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Ww PERSPEKTYOIE 
* TYGODNIA 

25 XI. — Z XII. 
Ostatnie tygodnie obfite były w wy- 

darzenia na terenie polityki zagranicz: 

nej. W sąsiednich Niemczech wre oży-   a 

  

us
zk
 L
a
i
 

ŻE
 

pan
a 

B
N
 
H
P
A
 

—
 

4 
я   
| į 

` 

wiona walka dookota planu Younga, 

Francja okryta kirem po zgonie „ojca 

zwycięstwa * Clemenceau, w Rosji roz» 

grywa się po raz nie wiadomo który ko 

medja skruchy i kapitulacji wybitnych 

polityków komunistyczno - sowieckich, 

a nad brzegami Sungari i Amuru grzmią 

strzały. 

Rezultat głosowania w Reichstagu 

odrzucający projekt ustawy „przeciwko 

ujarzmieniu narodu niemieckiego* nie 

stanowi, niespodzianki. Organizatorzy 

„Volksbegheren * i plebiscytu wyzna- 

czonego na dzień 22 grudnia br. który 

będzie fazą końcową akcji Hugenberga, 

przewidywali ten rezultat głosowanią 

w Reichstagu i dlatego odwołali się bez, 

pośrednio do wyborców. Ostatnie za- 

tem głosowanie było tylko formalnośj 
cią niezbędną dla odbycia się plebiscy 
tu. Aby ustawa nabrała mocy prawnej 

potrzeba aby uzyskała w plebiscycie 

bezwzględną większość głosów wszy- 

stkich uprawnionych do głosowania t.j. 

z górą 20 miljonów. 
Odrzucenie . projektu ustawy w 

Reichstagu nie jest żadną wskazówką. 

Gdy się rozpoczynała 'akcja zbierania 

podpisów pod wnioskiem nacjonalisty 

cznym, liczne były głosy przepowiada: 

jące fiasco tej kampanii. Po zamknięciu 

jednak akcji i obliczeniu okazało się że 

nacjonaliści zdobyli potrzebne 10 proc 
z nadwyżką mimo, że składanie podpi- 

sów było utrudnione ze względu na jaw. 

ność. Wszelkim zatem zapewnieniom 
pracowym, że akcja Hugenberga ska- 

zana jest na niepowodzenie bezwzględ- 

nie uiač nie można. Jeżeli nawet ustar 

wa przeciwko ujarzmieniu narodu nie- 

mieckiego nie otrzyma potrzebnej więk 

szości ale zyska dwa razy tyle głosów 

co podczas „Volksbegheren' to i to wów 
czas muszą nastąpić poważne kompli- 

kacje wewnętrzne, należy bowiem pay 

miętać że koalicja niemiecka sklecona 

przez socjaldemokratów przy dużej po 

mocy zmarłego ministra Stresemanna 

na bardzo nietrwałych opiera się pod- 

stawach. į 

Walka z „uktonem na prawo“. Pra4 

sa sowiecka tryumfuje z powodu listów 

jakie ogłosili przywódcy prawicowej 0- 
pozycji Rykow, Bucharin, Tomskij. 

Trzej ci luminarze sowieccy: zrezygno+ 

wali z dalszej walki ze Stalinem, uzna- 

li swoje błędy i omyłki obiecując solen 

nie poprawę na przyszłość. Los Trockie 

go był dla nich wymowną przestrogą. 

„ Jednakże przebaczenie Stalina nie jest 

całkowite. Nauczony doświadczeniami 

lat ubiegłych nie bardzo wierzy zapey 
wnieniom o skrusze i uznaniu. błędów. 

Czerwony dyktator wie, że moralność 

bolszewicka zaleca manewrowanie i 

w takiem publicznem przyznaniu się do 

błędów podejrzewa manewr ze strony 

prawicowej opozycji pragnącej zyskać 
na czasie i odwrócić uwagę aby zmie- 

nić formy walki i przystosować się do 

nowego położenia. Dlatego też żąda 

„Prawda“ aby wszyscy ci którzy uznali 

swe ideowe omyłki wykazali to w czyn 

nach, przedewszystkiem w intensywnej 

walce przeciwko swym niedawnym 

przyjaciołom ideowym. Udzielając wa- 
runkowego przebaczenia przywodcom 

opozycji prawicowej Stalin trzyma ich 

w ręku i przy majmniejszem niepostuį 

szeństwie groźba wyrzucenia z partji i 

przymusowej kuracji na Syberji może 

być zrealizowana. 

Konflikt chińsko - sowiecki. Ofensy/ 
wa specjalnej armji Bluchera już obec 

nie oficjalnie przerwana wytworzyła no 

wą sytuację w konflikcie sowiecko - 
chińskim. Wielkorządca  Mandżwrji. 

Czang Su Lang zgodził się na przywrón 

cenie status quo ante, natomiast rząd 

nankiński protestuje przeciwko akcji 
zbrojnej Sowietów i organizuje wspól- 

ne wystąpienie mocarstw które podpi- 

sały pakt Kelloga przeciwko Sowietom. 
Oprócz tego rząd nankiński ma się od- 

wołać do Ligi Narodów. Jeżeli roko» 

wania, które rozpoczną się pomiędzy 

Mukdenem 'a przedstawicielem Sowie- 
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ECHA STOLICY 
Sąd obywatelski 

w sprawie b. min. Miedzińskiego 
Jak już donosił nasz warszawski ko 

respondent, sąd: obywatelski który U- 
tworzył się na prośbę b. ministra p. Bo 
gusława Miedzińskiego ukonstytuował 
się w sposób następujący: przewodni 
czący — gen. Edward Rydz Smigły; 
członkowie: gen. Kazimierz Sosnkow- 
ski, prof. uniw. im. Stef. Batorego, p. 
Antoni Zawadzki, mec. Bogucki, p. An 
toni Anusz, mec. Bogucki i red. Adam 
Skwarczyński. 

Przeprowadzenie dochodzeń wstęp- 
nych wzięli na siebie prof. Zawadzki i 

  

„ mec. Bogucki. W związku z tem prof. 
Zawadzki i mec. Bogucki wystosowali 
w dn. 29 listopada do p. Stefana Ol 
szewskiego naczelnego redaktora „,Ga- 
zety Warszawskiej” list treści nastę, 

pującej: 
„Sąd Obywatelski, powołany do rozpatrze 

nia zarzutów stawianych przez prasę w zwią- 
zku ze spraw, ozdaniem Najwyższej Izby Kon 
troli Państwa p. posłowi Bogusławowi Mie- 
dzińskiemu, jako b. ministrowi poczt i telegra 
fów, delegował niżej podpisanych członków 
tego Sądu prof. dr. Władysława Zawadzkie- 
go i adwokata Antoniego Boguckiego do ze- 
brania materjałów, potrzebnych do rozwa- 
żenia sprawy. 

Podpisani zwracają się z uprzejmą proś 
bą do JW Pana o łaskawe przybycie do mie- 
szkania adwokata Antoniego Boguckiego 
(Warszawa, Wspólna 28 m. 3) w dniu 30 

. listopada rb. o godz. 2.30 po południu dla 
udzielenia danych w sprawie powyższej”. 

W odpowiedzi na to p. Olszewski 
, nadesłał następujący list: 

JWiełmożni Panowie 
Adwokat Antoni Bogucki 

i prof. dr. Władysław Zawadzki 
W odpowiedzi na list JWPanów z dn. 29 

bm. mam zaszczyt oświadczyć co następuje: 
Z zarzutami przeciw działałności p. Box 

gusława Miedzińskiego na stanowisku mini- 
stra poczt i telegrafów wystąpiła „Gazeta 
Warszawska nie „w związku ze sprawozdae 
niem Najwyższej Izby Kontroli Państwa”, któ 
re ukazało się w październiku rb, lecz osiem 
miesięcy temu, a mianowicie w mr. nr. Z 
dn. 1, 3, 5, 6;.7, 8, 9 15 i 17 marca rb., oraż 
13 i 18.lipga rb. P. minister Miedziński nie 
pociągnął „Gazety Warszawskiej* do odpo- 
wiedzialności sądowej za zarzuty, znajdujące 
się w wyżej wskazanych artykułach, jakkol- 
wiek tego sami wyraznie domagaliśmy się. 
Pan Bogusław Miedziński jeszcze i w tej 
chwili ma drogę do pociągnięcia „Gazety 
Warszawskiej“ do odpowiedzialności sądowej 

„, Do rozpatrywania i oceny zarzutów pod- 
niesionych w sprawozdaniu Najwyższej fzby 
Kontroli Państwa przeciw urzędowej działal. 
ności p. Bogusława Miedzińskiego jedyną 
właściwą instancją są ciała prawodawcze. 

W ty m stanie rzeczy mógłbym w imie- 
niu „Gazety Warszawskiej* udziełić wyjaś. 
nień jedynie na żądanie Sądu państwowego, 
względnie komisji sejmowej. > 

Z, wysokiem poważaniem 
Stefan Olszewski. 

fowróf z Wiednia min. Mafu- 
Szewskiego 

WARSZAWA, 2.XII. PAT. Dziś o 
godzinie 7 mia, ;50 pociągiem wie- 
deńskim powrócił do stolicy z kilku- 
dniowego wypoczynku p, minister Ma- 
tuszewski, witany na dworcu przez 
grono wyższych urzędników Minister- 
stwa Skarbu z wiceministrem  Gro- 
dyńskim na czele. 

Wyjazd inspekcyjny min. Mora- 
„ KZEWSKIŁDO 

WARSZAWA, 2.XI1. PAT. Pan 
minister robót publicznych inz. Mora. 
czewski w towarzystwie p. wicemini- 
stra inż. Górskiego, dyrektora de. 
partamentu wodnego inż, Prokopowi- 
cza naczelnika wydziału dróg wod- 
nych i żeglugi Śródlądowej Zaczka, 
wyjechał w dniu 2 grudnia r. b. do 
Katowic, na inspekcję robót przy bu- 
dowie państwowego iwodociągu. Po- 
wrót p. ministra nastąpi w dn. 3 bie- 
żącego miesiąca. 

