania by w ostatnim tygod- 
niu przedswiątecznym handel w sklepach 
mógł się odbywać o parę godzin dłużej niż 
zwykłe. 

л 
tuszowego, 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

MEGAFONY 
Tego jeszcze w Wilnie nie bywało! Ra- 

czej przepraszam: bywało: 
Było to podczas trwania Targów, był: 

podczas trwania Wystawy Radjowej w i 
lonach Domu Oficera zainstalowanej, ale, 
żeby w zwykły, szary, jesienny, słowem w 
„budni* dzień coś podobnego miało się dziać 
tego jeszcze do niedawna Wilno nasze nie 
miało. 

Idziesz ulicą Mickiewicza ku Zwierzyń. 
cowi, — już od Jabłkowskich wrzask jaki: 
niesamowity o uszy ci się obiją. Ku George 
sowi podchodzisz — coraz głośniej i głośniey 
słychać. Już i wyrazy pojedyńcze rozróżniasz 
— To megafon.na balkonie kina „Hollywood“ 
ulokowany krzyczy, aktualny właśnie pro 
gram zachwalając. 

Za chwilkę trochę muzyki słychać. Jaka: 
nowa melodja, — nieznana Wilnu, brzm.. 
jakiś Charleston pikantny drżenie w nogacl: 
wywołuje. 

(To samo na Wielkiej: w któremś tan: 
wąziutkiem miejscu, nie dochodząc placu Ra- 

) jakiś pomysłowy kupiec nac 
On swego magazynu, ulokował mega 
on. 

Niechno tylko zacznie się ruch wieczorny 
na mieście, niechno lampy żarzyć się zaczną 
zaraz guziczek odpowiedni ktoś naciśnie : 
megafonik, jak zaczarowany huczy. 

1 teraz ustalmy takie fakty: Megafony 
są w Wilnie naogół nowością, ulokowane 52 
akurat przy najruchliwszych arterjach ulicz 

* nych miasta. 
Stąd już łatwo wnioski wyciągnąć, ce 

« do tego, w jaki sposób reaguje publiczność 
wileńska na głos megafonów. 

Wiemy wszyscy dobrze, jak wygląda. 
Oto ten i ów stanie, zapatrzy się w tubę i 
słucha. Po co, zresztą, ustawia się megafony, 
kiedy nie po to, żeby ich ludziska słuchali?! 

Niema więc tutaj miejsca na zdziwienie, 
= jest, jak jest, bo tak, a nieinaczej by. 

USI. 

Ale jednak „tołpa" przy megafonacih 
ruch uliczny tamuje. Dobrze jeszcze jest " z 
tem przed Hollywoodem: ulica Mickiewicz: 
wiadomo, szeroka, ale na Wielkiej? Pożal sic 
Boże! Tu megafon, tu reklamy kina „Wanda” 
Ten słucha, ów znowu ogląda obrazki, a ty. 
biedny przechodniu, z chodnika schodź, po 
„kocich łbach" jeźdni skacz i uważaj tyłko. 
żeby pod autobus nie trafić. 

Trzeba to jakoś uporządkować. 
Już słyszę nad uchem uwagi mych re- 

dakcyjnych kolegów: „Wstydu nie masz: My w „Słowie* gwałtujemy, że Wilno za. miera, że zastyga, a ty sobie spokojnie utrą 
cić chcesz choć ten jeden przejaw ruchu, i tę jedyną oznakę życia izwaru miejskiego”. 

: „Niech sobie“ mėwię, narzekają —trzeba 
mojem zdaniem, wymyśleć inny sposób, oży- wienia Wilna, inny sposób wyrwania go z martwoty — nie“ megafonami“. 

  

List ofwarty 
do Komendanta PKU Wilno - Miast: 

Pana majora Ossowskiego Malcsymiijca 

* Wielce Szanowny Panie Majorze! 
Imieniem całej rodziny śp. por. Marjana 

Staszaka raczy Wielce Szanowny Pan major 
przyjać serdeczne „Bóg zapłać” za prawdzi 
wie Ojcowski stosunek do Śp. Marjana w 
czasach, gdy był pańskim podwładnym, oraz 
nasza dozgonną wdzięczność za okazanie 
swego serca czynem w czasie smutnego dla 
nas obrządku w Wilnie. 

Z prawdziwym szacunkiem 
Ks. Józef Staszak. 

— (y) Wypiek chleba w niedzielę s 
niedozwolony. W myśl przepisów Min. P. i 
O.S. wypiek chleba w niedzielę jest niedo 
zwolony, natomiast piekarzom wolno przy- 
gotowywać rozczyn i kwasić ciasto w nie 
dzielę po uprzednim zawiadomieniu Inspek 
cji Pracy ile osób jest zatrudnionych przy 
pracach przygotowawczych w niedziele i w 
jakich godzinach prace te odbywają się. 

Ponieważ wiełu piekarzy nie stosuje się 
do tego w najbliższym czasie Inspekcja Pra- 
cy przeprowadzi szereg lustracyj i sprawy 
winnych będą skierowane do sądu. 

AKADEMICKA 

, — Koło matematyczne słuchaczy U. S.B. 
W niedzielę o godz. 12 w lokalu seminarjum: 
Matematycznego zostanie wygłoszony: przez 
mr. W. Grądzkiego dalszy ciąg referatu p.t. 
„O zagadnieniu biharmonicznem. Wstęp woł 
ny. Goście mile widziani. 2 

—Czarna kawa VIII Tygodnia Akademika. 
Dziś dnia 30 listopada 1929 r. o godz. 8 w. 
w salonach Kas. Garniz. odbędzie się Carna 
kawa VIII Tygodnia Akademika. Zaproszenia 
u pań Gospodyń honorowych. dla akademi' 
ków karty wstępu po 3 zł. przy wejściu. 