Dwudniowy zjazd wojewodów 
województw wschodnich. 
ŁUCK, 2.XII. PAT. Dziś rozpo- 

czął się w Łucku, z inicjatywy woje: 
wody wołyńskiegojHenryka Józefskie- 
go dwudniowy zjazd wojewodów wo- 
jewództw wschodnich.gNa zjazd przy- 
byli panowie wojewodowie: wojewód- 
ziwa wileńskiego Raczkiewicz, nowo- 
gródzkiego Beczkowicz,  polesk ego 
Krahelski. Zjazd ma na celu omówie- 

nie szeregu najaktualniejszych zagad. 
nień z życia gospodarczego i poli- 
tycznego, _ dotyczących Kresów 
Wschodnich. W dniu dzisiejszym p. 
wojewoda Józefski wygłosił dwugo- 
dzinay referat o życiu gospodar- 
czem i politycznem.i Jutro odkedzie 
zię dalszy ciąg z a:du i powzięte zo- 
staną odpowiednie rezolucje.f 
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nie zamówionych nie zwraca. Adninistra- Ei LTL ogloszed. 

  

Z ZA KORDONOW 
Diny! redowy Danauskas 

o reformie rolnej 

KOWNO. 2.12. (PAT). W dniu dzisiej- 
szym radjo kowieńskie nadawało odczyt Da- 

nilauskasa, w którym prelegent, jako wstęp 
do porad technicznych dla kolonistów, przed 

  

stawił plan reformy rolnej, który w najbliż- | 
szym czasie będzłe rozważany. Według tego 

planu zamiast dotychczasowej normy 80 ha 

pozostawione będzie 150 ha, a to ze 

względu na dochód, jaki przynoszą większe 

gospodarstwa oraz na straty, wynikające dla 

ziemian przy gremjalnej sprzedaży inwenta- 

rza, które będą stosunkowo mniejsze przy 

pozostawieniu im 150 ha. Obywatele, posia- 
dający 100 ha, będą mogli dokupić 50 ha. 
Majątki ziemskie zostały -już przeważnie roz- 

parcelowane. Z 1000 hektarowych posiadłości 
nie pozostało ani jednej, natomiast po 150 — 

200 ha jest jeszcze około 1000' posiadłości. 
Do rozparqelowania pozostaje około 4000 ha 
ziemi, którą otrzymają przedewszystkiem 0- 
chotnicy wojskowi, przeciętnie po 13 ha i ma 

łorolni, których pola przylegają do parcelo- 
wanych majątków. Koloniści będą mogli 

sprzedawać ziemię tylko pa otrzymaniu do- 
kumientów, przyznających im prawo własno 
ści. Odsetek sprzedających otrzymaną  zie- 

mię jest bardzo mały. Sprzedają przeważnie 

ofiqerowie i urzędnicy i to najczęściej swo- 
jej rodzinie lub dalszym krewnym. 

Nasiępta Mustojkisa min. Arawiczias 
objął już urzędowanie 

KOWNO, 2.XII. PAT. В. minister 
spraw wewnętrznych płk. Mustejkis 
przekazał «dzisiaj agendy  minister- 
stwa spraw wewnętrznych nowemu 
ministrowi Arawicziusowi, który rozpo: 
czyna w dniu dzisiejszym urzędowanie, 

Wywiad z Wostejkisem 
KOWNO. 2. 12. (PAT).  „Sekmadenis* 

zamieszcza rozmowę swego przedstawiciela 
z b. ministrem spraw wewnętrznych Mustej 
kisem, który oświadczył, iż przyczyną: odej 
ścia jego ze stanowiska ministra spraw -we- 
wnętrznych jest zły stan zdrowia oraz prze 
męczenie, wywołane ciężką i wyczerpującą 
pracą w ciągu ostatnich trzech lat. utk. 
Mustejkis podkreślił, że przed trzema laty, 
kiędy objął on kierownictwo ministerstwa 
spraw wewnętrznych Litwy, sytuacja w kra 
ju była nadzwyczaj ciężka, skomplikowana 
w dodatku przez działalność komunistów i 
agentów Pleczkajtisa. Z temi antypaństwowe 
mi elementami należało zdecydowanie i z 
natężeniem sił walczyć, W rezultacie podczas 
pozostawania Mustejkisa na stanowiskt mi- 
nistra spraw wewnętrznych sytuacja uległa 
znacz poprawie. Ilość ;wykrtych | prze- 
stępstw wzrosła do 80 — 90 proc. 

Poco. Ściągnięci zostali dyplomaci 
litewscy do Kowna? 

KOWNO, 2.ХП. PAT. W Kownie 
w chwili obecnej znajduje się litewski 
poseł w Berlinie Sidzikauskas, poseł 
w Moskwie Bałtruszajtis i radca po- 
selstwa w,Paryżu Dobkiewiczius, Przy- 
był także do Kowna gubernator Kłaj- 
pedy płk. Merkis. 

Projekt Titewsko-łotewskiej umowy 
handlowej. 

KOWNO, 2.XII. PAT. „Rada mini- 
strów rozpoczęła rozpatrywanie ło 
tewskiego projektu Jitewsko-łotewskiej 
umowy handlowej, 

Mie w Ryde, a w Kownie 
zamieszkiwać będzie szwedzki 

attache wojskowy 

KOWNO, 2 XII. Pat. Pismą do- 
noszą, że szwedski attache wojskowy 
w państwach bałtyckich zmienia 
miejsce swego stałego pobytu z Rygi 
na Kowno. 

Podwyższenie stopy procenfowej 
w litewskich kasach oszczędno: 

ściowych 

KOWNO, 2 XII. Pat. Rada mini- 
strów postanowiła podwyższyć stopę 
procentową w kasach oszczędnościo- 
wych do 4 proc. 

(T ORD ISTAT ORB 

Powrėf posla Rausehara 
WARSZAWA, 2,XI (tel. wl. „Stowa“). 

Poseł Rauscher powraca z Berlina do War- 
szawy jutro rano. Panu Rauscherowi towa- 
rzyszą rzeczoznawcy, którzy będą konty- 
nuowali rokowasia 0 polsko-niemiecki 
traktat handlowy. 
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_.PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. ф NOWOGRODEK — 

aa ST aa | KODA je) — Ksi ia owskiego. — Ksi 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. : PIŃSK — Księgarnia 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ručh“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — sklep tyteniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednóść”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

STOLPCE — Księ 

i 
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Dalszy ciąg inierwencyjnej akcji P. P. S 
! © * Trzy grosze p. Locguin'a 
WARSZAWA, 2—XII (tel. wł. Słowa). W dalszym ciągu zorganizo- 

wanej przez P.P.S. akcji interwencyjnej przywódców socjalistów zagranicz- 

nych, odezwał się dziś socjalista rancuski4 deputowany p. Jean Locquin 
prezes grupy parlamentarnej francusko-polskiej w Paryżu. Pod datą 20 

listopada deputowany Locquin wysłał list do marszałka Daszyńskiego pe- 

len aniżonych gratulacyj i zdradzający przerażający brak iniormacyj o we- 

wnętrznych stosunkach w Polsce. Na tle tego braku informacyj deputo- 

towany Locquin winszuje marszałkowi Daszyńskiemu „jego szlachetnej po- 

stawy wobec prób wprowadzenia dyktatury wojskowej a następnie daje 

wyraz swoim osobistym poglądom na temat jak Polska powinna się rzą- 

dzić, P. Locquin oczywiście pisze o konieczności poszanowania konstytucji 

marcowej, o demokracji wolnościowej i o skłonnościach faszystowskich 

„pewnych czynników w Polsce". 
, Nieprzyzwoitość listu będącego jak już wspomnieliśmy wyżej dal- 

szym ciągiem tej swoistej przez socjalistów zorganizowanej repninjady do- 

piero szczogulnie jaskrawo przedstawi się jeżeli zważymy, że deputowany 

Locquin jest prezesem stowarzyszenia bezpartyjnego międzynarodowego do 

którego oddziału polskiego należą posłowie ze wszystkich stronnictw 
politycznych. \ 

List deputowanego Locquin'a pozostaje w šcistym zwigązku z ostat- 

niemi wystąpieniami przeciw rządowi Marszałka Piłsudskiego w Polsce 

kilku asów socjalistycznych zagranicą jak Vanderwelde, Leon Blum, Hen- 

derson junjor. Wystąpienia te z resztą fabrykowane, jak ogólnie wiadomo 

w Warszawie w zarządzie P.P.S. miały miejsce zarówno na wiecach pu- 

blicznych odbywających się zagranicą a przedewszystkiem na łamach pra 

sy socjalistycznej z berlińskim „Vorvartsem* na czele, 

Posiedzenie Sejmu zwołane na 5 grudnia 
WARSZAWA, 2 XII. Pat. Posiedzenie Sejmu wyznączone zostało na 

dzień 5 grudnia na godzinę 12tą w południe. Porządek dzienny obejmuje 
między innemi: 

Pierwsze czytanie preliminarza budżetoweg. na okres od dnia 1-go 
kwietnia 1930 roku do dnia 31 marcą 1931 roku. Następnie, pierwsze czy- 
tanie szeregu projektów ustaw o dodatkowycn kredytach na okres budże: 
towy od 1 kwietnia 1929 roku do 31 marca 1930 roku, pierwsze czytanie 
projektu ustawy, zmieniającej niektóre postanowienia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 12 marca 1928 roku o przedłużeniu mocy obowiązującej 
i uzupełnieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r., w sprawie wymiaru i po: 
boru państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz 
od niektórych budynków w gminach wiejskich, pierwsze czytanie projektu 
ustawy w sprawie uzupełniającego prowizorjum budżetowego na czas od 
1 stycznia do 31 marca 1927 roku oraz pierwsze czytanie projekiu ustawy 

„o dodatkach kredytowych na rok 1927, 1928 i 1929, „wreszcie ewentualne 
wnioski w sprawie zmiany regulaminu obrad Sejmu. 

publikowanie kodycylu do festameniu Glemenceau 
PARYŻ. 2.12. (PAT). „Illustration“ ogłasza zredagowany w dniu 28 

marca 1929 r. kodycyl do testamentu Clemenceau w którym ten ostatni wyraża 
życzenie, aby pochowano go beż żadnych ceremonij w Le Colombier, obok 
jego ojca i otoczono grób zwykłą sztachetą, nie umieszczając żadnych ozdób. 
Clemenceau damagał się również by da trumny włożono mu szkatułkę ofiaro- 
waną mu niegdyś przez matkę oraz wiązankę zeschłych kwiatów, które umie 
rający żołnierz wręczył mu w Szampanii w lipcu 1918 roku. 

Przygotowanie rządu francuskiego 
do drugiej konferencji haskiej 

"7" PARYŻ, 2—XU. Pat: Prezes. rady ministców Tardieu odbył z mi- 
nistrami Briandem, Cheronem, Loucheurem i Mqreau naradę w sprawie 
przygotowania zblżającej się drugiej konferencji haskiej. ' 

Komifef prawników w sprawie planu Younga 
zbierze.się w dniu 10 b. m. w Brukseli 

PARYŻ, 2—XII. Pat. Jak donosi „Temps”, komitet prawników, po 
wołany do zredagowania postanowień, które mają być włączone do koń- 

cowego protękółu w sprawie wprowadzenia w życie planu Younga, ma się 

w Brukseli, w dniu 10 bm. 

Afak nacjonalistów niemieckich na Polskę nie usfaje 
BERLIN. 2. 12. (PAT). Prasa nacjonalistyczna w dalszym ciągu występuje prze- 

ciwko umowie wyrównawczej z Polską, ogłaszając alanmujące ostrzeżenia ' przed niebez- 
pieczeństwem grożącem Niemcom w razie ratyfikacji tej umowy. Między innemi „Deut- 
sche Zeitung” zamieszcza szereg: artykułów, wśród nich prezesa Ostbundu Ginschela oraz 
posła hittterowskiego Reventlowa, zwalczających tezę, panującą rzekomo w pewnych nie- 
mieckich kołach rządowych: „Dziś Polskę należy wzmocnić celem stworzenia rynków zby 
tu, dla przemysłu niemieckiego". 

Przeciwko umowie wyrównawczej występuje również organizacja nacjonalistyczna, 
najbardziej wpływowa wśród młodzieży, der Ring, utrzymując, iż umowa ta stabilizuje 
stosunki polsko * niemieckie raz na zawsze, co, z pwaktu widzenia polityki niemieckiej, 
jest niepożądarie. W zasadzie organizacja ta nie jest przeciwna rokowaniom z Polską, 
jednakże żąda ona, by prowadzono je, na innych podstawach, niż obecnie. Na kongresie 
wszechniemców, odbytym wczoraj w Lignicy i poświęconym przedewszystkiem sprawom 
terenów wschodnio — niemieckich, uchwalono rezolucję, zwracającą się przeciwko polity- 
ce rządu niemieckiego wobec Polski, której wyrazem jest umowa wyrównawcza oraz 
zapowiedziany traktat handlowy. 

Poszukiwania fajemniczego mordercy z Diisseldoriu 
Czyżby zbrodniarz w myśl zapowiedzi przeniósł się już 

do Dortmundu? | : 
BERLIN, 2 XII. Pat. Policja niemiecka, poszukując tajemni- 

czego mordercy z Duesseldoriu, dokonała w miejscowościach 
Neuenkirchen w zagłębiu Saary aresztowania pewnego robotni- 
ka, który od kiiku dni zajęty był w jednej kopalni i wylegitymo: 
wał się dokumentami, pochodzącemi z iegjonu cudzoziemskiego. 
W kieszeni aresztowansgo znaleziono torebkę, napełnioną tłu- 
czonym pieprzem i brzytwę. W związku z tem aresztowaniem 
niezwykle przygnębiające wrażenie wywołało morderstwo, do- 

konane już po owem aresztowaniu w Dortmundzie na 38 letniej 

kobiecie. 

być przez Administrację zmieniane 
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tów doprowadzą do pozytywnego wy; 

niku akcja protestacyjna Nankinu straci 

rację bytu. Ułatwi to ogromnie sytuację 
zarówno państwom które podpisały 
pakt Kelloga jak i Lidze Narodów gdyż 

wtenczas zbędną już będzie interwen- 

cja w stosunkach chińsko *| sowieckich. 

Żądania sowieckie wyszczególnione w 

ostatniej nocie Litwinowa do Czanga 

są następujące: Sowiety żądają: a) zgo 

dy strony chińskiej na restytucję sytu- 

acji, jaka istniała na kolei Wschodnio- 

Chińskiej przed zatargiem na podsta- 
wie traktatów, zawartych w Pekinie i 

w Mukdenie w roku 1924; b) natychr. 

miastowej restytucji praw. zarządzają- 

cego i zastępcy zarządzającego kolei, 

rekomendowanych przez stronę sowiec 

ką na podstawie tychże traktatów i c) 

natychmiastowego zwolnienia wszysth 

kich obywateli Z.S.R.R. którzy byli are- 

sztowani w związku z zatargiem. Stro 

na sowiecka oświadcza, że o ile wyn 

szczególnione warunki, zostaną wypeł- 

nione przez stronę chińską i rząd ZSRR 

znajdzie się w posiadaniu urzędowego 

potwierdzenia, tej okoliczności na pi- 

smie, ze swej strony zwolni natych- 

miast wszystkich Chińczyków, którzy 

byli zaaresztowanii w związku z zatarj 

giem i weźmie udział w konferencji chiń 

sko - sowieckiej dla rozstrzygnięcia 

wszystkich kwestyj spornych. 

Zgoda Czang Su Langa na prowa 

dzenie pertraktacyj zmierzających do 

przywrócenia poprzedniego stanu rze- 

czy na kolei Wschodnio + Chińskiej jest 

bardzo dła sowieckiej polityki pomyśl 

ną okolicznością. Propaganda sowiecka 

już teraz tryumfuje, że „„potężne uderze 

nie specjalnej czerwonej 'armji'' w obro- 

nie obywateli sowieckich zmusiło „chiń 

skich bandytów* do całkowitej kapitulj 

lacji. Sz. 

a milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji c. © 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

dowolnie. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, w Jaźwińskiego. 
Kiosk St. go. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

ia Spółdz. Naucz. 
ia Polska —. St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
garnia T-wa „Ruch“. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. ; 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. „Kol. „Ruch“. 
Ksiegarnia T-wa акк 

TL 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty -oraz 
o 25 proc. drożej. + 

Za dostarczenie numeru dowodowego 20 Zroszy. 
TSO KISS 

"List" Wacława Sleroszewskiego 
w londyńskim dziennik „Daily Herald'* 

LONDYN. 2.12. (PAT). Na krótko przed 

swym wyjazdem z Londynu znakomity pi- 

sarz Wacław Sieroszewski wystosował do re 

daktora socjalistycznego dziennika „Daily 

Herald'* następujący list: 
Londyn, 29 listopada 1929 roku. Szano- 

wnw Panie! W dzisiejszym numerze pańskie 

go pisma przeczytałem list do p. Daszyńskie 
go marszałka sejmu polskiego, podpisany 
przez grupę członków lzby Gmin. Uważam, 
iż mam nietylko prawo, lecz i obowiązek po- 
czynienia wobec tego listu pewnych uwag, 
gdyż należałem w roku 1878 do tych 8 mło 
dzieńców, którzy zawiązali pierwsze koło 
socjalistyczne w Polsce. Za to wówczas gro- 
ziła katorga i wygnanie na Sybir. Za moje 
przekonania socjalistyczne spędziiem 15 lat 
swego życia w wygnaniu na Syberji. Przez 
całe swe życie służyłem tej partji, ile mogłem, 
dopóki ona się trzymała na wyżynach socjałi 
stycznej ideologii w najlepszem rozumieniu 
tego słowa. eraz opuściłem ją, gdyż zał* 
trzymała się ona na poziomie przedwojennym 
partji konspiracyjnej, dla której droższe jest 
panowanie koła konspiratorów, niż interesy 
robotnicze. Nikt in,, żaden mąż stanu nie u- 
czynił dla robotników więcej, nie przeprowa- 

dził w tak krótkim przeciągu czasu tyle ra 
dykalnych reform społecznych, co Józef Pil 
sudski w ciągu swej krótkiej „dyktatury 
serca”, bo.taką jest jego władza. Panuje 
przez przywiązanie do jego tytanicznej szła- 

chet ności pracy, mającej na celu podžwigi- 
nięcie narodu polskiego, jak najprędzej z 
trzęsawiska, które zostało po 150 latach nie- 
woli do szczytu humanitaryzmu. Piłsudski 
jest najistotniejszym parlamentarystą w Poł 
sce. Sejm: polski jednak, podzielony na tyłe 
zwalczających się frakcyj, jest niezdolny do 
pracy. Piłsudski chce jedynie zmienić kon- 
stytucję, wadliwie ułożoną żeby uczynić ją 
życiową i twórczą. 

Daszyński, który większą część swego 
politycznego życia spędził w lichej szkole 
zgniłego parlamentu austrjackiego, nie może 
madąžyč za lotem genjuszu Piłsudskiego i błą 
dzi, broniąc pozycyj, wygodnych dla sta< 
rych nałogów wiedeńskich, lecz nie odpowia- 
dających potrzebom nowoczesrjego życia poł 

emokracji w Połsce nic nie grozi ani ze 
strony Piłsudskiego "ani ze strony jego zwo* 
ierników, wśród których obok znanych de- 
mokratów są również szczerzy i rozumni so 
cjaliści. (— ) Wacław Sieroszewski 

List ten zamieszcza „Daily Herald“ w nu 
merze dzisiejszym, opuszczając następujące 
ustępy: w zdaniu „Teraz opuściłem ją...“ ой . 
słów „gdyż zatrzymała się ona na pozid- 
mie...* do końca tego zdania, oraz zdanie, 
rozpoczynające się od słów: „Daszyński, któ- 
ry większą część politycznego życia... do 
„nowoczesnego życia polskiego”. 