Orkiestry doborowe. { 

UNIWERSYTECKA 
— Z uniwersytetu. W sobotę dnia 30 bm. 

o godzinie 13 w Auli Kołumnowej Uniwersy: 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech- 
nauk lekarskich następujących osób: Mojże- 
sza sal Abrama Norkina, Ludwika Szer- 

i 

mana. W wolny. 
‚ , — 4 T.wa Otolaryngologicznego. W. 

niedzielę I grudnia rb. o.godz. 10.30 w lo- 
kalu Kliniki Otolaryngologicznej USB na An- 
tokolu odbędzie się posiedzenie Sekcji Wileń 
skiej Towarzystwa Otolaryngologicznego z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posieuzenia, 2) Pokaz chorych, Ży dr, Le- 
wande: W sprawie postępowania w przypad- 
kach głębokich ropni okołomigdałkowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Doroczne Walne Zebranie Stowarzy- 

szenia Lekarzy Połaków odbędzie się w dn. 
30 listopada br. w lokalu Wil. T-wa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24) a godz. 19.30 w I ter 
minie i o godz. 20 w II terminie. 

Na porządku dziennym sprawozdanie z 
konferencji lzb Lekarskich  w Warszawie, 
sprawozdanie ustępującego zarządu i Rady 
oraz wybóry Władz Stow. na rok 1930 

KOMUNIKATY 
— Opieka Rodzicieiska przy stwowej 

Handlowo Przemysłowej szkole Polskiej im. 
Emmy Dmochowskiej w Wilnie, składa ser- 
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deczn e podziękowanie stowarzyszeniu ofice- 

rów przeniesionych w stan spoczynku, za o 

larowanie stu 2. dla niezamożnych uczenic. 

— Z Twa przyjaciół nauk. Dnia 2 grud: 

sia o godz. 7 w. w gmachu T.P.N. przy ul. 

Lelewela 8 odbędzie się posiedzenie miesię* 

czne na którym dziekan wydz. mat. * przyro- 

dnicz. USB prof. B. Rydzewski wygłosi od- 

czyt „Probiemy geologii Litwy historycznej 

Na posiedzenie to zarząd zaprasza wszystkich 

członków T-wa. Goście miłe widziani. 

BALE I ZABAWY. 

— Ku uwadze wszystkich sybiraków w 

Wilnie. W dn. 30 bm. w sobotę w salonach 

  

  
  

   

  

  

    

    

  

    

  

ązek Sybiraków którą poprzedzą recyta 

artystów teatrów wileńskich, oraz przy 

jszych nocnych godzinach wesoły kor 

‚ м program którego wchodzą piosenki, 

*e i melodeklamacje. Pozatem nastąpi sze 

pomysłowych niespodzianek, co pełen 
ji wieczór Andrzejowy, urozmaici do 
mum możliwości. Cała inipreza zapowia 
imponująco, gdyż lokal jest specjalnie 
wany i powiększony. A : 

Udział w recytacjach i koncercie przyj- 
mują: pp. C. Bejnar - Bejnarowiczowna, Ž 
Vlejewska i Winogradzka, Olszewski i Arga 
mena. Przy fortepianie p. Szczepanski. 

— Dziś ostatnia sobótka przed Adwen- 
tem w koie Pol. Macierzy Szkol. im. T. Ko- 
ściuszki uł. Turgielska 12 z programem: 
przedstawienie „Stryj przyjechał”, dział kon 
certowy i tańce. Początek o godz. 7 wiecz. 
W miedzielę o godz. 7 w. będzie wygłoszony 
odczyt na temat „Powstanie listopadowe" z 
obrazami świetlnemi. Na odczyt wstęp bez- 
płatny. 

  

     

  

RÓŻNE. 
— (0) Obchód rocznicy Powstania fisto- 

padowego. Wczoraj jako w rocznicę powsta- 

iia listopadowego miejscowy garnizon urzą- 

dził uroczysty obchód. O godzinie 10 rano 
w kościele garnizonowym św. Ignacego pro- 
boszcz wojskowy ks. Sledziewski odprawił 

nabožefstwo it wygłosił okolicznościowe ka- 

zanie. Na nabożeństwie były obecne delega 

cje pułków garnizonu wileńskiego, przedsta- 

wicięle władz administracyjnych, samorządo- 
wych sądownictwa i prokuratury, i szefowie 

urzędów niezespołonych. : 
Po nabożeństwie odspiewano hymn „Boże 

coś Polskę" W godzinach popołudniowych 
w poszczególnych oddziałach wojskowych 
wygłoszono odczyt na temat wiekopomnego 
powstania. ‚ 

— (9) Nowa ochronka. Zarząd związku 

pracy obywatelskiej kobiet zwrócił się do Ma 
gistratu z prośbą o udzielenie jednorazowej 
zapomogi w sumie 1000 zł. na zorganizowa- 
nie ochrony dziennej w lokalu przy ul. Su- 
bocz Nr. 75. Magistrat na wczorajszem po- 

* siedzeniu prośbie powyższej zadośćuczynił. 
— (y) Choinki. jakkolwiek do Bożego Na. 

odzenia mamy jeszcze cały miesiąc, a już 
wczoraj pojawiły się na rynku pierwsze choin 
xi przywiezione przez okolicznych włościan. 