Reemigranci niemieccy w drodze do kraja 
RYGA. 2.12. (PAT). W dniu wczorajszym 

przybyła do Rygi pierwsza partja Niemców- 
kolonistów, należących do sekty menonitów 
i emigrujących z Rosji sowieckiej do Kana 
dy. Koloniści niemieccy opowiadają o wiel- 
kich szykanach, jakie względem nich stoso 
wały na granicy sowieckie władze pograni- 
czne, które konfiskowały: im pieniądze i wszel 
kie cenniejsze przedmioty. W pierwszej partji 
znajduje się 400 osób. Po kilkugodzinnym 
pobycie w Rydze partja ta skierowana zosta 
ła przez Litwę do Niemiec. Dziś przybył dru- 
gi eszelon emigrantów w liczbie 360 osób. 

latania rolników estońskich 
Z Rewia donoszą: Koło rolnicze w Esto- 

nji domagają się wprowadzenia ochronnego 
cia na zboże. Wskutek nieurodzaju w łatach 
ubiegłych rolnicy, bez względu na dobry 
urodzaju tegoroczny są ponad miarę obcią- 
żeni podatkami. Delegacja frakcji rolniczej 
zgromadzenia państwowego na czele z gen. 
Soocem odwiedziła głowę państwa i poim- 
formowała go o ciężkiem położeniu rolników. 

Między inn. rolnicy żądają, ażeby, na 
wzór Łotwy, pokrywać długi za nasiona, о- 
trzymane od rządu, ziarnem, a nie gotówką. 
Oprócz tego, rolnicy zwróciłi uwagę głowy 
państwa na wzmożony wwóz zboża do E- 
stonji. Rolnicy żądają, ażeby państwo wpro- 
wadziło cio ochronne na zboże tak samo jak 
wprowadziło cło na towary włókiennicze i 
skórzane. Głowa państwa przyrzekł omówić 
w rządzie żądania rolników i wyraził prze- 
konanie, że więł С tych żądań można 
będzie uskuteczni zelako, co się tyczy 
ochronnego cła na zboże. to głowa państ- 
spokojenia tego żądania. 

  

        

" Zuzn posła Reicha 

W nocy z soboty na niedzielę zmarł 
we Lwowie poseł dr. Leon Reich. Zmar 
ły był jednym z leaderów Koła żydow 
skiego w Sejmie reprezentując w niem 
grupę t.zw. sjonistów galicyjskich, zwa 
lenników taktyki pojednawczej w sto- 
sunku do Rządu. 2 

Na tle tej polityki omal, że nie dor 
szło swego czasu do rozłamu w kole ży= 
dowskim w którym przeważyły wpłyĄ 
wy pos. Grunbauma, zwolennika opozy- 
cji i głównego organizatora bloków 
mniejszościowych w Polsce. 

Śmierć posła Reicha, szczerego žy4 
da — narodowca, lecz ugodowo i przy 
chylnie nastrojonego w stosunku do 
państwa polskiego tworzy poważną lu- 
kę w szeregach tych, co marzą o na” 
prawie połsko - żydowskich stosunków 

Cześć jego pamięci. 
® 

LWOW, 2-XI, Pat, Dziś odbył się tu 
pogrzeb zmarłego w nocy z soboty na nie- 
dzielę posłą dr. Leona Reicha. W pogrze- 
bie wzięli udział przedstawiciele władzgpań- 
stwowych, Sejmu i Senatu, Izby Handlo- 
wej, lzby Adwokackiej, gminy żydowskiej, 
prasy i td. Z balkonu przemówił dr. Sesl 
morek w imieniu małopolskiej organizacji 
sjonistycznej oraz dr. Barth z Londynu, w 
imieniu wszechświatowej organizacji sjo- 
nistycznej. Przed budynkiem t:kahału po- 
żegnał zmarłego p. Hajes. Na cmentarzu 

„wygłoszono również szereg przemówień. 
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"ECHA KRAJOWE 
O kursy regjonalne 

Ostatnie głosy na tamach „Słowa” o 
upadku pracy społecznej na prowincji stały 
się przedmiotem mych coraz częstszych roz- 
ważań. Doszedłem między innemi do wnio- 
sku, iż głównym wprost powodem do bez- 
czynu jest brak znajomości terenu i duszy 
miejscowej ludności. Chcąc bowiem praco- 
wać w jakiejś miejscowości społecznie, trze- 
ba bezwzględnie znać dobrze jej przeszłość 
i teraźniejszość. Mam tu na myśli oczywiście 
co najmniej teren gminy. Gdzież zaś możnaby 
osiągnąć taką znajomość? — Są ku temu 
tiwie drogi: 1) Długie i żmudne grzebanie się 
w różnych archiwach, bibljotekach i t. d. 
na co nie każdy może sobie pozwolić, wret- 
szcie nie każdy może mieć dostęp do potrze- 
„bnych materjałów, co jest rzeczą zrozumia- 
łą; 2) wysłuchanie fachowego. kursu regjo- 

„ nalnego 0 danej okolicy, o danym, mniejszym 
‚ _ lub większym terenie. Najlepiej i najprakty- 

*czniej brać teren całego powiatu || 
Z tą szczęśliwą myślą udałem się oneg- 

daj do p. Kuratora Okręgu Szkolnego Wileń - 
skiego St. Pogorzelskiego który dla spraw 
społecznych oddany jest całą duszą. P . Ku- 
rator oznajmił mi zaraz na wstępie, iż o po- 
dobnych kursach regionalnych troszczy się 
już od roku i latem odbył się nawet próbny 
kurs w Brasławiu, który dał znakomite re- 
zultaty. Wykładowcami na kursie był prof. 
U. S. B. p. Mienicki i miejscowy kier. szko- 
ly powszechnej p. Hedeman, który opraco- 
wuje obecnie m. in. monografję o powiecie 
Brasławskim. Słuchaczami kursu byli nau- 
czyciele tegoż powiatu. 

— Omal nie podskoczyłem z radości! O 
kursie tym dowie się z przyjemnością sze- 
rokie społeczeństwo. Radość nieopisana dła 
mnie, iż doniosę o pierwszej jaskółce nie- 
słychanego wprost kursu regjonalnego? W 
dodatku w Braslawszczyžnie, gdzie praca 
społeczna ucicha... zamiera... 

Panie Kuratorze, pytam dalej z rozrado- 
wanemi oczyma, co mianowicie wykładano 
na tym kursie? — Zasadniczo, odrzekł p. 
Kurator, trzymano się określonego tematu: 
przeszłość i teraźniejszość Brasławszczyzny. 

Panie Kuratorze, a czy nie możnaby 
było dodać na tym kursie takich np. tema" 
tów_ (przedmiotów): dziennikarstwo, foto- 
grafją.... miałoby to wielkie znaczenie w na- 
szem głuchem życiu prowincjonalnem. 

— Owszem to jest możliwe, dodał p. 
Kurator. W końcu pytam jeszcze: p. Kura* 
'torze, czy w. najbliższej przyszłości można 
spodziewać się otwarcia gdzieś podobnego 
kursu regjonalnego? ; 

o będzie zależało od zgłoszenia 
osób zainteresowanych, gdyż nikomu nigdy 
i nie nie narzucamy — zakończył p. Kurator. 

Dziękując serdecznie p. Kuratorowi za 
tak miłą niespodziankę, opuściłem Jego ga- 

binet. ; 
Nie wiele zatem mam tu do powiedzenia 

Będę budził tylko swych towarzyszy i na'- 
mawiał ich do wzięcia udziału w kursie reg- 
jonalnym pow. Wileńsko-Trockiego, który 
mam niezłomną nadzieję powstanie. 

J. Hopko. 

Oświafa pozaszkolna w powiecie 
Wileńsko-Trockim 

Teren powiatu Wileńsko-Trockiego jest 
pokryty wyjątkowo gęstą siecią organizacyj 
społeczno - oświatowych i gospodarczych. k 

Tak jedne jak i drugie przy dość liczi 
> nym udziale nauczycielstwa szkół powszech= 

nych prowadzą prace oświatowe pozaszkol- 
ne nie zawsze jednak z dobrem powodzeniem 
gdyż nie zdołały one jeszcze z jednej strony 
dostatecznie wzmocnić się organizacyjnie — 

, z drugiej nie doszły do porozumienia i wy- 
tknięcia wyrażnej linji tej pracy, której za 
sadniczo teren powiatu bardzo potrzebuje. 

Życie społeczne w małych miasteczkach j 
i osadach albo wcale hie istnieje albo wege- | 
tuje, wybuchając niekiedy tylko większym 
płomieniem np. z okazji jakich uroczystości, 
obchodów i t. p. Natomiast widoczny jest 
brak ciągłości życia społecznego i kultural. 
nego, gdzieby obywatel korzystał z dobro* 
dziejstw kultury: dobrej książki, tęatru choć- 
by amatorski/;0, odczytu, zgromadzeń towa- 
rzyskich w klubach czy świetlicach nietyl- 
ko „od Święta* ale i „na codzień”. 

Pozatem praca w organizacjach społe* 
czno - gospodarczych, jak: Spółdzielniach, 
Kółkach Rolniczych, Kasach Stefczyka, Mle- 
czarniach i innych wymaga udziału ludzi 
światłych, nietylko kierowników tej roboty 
ale i samych członków, gdyż wtedy tylko mo* 
że ona rokować powodzenie i ciągłość nawet 

ustąpienia głównych  sprę- 
_ żyn organizacji — jej kierowników. Dlatego 

też ważnem zadaniem pracowników oświa- 
towych w tym wypadku szczegółnie nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych byłoby przygo- 

   

  

cyj stali się jednostkami aktywnemi. 
Rówńież niski jeszcze poziom kulturalny 

szerokich mas ludności wiejskiej . wymaga 
zwrócenia bacznej w tym kierunku uwagi 
pracowników oświatowych, a więc kursy dla 
analfabetów i dokształcające oraz głęboko 
ujęta akcja bibljoteczna mają w tym wypad- 
ku b. poważne zastosowanie. 

wiłeńsko trockiego w zrozumieniu potrzeb 
kulturalnych tego powiatu wyłoniły Komisję 
Oświaty Pozaszkolnej, której głównem zada* 
niem jest planowe ujęcie w powiecie pracy 
oświatowej pozaszkolnej i właściwe jej re- 
gulowanie. 

Dnia 21 b. m. w lokału Sejmiku wiłeń: 
- trockiego odbyło się posiedzónie Ko- 

misji Oświatowej: Pozaszkolnej w następują 
cym składzie osób: ` 

p. starosta J. Radwański — przewodni. 
czący Kom. O. P.., insp. szkolny p. St. Ka- 
czorowski, pp. R. Weckowicz i J. M. Falewicz 
— przedstawiciele Sejmiku wileńsko *, trockie 
go, i instruktor oświaty pozaszkolnej pow. 

sko 

iuwil. troc, — E. Aluchna. — Na posiedzeniu Alzacji mieszka prawie 2 miljony Niemców, 
Komisji by Šias, nadto zaś mieszkają Niemcy w Danji, w Poznaniu, w Eupen 
Komisji był obecny inspektor samorząd. p. 
Orlicki. — Komisja po rozpatrzeniu szeregu 
spraw organizacyjnych uzgodniła i wytknęła 
ogólny kierunek oraz ramowy program pracy 

rok szkolny. Sęk 
W tymże dniu 2l-ym rozpoczął się in- 

formacyjny kurs z zakresu oświaty poza” 
szkolnej dla nauczycielstwa szk. powszechn. 
pow. wil. trockiego. 

W, kursie wzięły udział 34 osoby z 
ośrodków powiatu, gdzie istnieją największe 
możliwości rozwoju planowo pomyślanej pra 
cy oświaty pozaszk. 

Zainteresowanie kursem wśród nauczy- 
cieli było b. duże, ale z powodu braku од- 
powiednich funduszów większej ficzby osób 
na kurs nie przyjęto. Na kursie poruszono za 
gadnienia organizacji i stosowania metod 
pracy odpowiednich dobie obecnej i miej- 
scowym warunkom. . 

Prelegentanii byli kuratoryjni i powiato- 
wy instruktorzy oświaty pozaszkolnej. 

Pozatem p. inż Piekarski, przedstawiciel 
Wydziału Powiatowego Sejmiku Wiłeńsko - 
Trockiego nawiązał kontakt ze słuchaczami 
kursu, apelując do ich współpracy z samorzą- 
dami gminnemi w akcji obsadzania dróg 
drzewkami i propagandzie brukowania wsi. 

Przed 
podstawie znajomości swojego 

Program wizyty królewskiej w Watykanie 
RZYM, 2 XII. Pat. trapai), sa Šu iž poz na 

i Ki В : „ dzień 5 grudnia wizyta królewska w Watykanie, odbędzie sig z na zwy: 
Se. sa Więc sonapkię Gap i czajną uroczystością. Para królewska w otoczeniu wyższych dostojników 
— ludzi, którzyby w pracy tych organiza dworu przyjęta będzie przez wyższych funkcjonarjuszy Watykanu i gward- 

je papieską w galowych mundurach. Para królewska przejdzie przez dwo- 
wórzec św. Damazego gdzie powitana zostanie przez gwardję papieską 
i funkcjonarjuszy dworu ' papieskiego, poczem przez salę Św. Klementyny 
i apartamenty papieskie uda się do sali tronowej, gdzie będzie przyjęta 
przez Ojca Świętego. Po przemówieniach i wymianie podarków para kró- 
lewska odwiedzi kardynała Gasparri'ego, który przedstawi jej wyższych do. 

Czynn*ki samorządowe i oświatowe pow. stojników Watykanu. Następnie król i królowa udadzą się do Bazyliki św. 
Piotra, skąd przy zachowaniu tego samego ceremoniału powrócą do,Kwi- 
rynału, gdzie przyjmą kardynała Gasparri'ego i nuncjusza papieskiego przy 
Kwirynale, 

Wywiad z Mussolinim 
Na temat sfosunków włosko -.niemieckich 

WIEDEŃ, 2 XII. Pat. Korespondent „Neue Freie Presse"  Wallich 
ogłasza swój wywiad z premjerem Mussolinim na temat stosunków wło- 
sko niemieckich. Premjer Mussolini wyraża zdziwienie, że nacjonaliści nie- 
mieccy atakują Włochy z powodu Tyrolu południowego, podczas gdy w 

miljona, 
i Malmedy. 

w Czechosłowacji — 3 i pół 

Należy rozróżnić - powiedział Mussolini—między postulatami politycz- 
oświatowej pozaszkolnej w powiecie na bież. nemi postulaty pierwszego i druglego rzędu. Postulaty drugiego rzędu win- 

no się podporządkowywać pod postulaty rzędu pierwszego. 
Część niemieckiej opinji publicznej ocenia Włochy tak, jak to jest błędna. 

Inna polityka 

było przed laty dwudziestu. Dawna polityka włoska nie wzbudzała zaufa- 
nia u Niemców. 
ko, 

Czasy te już minęły. Przyjacielom naszym czynimy wszyst- 
co dobre, wrogom naszym—wszystko, co złe. Politykę tę uprawiamy 

wobec Węgier, Albanji i Bułgarji. Niemcy powinny poznać tę naszą zasadę. 

DES VTAT 

Pomnik Marszałka Focha 
ma powstać na plącu Inwalidów 

PARYŻ, 2,XII, Pat, 
ostatniem posiedzeniu 
wienie pomnika na Polach Elizejskich, 
wybrane zostało na skutek propozycji 

Komitet budowy pomnika Marszałka Focha postanowił na 
zwrócić się do zarządu miasta Paryża o zezwolenie na wvsta- 

naprzeciw gmachu palacu Inwalidów. Miejsce 
generała Weygana. 

Wybuch bomhy w lokalu , Zelaznego Wilka” 
KOWNO. 2,XII, Pat. W sobotę około godz. 10 wiecz. w centrun miasta w lokalu zakończeniem kursu słuchacze na organizacji „Wilk Żelazny* nastąpił wybuch bomby. 

terenu do szyby w gmachu uniwersytetu i szeregu domów, 
„Na skutek wybuchu wyleciały 

znajdujących się w pobliżu miejscą świadczania w pracy oświatowej i zdobytych wybuchu. W lokalu Żelaznego Wilka wyrwane Zostały 4 okna, uszkodzone ściany i 
wiadomości na kursie kolejno przedstawiali 
zupełnie realne pragramy pracy oświatowej 
na swoich terenach. 

Na zakończenie kursu referent oświaty 
pozaszkolnej przy Kuratorjum O. $. W. p. 
Dracz zesumował najważniejsze zagadnienia 
poruszane na kursie, a Inspektor Szkolny p. 
Kaczorowski PRI osiągnięte 
przez uczestników przez” wysłuchanie kursu 
i zwrócił się z apelem, by nauczycielstwo zdo 
byte wiadomości należycie zastosowało na 
swoim terenie i w pracy osiągnęło jaknajlep 
sze wyniki. ; E. Aluchna 

BEZPLATNIE 
cenne podarunki na gwiazdkę otrzy- 
muje kaźdy nabywający towar »w 

grudniu w firmie W. Nowicki 
Wilno, ul. Wielka 30. 

Największy wybór wykwintnej kon- 
fekcji i galanterji, własna wytwórnia 
OBUWIA, kalosze, śniegowce, pilśniki. 
Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 

г Dr E. GLOBUS 
(choroby skórne i weneryczne). 

POWRÓCIŁ. Wileńska 22. (10-12i5-7) 
——— iii   
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Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 
znajdujący się bęz żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga* 

zety „Słowo* o pomoc pienięzną па 
leczenie żony, — która mą rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant 

- Teafe bufnia 
Goldoni „Oberż PER Verneuil „Fotel Nr. 47, 

_ Zatem Goldoni i Wenecja 18 
wieku, echo maskarad, szałów na 
Piazza San Marco, esy i flolesy ka- 

_ walera di Ripatratta będącego biegu- 
‚ помет przeciwstawieniem się Kawale- 
‚ та Сазапому oraz Verneuil, parys- 
ka sztuka, naszego współczesnego po- 

_ kolenia, w której Francja,sztych szpa- 
dy przy końcu, jest niemal podany 
petetycznie, 

_ Kawaler di Rip. (Dytrych) nie- 
nawidzi kobiet, raczej się ich boi. Ca- 
a tajemnica tkwi w tem, że jego całe 

_ jestestwo krzyczy za kobietą. Zżyma 
 Sę, nie chce jak igła magnesowa spo- 

_ glądać w tę stronę ku której całe 
_ jestestwo ciągnie, to jest w stronę bie- 
 guna. Zachowuje się jak kłoda Iecą- 
ca w wodzie wezbranej, ale sztorcem 

_ stojąca, nie chcąca ruszyć z miejsca 
__ Mirandolina (Niwińska) da mu 

' nauczkę, jedną z tych które podczas 
 zapustnych dni, dają niewiasty we- 
neckie mężczyzncem zbyt mało  uleg- 

      

      

  

SE EW Lutni sztuka jest podana czyś- 
_ ciutko, Świeżutko. Aż miło patrzeć na 

_ białości, na wykwint niemal tej pro- 
 stoty, bez patetyczności. Możemy być 
wdzięczni reżyserowi i dekoratorowi 
w jednej osobie pannie Zelwerowi- 
 czównie, że stawia pierwsze kroki 
na scenie bez pompy, bez  nadecia, 
bez koturnów i bez tanich efektów. 
Czysta, prosta, składna forma, frazu- 
 jąca wszystko ! wszelkie zakamarki 

sztuki wysttwająca pod światło. Za- 
em brawo, bo oto idzie dobra, rze- 
telna pracownica, skoro się tylko i 
dalej utrzyma na linji wysokiej i trzy- 
nać się będzie w brew  ialom, które 
lą ściągnąć będą chciały z wyższych 
rzeżków i podniosłości nad szablo- 

  

nem i sztampą. Mankamenta w „Ober- 
žystce“ pochodzą z tego, że tu i ow- 
dzie nie wyciągnięto rzeczy po aktor- 
sku. Zwłaszcza rola Dytrycha jest 
trudną. W | akcie za wiele jest oprys- 
kliwości i brutalności, wcale nie jest 
powiedziane, że kawaler di Ripafratto 
musi się zachowywać jak parobek 
stajenny. Można się odsuwać od ko- 
biet i niekoniecznie wykraczać prze: 
ciw grzecznemv tonowi wenecjańskich 
form. Najtajniejszy nurt postaci skwaz- 
noje dziejstwo jak je Stanisławski 
nazywa, to chorobliwa skłonność do 
kobiet, którą się wstydzi pokazać ka: 
waler di R. Dytrych zakocha się w 
Mirandolinie, i jest bardzo miły, bardzo 
Szczery, bardzo prawdziwy. Pocóż 
więc sztuczności na początku i pocóż 
ta maska daleka od gentiluomo. 