Pośpiech ten tłomaczy 5е tem zapewne, 
że na'wsi leży śnieg, który spadł niedawno. 

— Zarząd T-wa PŻP. dziękuje serdecz- 
"ie firmie B. Sztrafl za bezinteresowne udzie 
lenie łokalu na zabawę w dn. 28 11 paniom 
ze zw. pracy obyw. kobiet za urządzenie 
zbiórki na Schronisko dla dzieci im. Marszał- 
va Piłsudskiego, zespołowi muzyków z p. 
dyr. Henrykiem Wynenem na czele za ła- 
skawe gratisowe przedłużenie muzyki oraz 
gościom tego wieczoru za poparcie imprezy, 
która przyniosła czystego zysku 327 zł. na 
potrzebę sierot. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu efektow na baśń fantastyczna 
W. Szekspira „Sen nocy letniej* z muzyką 
Mendelsohna. Arcydzieło to otrzymało nową 
małowniczą oprawę PROBY MA według pro- 
jektów W. Małkowskiego. W przedstawieniu 
biorą udział wybitniejsze siły zespołu, liczni 
statyści, balet oraz orkiestra pod dyrekcją E. 
Dziewulskiego. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 3 
arcywesoła komedja Verneuilla, która obfitu- 
ie w kapitalne sceny, pelne humoru i zabaw- 
nych sytuacyj. W rolach gównych Janina 
Wemiczówna i Ał. Zelwerowicz, tworzą 
prawdziwe kreacje, Nowa efektow na wysta 
wa dopełnia artystycznej całości. 

— Зпшщшіепіе\ szkolne. Dziś o g. 3.30 
p.p. w teatrze Lutnia O zostanie 
dla młodzieży komedja (ioldoniego „Ober- 
żystka* Ceny miejsc najniższe. 

— Przedstawienia ludniowe. jutro o 
godz. 3.30 w teatrach miejskich odbędą się 
przedstawienia: popołudniowe po cenach zni- 
żonych. 
»0 raz 25 wyborna krotochwila A. Grzymały 

edleckiego „Maman do wzięcia”, w tea- 
e Lutnia swietna gróteska Winawera „R. 

il. Inżynier". 
— Druga niedziela kameralna jutro 1 

grudnia o godz. 20.30 w związku literatów 
„Ostrabramska 9. Program obejmuje niemiec- 
4ą muzykę Mozarta, Beethovena i Mendelsso- 
ina. Informacje i karty abonamentowe u Ge- 
oehnera i Wolffa, ul. Mickiewicza 7. 

— Zarząd związku organizacyj wojsko- 
- wych powiadamia swych członków, iż w 

in. 30 listopada o godz. 20 odbędzie się w 
akalu związku przy ul. Uniwersyteckiej 6, 
zabawa towarzysko rodzinna, przedstawie 
nie amatorskie i odczyt. Podczas zabawy bę* 
dzie przygrywać orkiestra dęta. Bufet na 
miejscu. Na zabawę mogą być przez człon- 
<ów wprowadzeni i nieczłonkowie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hedjos — Miasto Miłości. 
Hoilywod — Manolescu. 
Słońce — Samotni. 
Światowid — Noc poślubna. 
Lux — Alraune. 
Eden — Tajemnica starego rodu. 
Kino miejskie — Serce lotnika. 
Wanda Aga Ro й 
Sport — si szminki. 
Ognisko — Przekleństwo Zakazanej mi- 

tości. 
WYPADKI I KRADZIEZE 

— c) Wypadki za dobę. Za czas od 28 
io 29 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 58 różnych wypadków w tem kradzie 
ży 10, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 
12, przekroczeń administracyjnych 25, resztę 

- podajemy w tej samej rubryce. 
— (©) Opieka społeczna Magistratu win- 

na się zająć bezdomną. Wczoraj na ul. No- 
wogródzkiej róg Dobrej Rady znaleziono let 
%аса na chodniku 50 letnią Marję Suspin 
która jak okazało się nie będąc zupełnie zdro- 
wa została usunięta przez dozorcę domu Nr. 
20 przy ulicy Nowogródzkiej z zajmowanego 
w jego mieszkaniu kąta, a to z powodu nie 
możności uregulowania na czas należności. 

Suspin odwieziono do lekarza a następnie 
doopieki społecznej Magistratu, gdzie załat- 
wiono się z nią w ten sposób, że dano na 
adczepne kilka złotych i skierowano z powro- 
tem do domu, gdzie mieszkała. Nieszczęśliwa 
nie mając możności uzyskania ciepłego kąta 
znowu znalazła się na ulicy. 

Policja ma kłopot co z nią począć, ponie- 
waż opieka społeczna która jest powołana 
do opiekowania się bezdomnymi, nie raczy 
zainteresować się zchorowaną kobietą. 

— (c) Dziecko pod samochodem. Na u- 

    

  

   

_ licy Wiłkomierskiej ma przebiegającego przez 
jezdnię 8 letniego Mojżesza Lifszyca (Wilko- 

Затати nogi i poranieniu twarzy. Ulokowa 
no go w e dziecięcym. 