„Mirandolina miała temperament i 
bujność żywiołową. Trochę umiaru 
trzeba wlać w postać, bo umiar to 
będzie kobiecość, która pocznie pro- 
mieniować. Wogóle pamiętajmy, że 
wszelki czar, aby działać potrzebuje 
czasu i że bez tego czasu nie ma dzia- 
łania czaru. Poco więc wszędzie galo- 
pować jak centaur i jechać z  szyb- 
kością ekspresu Wiedeń-Konstantyno- 
pol. Wszyscy w sztuce, Ciecierski, Lu- 
biakowski, Jasińska,  Sewerynówna, 
Wyrzykowski, Karpiński, poruszali się 
dobrze i tyle żywości rozsiewali, że 
temperament sztuki na chwilę nie za: 
łamywał się. Jakżeż to wszystko da- 
lekie od „Snu Nocy Letniej", gdzie 
róluje nuda i patetyczność i gdzie 

kwiat w ręku Puka zmieniony jest na 
ścierkę do kurzu. W każdym razie 
Goldoni cieszyłby się widząc naszych 
aktorów w Lutni mających werwę. 
Życie „tryska z lic" i pokazuje, że 
pod niebem północnym musować po- 
trafi nasza krew niegorzej niż na la- 
gunach. 

Verneuil to co innego. To już 
Paryż ostatni, wykrygowany i pełen 

zdemolowane całe wnętrze. Wybuch nastąsił podczas wielkiej ulewy tak, że na ulicy 
nie było wcale przechodniów. W lokalu orgaaizacji również nie było nikogo. Rannych 
więc niema. Śledztwo dotychczas jeszcze nie wykazało, 
ulicy, czy też podłożona uprzednio. 

czy bomba była rzuconą z 

  

ANGZAS 
CZEKOLADA + KAKAO 

Do nabycia wszędzie. 
  

Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Wojskowych 
WARSZAWA. 2. 12. (PAT), W niedzielę 

dnia I grudnia br. odbył się zjazd delegaj 
tów stołecznych i prowincjonalnych Stowas 
rzyszenia Rezerwistów i b. Wojskowych. Po 
Mszy święcej delegacja złożyła wieniec na 
grobie Nieznanego Żołnierza, poczem w pas 
łacu Potockich nastąpiło otwarcie zjazdu. O+ 
bradom przewodniczył prezes Federacji Zwią 
zków b. Obrońców Ojczyzny gen. Roman, 
Górecki. Rząd reprezentował minister Nieza! 
bytowski, życząc w przemówieniu owocnej 
pracy obradom. Po powitaniu gości, w oso- 
bach płk. Sławka, gen. Tessaro i innych, 
przewodniczący udzielił głosu majorowi Mars 
janowi Zyndram Kościałkowskiemu, prezesoć 
wi Stowarzyszenia ,tkróy przedstawił zjązdo 
"wi Stowarzyszenia który. przedstawił zjazdo 
nia. Jak wynika ze sprawozdania, Stowarzy- 
szenie posiada 190 kół i blisko 20 tysięcy 
członków czynnych, w tem zwarte formacje 
w postaci pułku rezerwy jazdy w Ostrowiu 
Poznańskim, pułku piechoty rezerwy w Ra- 
domiu i Zagożdżonie, stanowiąc najsilniejszą 
dziś organizację b. wojskowych, wchodzą- 
cych w skład Federacji. 

Z kolei gen. Górecki wezwał delegatów 
do dalszej pracy nad rezerwistami, nietylko w 
imiię hasei tradycyj wojskowych, ale i w 

® 

zygzaków, ale też mający tysiącletnią 
kulturę, która nam brakuje i związa: 
na jest często z moralnemi kadencja- 
mi. Założony jest w fundamentach 
Francji wielki katolicyzm i ten daje 
znać o sobie. Sztuka jest przewlekła 
tu i ówdzie ale skierowuje się spraw- 
nie do zdrowego i czystego portu. 
Aktorka Zilibert (Wernicz) posiada 
córkę Lulu (Niwińska) i dla tej 
córki czyni matczyną ofarę pod ko- 
niec sztuki, kiedy ucieka przed miło- 
ścią Pawła (Ziembiński), która 
mogła i córkę i matkę zmienić w ofła- 
ry katastrofalnego pożaru. To jest 
czysty i składny moralny sens, kiedy 
w imię tej córki matczyna miłość bo- 
hatersko wschodzi, nie cofając przed 
żadną oflarą. Qimach zasad, które 
Europa postawiła jako drogowskaz 
na swej drodze jest nietknięty, Aktor- 
kę Zilibert gra Janina Wernicz, Gra 
jest pierwszej klasy, oparta na pełaej 
szczerości i pozbawiona sztamp. Żad- 
nej szarży, cienia szarży, o którą by- 
ło tak łatwo. Cieszyć się można i po- 
dziwiać lekkość z jaką porusza się 
Wernicz. Stopniowanie gry aktorskiej 
jest misterne, wysoce wykwintne. Na 
początku ani jeden gest nie zdradza 
tego co będzie, to jest szalu dyoni- 
zyjskiego, który publiczność ogląda 
na scenie owego teatrzyku, w którym 
gra Zilibert i w którym Paweł siedzi 
na fotelu Nr 47, Wernicz ma nerwy 
i kaprysy i tak Świetnie temi rzecza- 
mi operuje, że można nawet mniemać, 
że słuchy o jej bachanckości są prze: 
sadzone i nadmiernie wydęte. 

Ale po szampanie (konia z rzędu, 
że na scenie jest tylko zimna herbata!) 
w owej scenie IIl aktu, kiedy osz0- 
łomiona znajdzie się niemal błyska- 
wicznie i dyonizyjsko w objęciach mło- 
dego teścia, Zilibert jest niesamowicie 
kobiecą. W kaskadach Śmiechu prze- 
latuje z jednej suity muzycznej w dru- 
#4 !1 to zgrabnie i z nieprawdopodob- 

imię potrzeby wychowania rezerwisty na do- 
brego obywatela Rzeczypospolitej. Kardynal. 
ną zasadą niepodległości państwowej jest 
niezałeżność finansowa. Gen. Górecki wzy- 
wa rezerwistów do oszczędności i do ubez- 
pieczenia się w PKO. Hasło oszczędności 
przyjęli delegaci jako jeden z kardynalnych 
postulatów Stowarzyszenia,  przyrzekając 
wprowadzenie go w życie w najbliższym cza 

Śmiały zamach m potiąg Simplon- 
rient-Expregs 

(Z. K.) Stanowczo Europa coraz 
bardziej się amerykanizuje. Dawniej 
czytało się o napadach bandyckich 
urządzanych na pociągi w Ameryce,!a 
obecnie chwalebne te zwyczaje zaczy- 
nają się przenosić do Europy. 

Przed kilkoma dniami dokonano 
Śmiałego zamachu na luksusowy po- 
ciąg Simplon-Orient-Express kursują- 
cy pomiędzy Paryżem i Konstantyno- 
polem, na terytorjum Jugosławii oko- 
ło granicy bułgarskiej niedaleko od 
stacji granicznej Carybrodu. 

Pierwsze wiadomości jakie nadesz- 
ły, donosiły o obrabowaniu i zabiciu 
prawie wszystkich pasażerów, póź: 
niejsze, jednak otrzymane już po przy- 
byciu pociągu do Sofji są bardziej 
uspakajające, gdyż donoszą, że za- 
ledwie dwóch pasażerów zostało ran- 
nych przy strzelaninie, nikt zaś nie 
postradał życia a nawet lokomotywa 
i parę wagonów są tylko lekko usz- 
kodzone. 

Ścisłe dane co do rozmiarów i 
przebiegu napaści podać będzie moż: 
na dopiero po powrocie Expressu do 
Paryża, na razie wiadomem jest tylko 
że Express został zatrzymany w od- 
ległości trzech kilometrów od Cary- 
broda a lokomotywa odczepiona za- 
nim parsonel kolejowy zdołał zejść 
na tor. Zrozumiałą panikę wśród pa- 
sażerów wywołało zatrzymanie pocią- 
gu i lekki wybuch pod wozem resta- 
uracyjnym. Aby się uchronić przed 
kulami wpadającemi przez okno ра 
sażerowie starali się kryć, Ostrzeliwa- 
nie zaalarmowało straż kolejową i po- 
graniczną, która bardzo szybko spro- 
wadziła oddział wojska. Przed ogniem 
wojska zamaskowani bandyci zdołali 
zbiec do lasu. Przez cały ten czas pa- 
sażerowie w wagonach pozostawali w 
szczerem polu. 