— (c) Wypadek z aptekarzem. Wczoraj 

y ul. Zawałnej 1 urządza zabawę Okr. * 

ółudziale tut. solistów odbędzie w pó- ы 

W teatrze na Pohulance ukaże się p 

mierska 28) wpadł samochód., Chłopak uległ @! 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Dowiedziałem się przypadkowo, iż w 

„Dzienniku Wiłeńskim** Nr. 270 były wydru- 
kowane urywki z „Księgi pamiątkowej” ku 
uczczeniu 350 lecia Uniwersytetu Wileńskie- 
go, gdzie b. rektor odrodzonej wszechnicy 
prof. Siedlecki, w związku ze wspomnieniami 
z czasów swego pierwszego rektoratu, poru 
Szył też moje imię w sposób, który mnie 
zmusza do sprostowania. „Otóż, p. prof. Sie* 
dlecki pisze: „W drugim roku mego urzędo- 
wania podjąłem nawet próby bliższego zapo- 
znania się z przedstawicielami społeczeństwa 

7 skiego i pod przewodnictwem rabina 
ztejna obecnego senatora Rzeczypos-= 
zwiedziłem bibljotekę żydowską przy 

synagodze oraz Muzeum sztuki żydow 
S W dalszym ciągu jednak ze słów p. 
rektora wynika, jakobym miał zamiar ukryć 
przez p. rektorem osłonięty tkaniną biust... 
Trockiego (red. Dzien. Wil. zatrzymała się 
nawet przy tym „fakcie”*, na mojej csobie) 
„Po tem odkryciu, pisze p. rektor, nabrałem 
nieufności do prób porozumienia się ze spo- 
łeczeństwem żydowskiem*. Niestety, pamięć, 
widać, wzgiędnie pióro p. rektora trochę za- 

  

    

    

politej, 
$   

* wiodły. Rzeczywiście, przypominam sobie, że 
w r. 1921, jako pr ezes Dibijoteki żyd. przy 
głównej synagodze (słynnej w świecie żydow 
skim „Bibljoteki Straszuna“) podejmowatem 
p. rektora w gmachu bibljoteki, pokazując 
gościowi drogie zabytki i różne stare okazy 
druków hebrajskich. Stwierdzam jednak, że 
Trockiego przytam w całym gmachu bibljo- 
eki nie było (zresztą, jak wiadomo, Trocki 

nie liczy śród przyjaciół literatury hebraj- 
skiej, a zwłaszcza rabinicznej). Pozatem ni. 
gdzie więcej ip. rektora nie oprowadzałem 

Łączę wyrazy poważania,: 
(—) J. Rubinsztejn 

sen. Rabin Gminy Wileńskiej 

   

  

Szanowny Panie Redaktorze. 
W związku z artykułem „Tuwinizm na na 

szym uniwersytecie" zamieszczonym w 
Dzienniku Wileńskim" dn. 28. 11. 29 r. Nr. 
274 oświadczam co następuje: kol, M. twier- 
dzi, jakobym na zebraniu sekcji Historyczno 
literackiej Koła Pofonistów podczas dyskusji 
nad dziełem Remarque'a „Na Zachodzie bez 
zmian* — AE sąd, że „nie nałeży po- 
dejmować walki orężnej nowet w obronie 
własnej ojczyzny”. Jest to nieprawda. Wy- 
rwawszy z toku dyskusji słowa, bez powią 
zania ich z treścią, omiawianej książki i z ca- 
łokształtem wywodów, dochodzi kol. do nie- 
oczekiwane go, rzekomo: „logicznego* wnio 
sku, że ja muszę „również czuć wstręt do 
sztandarów i herbów państwa, pod któremi 
zdobywa się ordery, jakoteż i do ojczyzny, 
dla które' często ponosi się dobrowolną, ofia* 
rę — i zdobywa ordery'. Tak subjektywny: 
nieistotny wniosek, wywleczony na łamy piu 
sma politycznego uważam, za krzywdzący 
mnie publicznie. Kolega M. rycersko, ale nie 
potrzebnie wystąpił „w obronie autorytetu 
Państwa i jego godności, gdyż w «nie nie 
godz“am, i nie im na skutek mego poglądu 
wygłoszonego na zebraniu naukowem nie za- 
grażało. Sądziłam, że argumenty moje będą 
w drodze rzeczowej dyskusji contrargumento 
wane, a nie byłam przygotowana na to, że 
jedną z metod zwalczania sądów jest „kne 
blowanie ust”, nie przypuszczałam że spot 
kam się z wystąpieniem o zabarwieniu dema- 
gogicznem. Publiczne stwierdzenie kol. M. 
że „pod płaszczem naukowości, albo poezji” 
przenoszę „hasła wywrotowe* uderzają świa! 
domie i celowo w moją godność osobistą! 
Ząznaczam, że w numerze „Dziennika Wiłeń 
skiego" w którym wydrukowano artykuł kol. 
M. „zostało zamieszczone entuzjastyczne spra 
wozdanie z wiecu warszawskiego „W obro+ 
nie wolności słowa*! Powyższego nie uwa. 440; 
żam za dalszy ciąg dyskusji zebrania nau 
kowego. Przy sposobności wyrażam najgłęb 
szy szacunek kol. Fiedorówiczowi, który w: 
drodze kulturalnej, wolnej dyskusji zwalczał 
moje — przeciwne dlań poglady. 

Marja Rzewska. 

NURZUBUNNKUNNZNZNUNNNNESZAUK 

RADJO 
«Sobota, dnia 30 listopada 1929 r. 
11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu. 12.05—13.)0: Poranek muzy- 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry salo- 
nowej Polskiego Radja. W programie: 1) 
Thomas uwert. „Raymonda*, 2) Czajkow= 
ski—wyjątki z baletu „Spiąca Królewna”, 
3) Unrbach—fantazja na tematy Griega, 4) 
R mskiej-Korsaków „Pieśń indyjska* z op. 
„Sadko*, 5) Svendsen—„Romans*, 6) Kam- 
mer — „Czardasz*, 7) wuzyka taneczna. 

13.10—13.20: Transmisja z Warszawy, Ko- 
munikat meterologiczny, 15.40 16.00: Pro- 
gram dzienny, repertuar i chwilka litew- 
ska. 1600 - 16.15: Komunikat Wileńskiego 
Tow. Organ. Kółek Rolni:zych, 16.15— 
16.35: „W świetle rampy*— nowości teatral- 
ne omówi Tadeusz Łopslewski. 16.35— 
17.00: „Przypadek i prawdopodobieństwo" 
odcz. wygł. prof. U.S.B. Juljusz Rudnicki. 
17.00— : Transm. z Katowic. Odczyt 
min. Boernera, 18.50—19.15: Przegląd filmo- 
wy. 1915—19.40: Program na następny 
„dzień. 19.40- 20.05: Rozmaitości i sygnał 
cząsu. 20.05 20.30: „Z szerokiego świata 
najciekawsze wydarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tokarczyk. [20.30 - 53.00: Trans. z 
Warsz. Koncert fejleton i komunikaty. 
2300 24.00: „Spacer detektorowy po Eu- 
ropie“—retransmisje stacyj zagranicznych. 
RŁAREOWAWARUEGODPRERSANGNECKAAGEK 

uległ przypadkowemu zatruciu strychniną ap- 
tekarz z pod „Łabędzie* Stanisław Czapliń 
ski, który przez nieuwagę wziął do ust ta- 
bletkę z tą trucizną. 

— (c) Połknął okucie obsadki. Bawiąc się 
włożył sobie w usta i połknął okucie obsadki 
2 letni Karol Rosiński (Popławska 11) syn 
pracownika Magistratu. 

, — (©) Kradzież biżuterji wartości 15 ty- 
sięcy złotych. Żonie doktora Rozenhauza (Po: 
znańska 3) w mewyjasniony narazie sposób 
zginęła z mieszkania biżuterja w postaci bry- 
lantów pereł, korali oprawnych w złoto i pla 
tynę. Wartość biżuterji wynosi około 15 ty- 
sięcy złotych. Kto jest sprawcą narazie nie 
wiadomo, mimo że policja która z wielką ener 
gia przystąpia do ujawnienia sprawców już 
ma pewne poszlaki, które należy spodziewać 
się do prowadzą do ujawnienia winnych. 

Dr. Rozenhaus od kilku dni niemiała biżu- 
terji na sobie i ułożyła ją w schowku w to- 
alecie. Kiedy dokonano kradzieży taksamo 
trudno ustalić. 

— (c) Zatrucie. Z niewyjaśnionych przy 
czyn usiłowała odebrać: sobie życie przez wy 
picie kwasu siarczanego Sabina Lisowska za 
mieszkała przy ul. Zawalnej 50. Desperatkę 
„ulokowano w szpitalu żydowskim. 

— (c) Wypadki samochodowe. Wczorai 
w dzień na ulicy Legjonowej autobus linji 
Wilno — Ejszyszki wpadł na stojący na ulicy 
samochód ciężarowy należący do proboszcza 
z Połukni. Aż dziw, że tacy szoferzy kierują 
samochodami. Jednocześnie zwracamy uwagę 
władz na nienormalne stosunki panujące na 
tej linji, Pomijając już częste wypadki (w u- 

biegłym tygodniu było ich kilka) nieunormo 
wana jest wysokość, nałeżności za kurs. Notu, 
jemy wypadek że z Wilna do pewnej miejsco 
wości pod Ejszyszkami. konduktor kazał za- 
płacić sobie 4 zł., na drugi zaś raz. za tem, 
sam kurs z powrotem do Wilna już 4 zł. 50 

r. 
Naprawdę potrzeba jaknajbardziej najszyb' 

szego zorganizowania policji drogowej staje 
się wprost pałąca. 
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GIEŁDA WILENSKA 
dnia 29 listopada 1929 r. 

Zioto. 
Ruble 46,40 

zastawne. 
4i pół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 1000 zł. 

w złotych 51,60 -51 20 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 listopada 1925 r. 

Dewizy I waluty: 
Tracz, Sprz. — Короо 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 
Belgja 124,70, 125,01, 124,39 

Kopenhaga 238,97, 239,57, 238,37 

Budapeszt 156,00 156,40 155,64 

Holandja 359,65 360,55 _ 358,75 
Londyn 43,47, 43,58 43,37 

Nowy-York 8,89,5 8,91,5 8,87,5 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,10, 35,19 35,01 

P.aga 26,44 2651,5 26,38, 

Szwajcarja 173 01, 173,44, 172,58 
Bu*sreszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,7, 240,36 239.16 
Wiesęń 125,40 125,71 125,09 
Węgry 155,57 155,74 155,17 
Wło ty 46,79, 46,55, 46,67, 
Mark: niemiecką 213,30, 
Gdańsk 173.87. 

Papiery procentowe: 
. - Pożyczka inwestycyjna 117.50. Prem- 
jowa dolarowa 64,— 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 80,— 10 proc. kole- 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 40,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obii» 

gacie B. Gosp Kraj. 94. Te satte 7 рго.. 
„25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 

8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 52.25 8 proc. Łodzi 60,50. 10 proc 
Siedlec 69.— 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizącyjna 83.25. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 46.75 6 proc. poź. konw. Warsz. 
—51. 4 i pół proc. warsz. 46,50 Kalisz 57 

Akcje. 