Nad Expressem Paryż—Konstan- 
tynopol zdaje się ciążyć jakieś prze 
kleństwo, gdyż dwukrotnie już tego ro 
ku przechodził on poważne katastro- 
fy, ubiegłej zimy kilka dni przetrwał 
zasypany Šniegiem, no i wreszcie 
obecny zamach, który dla podróżnych 
był niemiłą, silną sensacją, jeżeli na- 
wet nie pociągnął poważniejszych ofiar. 
To, że zamach zdarzył się na pogra: 
niczu Bu'garji, jest zupełnie zrozumia- 
łem, gdyż bandytyzm w tym kraju w 
ostatnich czasach Święci prawdziwe 
tryumfy, 

Śmierć kuiężny Paley wdowy po wil- 
kim księcin Pawle 

(Z.K.) Przed kilkoma dniami zmarła w 
sześćdziesiątym szóstym roku życia 
księżna Paley, wdowa po rosyjskim 
wielkim księciu Pawle, która * - utraci: 
ła męża i syna podczas rewolucji, a sa 
ma od szeregu lat osiedliła się we Fran- 
cji. 

Zapewne wszyscy znają jej pamięt- 
niki w których z całą prawdą opisała 
swoje bolesne przejścia. Pamiętniki te 

wyszły przed kilku laty we Francji a 
przedmowę do nich skreślił po mit, 
strzowsku Paweł Bourget. 

Zmarła była  prezeską komitetu \ 
opieki nad uchodźcami rosyjskiemi 'w 
Paryżu. Komitet ten zbiera corocznie 
z dobrowolnych składek pół miljona 
iranków i wydaje je na różne dobro- 
czynne cele. Księżna Paley całą duszą | 
oddana była trosce o los swoich roda- 
ków, stworzyła ona przytułek w Bruy 
noy, dom dla rekowalescentów i szkołę 
w Quinccy-sous-Sónart, w której kształ” 
ci się 70 dziewczynek osieroconych. 
Nic też dziwnego, że śmierć księżny 
Paley okryła żałobą całą emigrację ro- 
syjską we Francji. NO 

Wawa faadacja Rackofello:a 
(Z.K.) Znany ameryk. miljard. 
feller, który jest również znany jako 
człowiek najhojniejszy na cele spo- 
łeczne i naukowe, przeznaczył obecnie 
12 i pół miljona franków na stworzenie 
w okolicach Orangel|Park na Florydzie 
„Eksperymentalnego naukowego insty” 
tutu badań człowieka”. 

Kierownictwo tej nowej placówki 
naukowej zostało powierzone uniwer- 
sytetowi w Yale. 

Rock- | 
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PODZIĘKOWANIE. 
Panu Doktorowi Błochowi i całemu 
personelowi Leczniczemu i dyżurnym 
doktorom za troskliwą opiekę i pielę- 
gnację w czasie choroby mojej żo ny 

składam serdeczne Bóg zapłać. 

Jan Ankudowicz.   

  

Pomnik na miejscu kafa- 
strofy maj. Idzikowskiego 

Inspektor wojsk lotniczych Portu 
galji, pułkownik Cifka Duarte, wręczył 
naszemu posłowi w Lizbonie raport ko* | 
mendanta wyspy Gracioza, na której | 
poniósł śmierć Ś. p. major Idzikowski. 
W raporcie tym, komendant wyspy do- 
nosi, że na miejscu katastroty samolotu 
„Marszałek Pitsudski“, został wzniesio7 
ny krzyż, wybudowany z szczątków pła 
towca. 

W uroczystości poświęcenia wzięła 
udział cała ludność Craciosy, z wła* 
dzami ra czele, w asystencji honoro- 
wej oddziału 22 p. p. 

Do raportu komendanta wyspy 20 ' 
stały dołączone wstęgi, któremi był 4 
krzyż przyozdobiony. Wstęgi te zostały: 
przekazane rządowi polskiemu. Na ra” 
port ten nasz poseł w Lizbonie podzię- | 
kował telegraficznie w imieniu rządu * 
polskiego i swojem. - 

Pułkownik Cifka Duarte, który wrój 
cił właśnie z inspekcji.wysp Azorskich, | 
oświadczył, że jeździł tam celem orga” 
nizacji nowych lotnisk, z których lotnis- 
ko na wyspie Torceira zostało już nas _ 
wet ukończone. Do inicjatywy tej skła” i 
niła rząd portugalski właśnie bohater- 
ska śmierć. majora Idzikowskiego, któ 
rego ofiara nie pozostała bezowocną 
dla międzynarodowej awjacji. 

    

    

sie. Zjazd uchwalił między innemi następują” T IT ORC STI TIA SERIO cą rezolucję. 
Walny zjazd Stowarzyszenia Rezerwistów 

i b. wojskowych wita z radością uchwałę za. 
rządu głównego Federacji Związków b. O- 
brońców Ojczyzny q kais wzmocnie- 
nia władzy wykonawczej, gdyż tylko wtedy 
i tą drogą można skutecznie przyczynić się 
do wzrostu potęgi i siły Rzeczypospolitej. 

Pozatem uczestnicy zjazdu wysłali tele- 
gramy z wyrazami hołdu i czci do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i p. Marszałka 
Piłsudskiego. Po zmianie zarzutu w kierunku 
mianowania komeridanta głównego  Stowa- 
rzyszenia na przeciąg lat 3, którym przez a- 
klamację wybrano majora Marjana Židas 
Kościałkowskiego, wiceprezesa Federacji, do 
konano wyboru zarządu głównego. 

ną finezją. Tylko zwinność, tylko gra- 
cja, żadnej brutalności, żadnego po- 
wojennego zgrzytu. To jest arcydzie: 
ło, co nam Wernicz zgotowała na 
scenie i radzę kochanemu Wilnu pójść 
do Lutni zobaczyć grę opartą na 
przeżywaniu, czyściutką, jakby to by- 
ło granie na skrzypcach jakiegoś mi- 
strza. Wernicz jest kobietą i nie zatra- 
ca swej kobiecości w szarży, która 
jest trucizną na scenie. Przeciwnie, 
mieni się i rozwlera w naszych oczach 
w różę, aby zmienić się nagle pod 
koniec w surową postać, ptaka mają- 
cego pisklę, które zbawić trzeba. 

Reżysersko;występują pod koniec 
sztuki niepotrzebne zaćmienia. Zilibert 
nie miała zgóry ułożonego planu, kie- 
dy z Pawłem się zamknęła. Raczej 
był inny plan, w każdym razie nie 
ten, o który posądzają ją mężczyźni. 
Że Zilibert nagle przybiera minę Mon- 
ny Lisy, jest jasnem. Musi się rato- 
wać. Ratuje ją to, że mężczyźni na 
tropie będący, jak myśliwi w puszczy, 
muszą być przez tropioną zwierzynę 
oszukani, To właśnie jest sprawą re- 
żyserji, aby taki koniec wymykającej 

ię Zilibert dać nam ad oculos. 
o Zilibert zamknęła się z Pawłem. 

aby zięcia swego strofować i nakłonić 
z powrotem do Lulu. Matka w imie- 
niu córki mma zrobić wielką operację. 
Cóż jest winna, że wpada w sidła 
i szampanem spojona dowiaduje się, 
że to Paweł był owym adoratorem z 
fotelu Nr 47, a nie baron Lebray, 
którego zły los czy inspicjent, był 
przyprowadził na początku sztuki do 
garderoby. Miłość bucha nagle ognia- 
mi, i zmysły podniecone winem  za- 
czynają krzyczeć, Wpadają męźczyźni 
i jak charty już skłonni są ofiarę roz- 
dzierać. Tylko Zilibert jedna zaa praw. 
dę do końca. Za nią, powoli odkryje 
tę prawdę Paweł. Jak obłędne maja: 
czenia wstają te myśli też w Lulu, 
która nie rozumie, co z nią jest. Pod- 

   
świadomość atakuje intelekt. Dlatego 
też, režysersko jest koniecznem aby 
ramę stworzyć dla wielkiej gry 
Wernicz, przez sekundę w naszych 
oczach, z uśmiechem odwiecznem Mon* 
ny Lisy, z obrazu „Da Vinci“, 

Zelwerowicz jako baron, pod- 
pora Zilibert i impostor fotelu Nr. 47 
na którym siadł i na mocy którego 
na loterji życia był wygrał, dał šwiet- 
ną kreację. To już jest taka właści: 
wość Zelwerowicza i jego natury (i 
nic mie poradzimy w tej kwestji), że 
lubi szarżę i bez kropelki szarży, nie 
lubi żyć na scenie. Skoro tak jest, 
musimy się pogodzić z losem, bo 
postać Pawła Sėwerac jest postacią 
groteskową, arcyświetnie chwyconą. 
Dobry człowiek, nie tępy, zda się na 
pograniczu królestwa, w którem  ra- 
mole biwakują, jednak człowiek ma- 
jący nosa i iinezje węchowe leśnego 
niemalttrola. Kreacja Zelwerowicza jest 
z wewnątrz dobytą. Paweł Se we- 
rac mimo wszystkich pozorów, jest u 
Zelwerowicza postacią demonicznie 
wylęgłą, o czem mogłyby  powie- 
dzieć oczy, które widzą splot prze- 
dziwnych rzeczy na Świecie, wśród 
których poruszamy się a które do: 
okoła Zelwerowicza jak każdego 
artysty są jak owe matki u Fausta, 
wiecznie czujne i skrzętne. W sztuce 
aktorskiej jest wiekuista tragedja, kie- 
dy ,z aktorem znika postać, którą 
kreował. Nasi malarze i rysownicy wi- 
leńscy powinni ruszyć ławą, aby Zel: 
werowicza podpatrzyć i utrwalić, Pze- 
cież nie można pozwolić, aby jedna z 
kapitalnych figur polskiego teatru, ma- 
jąca tyle bogactw, dla przyszłych po. 
koleń była tylko mitem. Ziembiński 
jako mąż Lulu miał trudną drogę. 
Nie trzeba się jednak niepokoić, sko- 
ro ma sięymłodość całą i skrzydła jak 
Ziembiński. Że nie dawał sobie ra- 
dy, zwłaszcza kiedy się znalazł z 
Zilibert pierwszy raz, to nie dziwota; 

Ap E 
  

KOSMETYKA WYVTWORNEJ PANI... 