Bank Polski 168,— 168,50 Powszechi y 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elęktrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 28.50 Cegielski ——. Mo- 
drzejów 18. Morbiin 80. Ostrowiec 68. 
Starachowice 2200 — Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 20. Węgiel 70.— — Раго- 
WDzy —, —. Borkowski 850 Spiess 152. 
Lilpop 33.50 Zachodni 75.00 Kijewski 90, 
Klucze 8.50 III em. 7350. Siła i Światło 
9950 Firley 38. Bank Dysk. 126.Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 laberbusch 103. Baak Hand- 
lowy—120. Starachowice 22,00— 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 29 listopada r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 39 40, żyto 
25—26, jęczmień 24—25, owies 24 — 25, a 
ka 29-31, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17-18, ziemniaki 7 8, siano 10 12, słoma 
8-9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 
nieco mocniejsza z powodu udzielania po- 
życzek pod registrowy zastaw rolniczy, Za* 
potrzebowanie małe, dowóz dostateczny. 

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

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

Mięso wołowe 200-240, cielęce 290— 
300, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeżą 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 

ь 
Nabiał: Mieko 45-50 gr. za litr, śmie- 

tana 220-250, twaróg 120—140 zą 1 kg. 
er twarogowy 160—180, masło niesolone 
650—740, solone 560— 650. 

ja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
arzywa: 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 7-10 zł, za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—120 za 
kg. kalafiory 80-100 za główkę. 

Owoce: Jabłka stałowe 100—180 za 1 
kg. kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
260, i gat.100—20,Sliwki węgierki 170 — 180. 

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

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550—600 śniętę 250— 
380, Jeszcze żywe 500—550, śnięte 280- 350, 
karpie żywe 475- 500, śnięte 250. 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wą 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
zj 250—280, płocie 180—250, drobne 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.40 — 2,50 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 340 — 350 dol za pud, Šiemie 
Iniane 1.20 dol. za pud. (n). 

Pamiętać należy 
że  najsolićniej i najtaniej kupić 

można najelegactsze 

FUTRA MĘSRIE i 
PŁASZCZE fufrzane DAMSKIE 

tylko w firmie 

P, LANCHAN 
ilno, Wielka 56, 

Tamże najbogatszy wybór ubiorów 
męskich i smokingów. ' 

Eofowz I na ožsfalunk!. |,    
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru go, z siedzibą w, Wilnie przy ul, Ja- 
kóba Jasińskiego Nr. 1 zgodnie z art, 1030 
UPC, podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 3 grudnia 1929 r. o godzinie 10-ej 
rano w Wilnie, przy ul. W. Pohulance Nr. 
33 odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Estery » Emmy Smorgońskiej ma- 
jatku ruchomego składającego się z umeblo 
wania i urządzenia mieszkaniowego oszaco* 
wanego na sumę 2240 zł. 

Komornik Fr. Legiecki. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 4-90, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z art. 1030! 
UPC., ogłasza iż w dniw 30 listopada 1929 
roku, o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Słd- 
necznej Nr. 7 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego Włady- 
sława Fadziewa, składającego się z domu 
drewnianego na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę złotych 600, na zaspokojenie preten- 
sji Jeruchima Botwinika i innych wierzycieli 

Komornik sądowy 
(-) A. Sitarz. 

  

   

    

ŁOw o 

  

Od ėnia 28 listopada do 1 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane lHlmy: 

„SERCE LOTNIKA" 
Dramat serc młodych lotników. Aktów 10 W rolach głównych: SUE CAROL, DAWID ROLLINS, 
i LONIS DRESSER. Nad program: „MILI KREWNIACY* komedja w 2-ch aktach. Kasa czynną od 
g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „PRAWO i BEZPRAWIE*%. 

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5 

  

  
  

‚ | Dziśj Największy przeboj świata! Cudo-film sezonu! Najpiękniejsz nt Eur IWAN PETROWICZ KINO-TEATR iśj Największy pr. jj świ ilm sezonu lajpiękniejszy ama! uropy R { w 
otoczeniu czarujących gwiazd: CARMEN BONI i GINY MANES w Ca EE erotycznem 

rzyk młodego żywiołu na cześć 

„HIELIOS“ aa RIA$TO MIŁOŚC miłości. Najnowszy Cud Paryża: 
у Ouariier Latin“ Rewja „LIDO“, Bal maskowy, po- 

Wileńska 38. | chłonął 500 tysięcy fr. z udziałem 10.000 osób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy_od godz, 4, 6, 8 i 10.15, 

  

Dzi : Największa sensacją ekranów polskich! Niebywały dotychczas konkurs najw. gwiazd ekranul IWAN KINO-TEATR  |MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM, DITA PARLO i HENRYK Somos Ww przebojowym obrazie reżyserji W. : В : l 1 
„MOLLYWOGD” |rurzańskiego p. + MANODESGU, Džentolmen-šlamywaci |5Paaiai i, 06 Iwnie sensacyinyeh 

słynnego „Króla niebieskich ptaków*. Dzieje slynnego miedzynarodowezo aferzysty, ktėry pada ofiarą dra- 
piežnej kobiety-wampira. Akcja dzieje się w Paryžu, na Riwjerze, we Wioszech i w Szwajcarji, : 

Początek seansów o g. 4. 6, 8, i 10.20 

Mickiew icza 22 

  

Dziś premiera! W sobotę i dnie następne. Arcydzieło GEORGE'A FITZMAURIEC'A. Pierwszy film sezonu w 
którym bierze udziął DOUGLAS FAIRBANKS (junjor) obok genjalnego MILTON SILLS'A i prześlicznych 
gwiazd Hollywood'a DOROTY MACKAIL „WYWOŁYWACZ” (Dramat z za kulis teatru). Film, w 

Kino - Teatr 

„Siońee' 
uł. Dąbrowskiega 5 

oraz BETTY COMPSON 3 ‹ którym zobaczymy wielką pracę 
artystów w wytworniach Hollywood. Tragedja serc. Miłosć artystów w życiu i ra scenie! Miłosć ojca i syna 

do kokoty. Sala dobrze ogrzana. 

KINO › TEATR | 
  

Wytwornia „Swiatiilm* ofilmuje wszystkich, ktorzy przybędą w niedzielę o 2:ej g. p. p. Film ten 
wyświetlany będzie w następnym programie: na ekranie 

„ARTYSTKI BEZ $SZĄINIKEĆ 
Świetna komeoja sportowa w 10-ciu aktach“ W rolach głównych: CHARLES ROGERS, słynny 
odtwórca „Skrzydeł* i wdzięczna JUY HARRIS. Nad program: fiim produkcji wileńskiej. „Dwa 
lądy dwa kraje, jedno serce, jedaa dusza”. Seansy w soboty od z. 4 pp., w niedziele i święta 
od 2 p.p. Ceny biletów: 80 gr., 50 gr, 30 gr. W niedzielę 1 XII wstęp na pierwszy seans 1 zł. 

„SPORT 
Ludwisarska 4. 

  

Czynny narazie w S©- 
boty, niedziele iświęta. 

EST ATS VON SETCE TNS YIT AT Are VTAT FSE PZ 

TANI TYDZIEŃ 
od dnia 30 listopada do dnia 10 grudnia r. b. 

Ielka Wyprzedać resztek iWysortowanych towarów 
po niebywale niskich cenach, jakie już się nie powtórzą 

Kazimierz Rutkowski i J. Domagała 
Wilno, Wielka Nr 47 Telef 1402. 

DALIAMS 7 
JAPOŃSKI 

: 
4 
i 
2 

i 
  

TABELA 
8 proc. i 5 proc. listów zastawnych TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO 

MIASTA WILNA, wylosowanych w dniu 14 go listopada 1929 roku. 

8 proc. listy zastawne, serja |-sza: po 100 zł. numery 7, 11, 23, 

  

  
21, 28, 29, 65, 69, 139 265, 274, 278, 316, 332. 339, 399, 420 i 438, po „5 Es“ 
500 zł. numery 259, 341, 349, 577 i 629, po 1000 zł. numery 235, 401, USMIERZA BOLE: 

411, 685 1 656. 3 PODACRYCZNE 
5 proc. listy zastawne konwersyjne, serja „K": po 25 zł. nu- REUMA TOCZNE 

mery 106. 167, 170, 172, 844, 867, 1181, 1188, 1217, 1569, 1600, 1633, ARTRET>CZNE 
1635, 1661, 1686 i 1760. po 50 zł. numery 154, 275, 108, 128, 741, 814, A 
943, 954, 1002, 1034, 1035, 1195, 1293 i 1323, po 250 zł. numery 331, A оя 
343. 801, 905, 927, 1082, 1101, 1247, 1248, 1397, 1677, 2166, 2199, 2222, Chesiczna.EGE K obonti: Papa 02 

AR 12 AWA -Burakowska В dom włos 2306 i 2371. 
5 proc. listy zastawne zwaloryzowane: po zł. 7750 (Rb. 100) 

numery 163, 355, 508, 777, 192, 1201, 1211, 1233. 1236, 2082. 2298, 2349, 

2116, 2848, 3258 i 3288, po zł. 38750 (Rb. 500) numery 95, 267, 381. 
419, 959, 1046, 1092, 1169, 1297. 1796, 1838 i 2304, po zł. 775— (Rb. 
1000) numery 251, 426, 461, 109, 1037, 1606, 1619, 1853, 2316, 2901, 
2931, 29170, 3045, 3082, 3106, 3149 3408, 3444 i 3517. 

Wypłata za powyzsze listy ich nominalnej wartości uskutecznioną bę- 
dzie, poczynając oa dnia 2-go stycznia 1930 roku, przez Kasę Towarzyst: 
wa w Wilnie, Portowa 4— 4. — 

+: 

M7 BEES EZSZENENSNNE Z 
Zatwierdzone przez M. S. Wewn. 

Biuro Reklamode 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 
Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
pism i wydawnictw, reklamy na 
afiszach i programach teatralnych, 
radjowe i t. d. na warunkach bardzo 

    

  

ROS 3 URI ТЯ КЕБ dogodnych. 

I LEKARZE ? | oroczyne bez przerwy od i0doSpo, PP 
DOKTO z - 

elektryczne | M. GILELs „Poznańczyk | PROCENTK 
choroby wewnetrzne P: „Dauczyciel Semi- 1 KAPITAŁ 

prądu | || godz 6_IGopoścO glu Dach udzie ajpewiej,zabez- i DZIŁ macki, у piecza В PRZEP| PW d. mieckiego. Zgłoszenia: | Wileński Bi woah JU) RE TE zę * 2 od g. Komisowo 2 Handl 
Bi = ckiewicz: 

‚ i S CA tel. 152. SX 
przetworniki olejowe ni | „A oszukuję DONE 

STOCZNIA GDAŃSKA, s AKOSTERKI Se Buchaltera, księgowe. PRACOWNIA 
go lub rachmistrza. damskich — strojów. 
Posiadam znajomość Suknie balowe, wie- 
prowadzenia  gospo- Czorowe, Orąz płasz= Akoszerkašalajojs 

Gdańsk i składy tejże: 
Stocznia Gd ńska, Wilno, 
ul. Jagiellońska 9 m. 12,    

  

и tel. 8-84. darki rolnej. Znamcze pó cenach przy- 
' PE oraz Gabinet Kosme- gruntownie język nie- Stępnych. Wykonanie 

Sz. Rudomiński, Wilao, Zawalna 28. tyczny Usuwą zmaąr. miecki. Zgłoszenia eleganckie. Pzyjmuję 
A. Krauze, Białystok, uł. Sienkiewicza 7. 6907"; szczki, piegi, wsgry, o adm. „Słowa* pod też uczenice do nauki 

G. Gubar i Synowie, Baranowicze, Ułańska 15. łupież, brodawki, ku-, 4 S_- - zkroju i szycia. Wy- i. Gubar i Sy s ь vaajki, wypadanie wio- uczeaie sią zapewnio- 
sów. Mickiewicza 46. MTABYAE ne. Skopówka 7 m: 8. 

SE EDKALE 
BEGAMIENICĘ > 2 ера ВЕ. БОКАЫВ Ча ОНИ ESS GE 'owną w cent- 

e] 

  

  

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
moj hapoj KOLOSALNV SUKCES! 

PREGZ z FALSYFIKATAMI! 
W celu ochrony * przed falsyfikatami 

rum o 20 mieszka: 
niach i 4 sklepach, 

„RUREK BYCIA ziemi 202 sążnie, z 
mego słynnego orzeźwiającego na- Gabinet Pokój pod biuro Fabrykę mydła długiem šo 
poju znanego dotychczas pod nazwą B Racjonalnej Kosme- J lub przed-8przedam. Mogę CZĘ-, wym, sprzedamy 
„SINALCO“ ten sam napėj ukaże się tyki Leczniczej. Stawicielstwo w cent- ściami. Oferty pisem- dogodnie 
pod ERUID" obecnie B Wilno, rum miasta z urzą-ne do adm. „Słowa"| Dom H.-K. „Za- 
nazwą эу op tentowany p. Mickiewicza 31 m. 4, dzeniem i telefonem, dla S. R. —| chęta*  Mickiewi- 

Žadaicie FRUID* Bornsztójna 
z oryginalną etykietą i kapslem 
UWAGA! wszystkie napoje pad 

nazwą „SINALCO* i podobnie brzmią- 
cę nazwy nie mają nic y spólnego Z 
moim napojem „FRUID*. B 

Wytwórnia Bernszfejna B 
Wilno, Zarzecze 19. 

Z U (WZ Z WJ CY WA WS w KJ 

szystkich, któ- 
rym jest wia- 

№ dome obecne 
miejsce pobytu Hele= 
ny z  Iwanowiczów 
Apenceller, córki Izy= 
dora i Melanji, uro- 

pa WT O a 

dowo otworzona A @ 

Ё 

  

PIWIARNIA i | 
JADŁODAJNIA przy ul. Garbarskiej 
1 róg ul. Mickiewicza wydaje smacz- 
ne domowe śniadania, obiady i ko- 

lacje o każdej porze dnia. 
OBSŁUGA PRZYZWOITA. 
CENY KONKURENCYJNE. 

Uiodę kobiecą kon- ED: jas czą 1, tel. 9-05 
serwuje, dosko- SIe Stelczyka, Mickie- ь = 

kat odświeża usuwa wicza 4 —4, tel. Nr je HAGWAWE 
lej skazy i braki = 
Sztuczne opalenie ce- RÓŻ šį E 
a WD na Apncnny WTAW 
sów upiež. į- 
Kasas ZO ko- PO SADY i ATM 
smetyki racjonalnej. 5 . 
Соджепие ой в 106 РННИВ З лИа на Oszczędności dzonej w 1808 r. w 
; № 2. . 43 Potrzebny swoje złote i dolary Bo Wschodnej w 
Ur i KOBIECĄ zaraz ogrodnik facho- ulokuj na 13 proc. PO!Sce, ostatnio w 

0! konserwuje, wiec — @0. folwarku rocznie. Gotówka roku 1925 zamieszka” 
doskonali, odświeża. „Zakret* U. S. B: ztwoja jest zabezpie-€] w Charbinie (Ro- 
ustwa braki i skazy. poważnemi referencją-czona złotem, sre-SIA), uprasza się o 
Regulacje i trwałemi, umiejący  pro-brem i drogiemi ka- Udzielenie informacji 
przyciemnianie brwi. wadzić inspekta, wa- mieniami. LOMBARD 49  Ewangelicko-Re- 

Gabinet Kosmetykirzywnictwo i szkółkiPlac Katedralny, Bi-f0Tmowanego Konsy- 
Wydaje Storza, Wilno, ulica 

—0 
„CEDIB*" drzew owocowych iskupia 12. 

Wilno, pożyczki pod zastąw ZAWalna Nr 11. 
—0 złota, srebra, brylan- 

tów, futr i tt 4. — —0 

Leczniczej 
w Hryniewiczowej. parkowych. - 

elka 18 m. 9. Przyj. maj. Zakret. 
о4 &' 10—1. — 

      

Wriikarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23,   

  
EŃ —