LADY CREAM 
CAZIMI 

Idealny podkład pod puder ożywia i 
zmiękcza naskórek nadaje aksamilną 
gładkoić,chroni od szkodliwego działgnia 
wiatru i mrozu, zapobiega pękaniu skóry 
i podnori naturalną świeżość cery: 

beczkę soli trzeba zjeść, aby zapo- 
znać się z Melpomeną, która dzier- 
ży klucze w białych rączkach. Lubia- 
kowski jako inspicjent szedł zbyt ner- 
wowo i daleki był od tego, co choć- 
by stworzył w Goldonim (hrabia 
d'Alba Fiorita), Wyrwicz jeśli mamy 
mówić szczerze, ze swojej roli nic nie 
wycisnąl, podobnie jak Jasińska, któ- 
ra dała Arsynoe banalną i pozbawio- 
ną koloru. Moźna było z Arsynoe 
adzwyczajną rzecz stworzyć, podob- 

nie jak można było to zrobić z Trć. 
mois, który jest języczkiem u wielkiej 
wagi obłędów, które tuż tuż są pod 
powierzchnią sztuki. 

„Pozostaje jeszcze Niwińska. Ma 
dużo wdzięku, ale musi zacząć trzy- 
mać swój temperament na pasku. Le- 
cieč nie jest.sztuką, skoro się ma 
skrzydła... Ale mając dobre skrzydła  -« 
zwalniać, oto jest Sztuka orłów i | 
orlic w powietrzu. Za mało trzymała 
się Niwińska matki swojej w we- 
wnętrznym rysunku. Przecież matka 
i córka to jedno i to samo, ta sama 
krew, tylko tu ;o jakie dwadzieścia 
lat wprzód, tam wstecz. Paweł pocz- 
nie tę Lulu teraz pod koniec sztuki, 
już w samem finale kochać, jako dal- 
Szy ciąg matki, Wszystkie uczucia z 
matki przeniesie na tę córkę, która 
była już niemal w ręku demonów 
ściskających  żelaznemi kleszczami 
mózg. Ziembiński z fotelu Nr. 47, jest 
ów wielki świeżo zakochany, któremu 
Los oddaje tę dwudziestoletnią dziew- 
czynę, gwoli której matka zabiła na- 
gle wszystkie egoizmy w sobie. 

Mieczysław Limanowski 

   



    

   

  

KRONIKA 
"WTOREK. 

3 о268 | Wschód s. g7 m 74 

Franciszką Zachód sł. g. *5'm. 14. 

Jutro 
Barbary 

Spostrzeżenia Zakładu 
U. S. B. 

2 dmia 2 —- XII 1929 r. 

cišnienie j 57 

średnie w m. | 
! 

temperatura : 2€ 

średnia i 

opad za do- 25 
bę w mm. * 

* 

wiatr as 
przewažający Południowy 

Uwagi: pochmurne, ćrobny deszcz. 
mała. 

M'nimum za dobę — 0 С 

Maximum za dobę + 3 oC ; 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnien a. 

URZĘDOWA 

— (b) Ministrowie opuścili Wilno. W nie- 

dzielę wieczorem odjechali do Warszawy ba- 

wiący w naszem mieście: min. Prystor i w.- 

min. Dobrowolski, którzy reprezentowali wła 

dze centralne na uroczystości poświęcenia 

sztandaru pocztowców. "W 

Przed odjazdem p. Prystor zwiedził wy- 

stawę „Reduty“ urządzoną przy ulicy Zawał- 

nej I z okazji 10 lecia istnienia tej placówki. 

— (b) Konierencja wojewodów ziem 

wschodnich. W Łucku odbywa się od wczoraj 

konferencja wojewodów z terenu  wWoOje- 

wództw wschodnich. W konferencjibierze ur- 

dział i wojewoda wileński, który odjechał z 

Wilna w niedzielę wieczorem. Konferencja 

potrwa 3 dni. ; 

(y) Wilnianie odznaczeni orderem 0- 

drodzenia Polski. Ostatni „Monitor Polski" or 

głasza dalszy ciąg listy odznaczonych orde 

rem Poiski. Wśród odznaczonych widnieją na 
zwiska Wilnian. 

Krzyż komandorski otrzymał prezes okr. 
izby. Kontroli p. J. Pietraszewski. : 

Krzyże oficerskie pp: Karol Wagner, kie- 

rowniczka ochrony dla sierot $. Wilczewska 

mir. W. Dunin « Wąsowicz, dyr. zw. Rew. 

Pol. spółdzielni rolniczych A. Kokociński. 
Krzyżem kawalerskim odznaczono: pp. 

dr. J. Klawe, przełożoną państw. szkł żeńskiej 
urzęd. pocztowego p. Z. Stasiaka i dr. W. 
Wilrat. 

MIEJSKA 

— (0) Miejskie kasy oszczędnościowe a 

podatek dochodowy. Według rozporządzenia 

o komunalnych kasach oszczędności, przycho 

dy z wkładów na książeczki oszczędnościo- 

we komunalnych kas oszczędności są wolne 

od podatku od kapitałów i rent, o ile wkład 

nie przewyższa kwoty określone przez min. 

skarbu, Kwota ta została ustałona przez min. 

skarbu na 5000 zł. : 
' (Wobec tego władze nadzorcze otrzymały 

ecenie, by potrącały podatek od kapitałów 
1 rent od Sumy, przewyższającej 5000 zł., 

' stanowiące" własność jednej lub więcej ksią 
żeczek oszczędnościowej w danej kasie 0- 

Szczędności. s 
Sprawa badania stanu budowa- 

  

   

       
   

              

—1(0) 
nych domów. We wtorek dnia 3 grudnia w 
sali posiedzeń Rady miejskiej odbędzie się 

posiedzenie wyłonionej przez komitet rozbu- 
dowy m. Wilna specjalnej komisji dia zbada- 
nia stanu domów, budowanych kosztem u- 
dzielanych przez komitet pożyczek na rozbu- 
dowę. 

— (0) Oficjalne przyjęcie nowych kot. 
łów i maszyn na elektrowni miejskiej. Dn. 
25, 26, 27 i 28 listopada Stowarzyszenie do- 
żoru kotłowego na zaproszenie Magistratu do 
konało oficjalnego przyjęcia ustawionych ko- 
tłów firmy W. Fitzner i K. Gamper oraz tur- 
biny Brneńskiej fabryki maszyn. 

Próby kotłów zostały wykonane pod kie 
rownictwem inż. M. Dantera przy współu- 
dziale 4 inżynierów Stowarzyszenia dozoru 
kotłów i przedstawicieli firmy p. p. dyrek- 
tora Tepichta i inż. Boguckiego. Próby wy- 
na” rezultatem dodatnim. 

| Próby turbiny zostały wykonane pod kie 
| rownictwem inż, R. Biedrzyckiego przy współ 
| udziale 5 inżynierów: Stowarzyszenia dozoru 

_ kotłów i przedstawicieli firmy inż. Kovacza i 
diego. Próby dały również rezultat do- 

datni. Maszyna © mocy 3000 kw była prze- 
Ciążona do 3400 kw i wytrzymała bardzo do- 

e. 

  

(a) Kartoteki szoferskie. Władze nad- 
zorujące ruch samochodowy wprowadzają 
kartoteki szoferskie w których będą odnotor- 

'| wywane wszelkie zmiany i fakty dotyczące 
- |. szoferów. į 

3 Wprowadzenie tego rodzaju kartotek unie 
możliwi m. in. uzyskanie szoferowi prawa 
SP straconego w innej miejscowości gdzie 

poprzednio pracował. 
»— (a) Pogotowie ratunkowe znowu bez 

samochodu. Skandaliczne stosunki ujawnione 
przez nas w dziale mającym w swej pieczy 
tabor rogotowia Ratunkowego ani na jotę 

nie uległy zmianie na lepsze. jedyna karetka 
samochodowa obsługująca całe miasto stale 

| Się psuje z powodu ciągłego używania na 
Naszych brukach i niema tygodnia by nie była 
remontowana. Wczoraj znowu samochod Po 
gotowia odmówił posłuszeństwa i poszedł do 
remontu. Na miejsce wypadków musiano je- 

| Chač karetką konną. 
| Czy w takich warunkach Pogotowie może 

spełniać włożone na nie zadanie. Jest wprost 
nie do pomyślenia byśmy tołerowali nadal ten' 

  

Ц 

retka konna wezwana przez H kom. ugrzęzła 
gdzieś w drodze na kilku godzin (od 3.30 
do 6 w.) tak że nie mogła udzielić pomocy 
zasłabłej w tym czasie na placu Magdaleny 
kobiecie, która dostała krwotoku i tknietemu 
atakiem sercowym do którego wzywał 6 k. 
P.P. Czy takiej karykaturze pomocy w na- 
głych wypadkach można obojętnie się przy* 
głądać. Co o tem myślą ojcowie miasta któ 
rzy podczas akcji wyborczej obiecywali zło- 
te góry szczególnie biednej ludności zamieć 
szkującej przeważnie na przedmieściach a 0- 
becnie nie mogą czy też nie chcą spowodo+ 
wać zaopatrzenia Pogotowia w odpowiedni 
środek lokomocji od którego sprawność Po- 

ria zależy. Wszak z pomocy tej insty- 
zęściej korzysta ludność niezamożna 

kująca zdala od centrum gdzie nie 
ą znaleźć doktora ani też odpowiedniego 
odu którym chorego można byłoby 

przewieżć do lekarza. 
y zdawać sobie sprawę z krzywdy 

jaką się wyrządza ludności pozostawiając ją 
bez nałeżycie zorganizowanej pomocy lekar- 
skiej. 

WOJSKOWA. 

— (0) Wyjaśnienie w sprawie wymie- 
rzania podatku wojskowego. Min. Spraw We- 
wnętrznych, mając na uwadze, że osoby 
zwolnione ze służby wojskowej w drodze 
rewizji lekarskiej i zaliczone do kategorji C 
D lub E, jako zwolnione w związku przyczy- 
czynowym ze służbą wojskową, nie podlega- 
ją podatkowi wojskowemu, wydało w poro- 
zumieniu z Min. Spraw Wojsk. odpowiednie 
zarządzenie aby takie osoby nie wnoszo* 
no do wykazów osób podlegających podat- 
kowi wojskowemu. 

Dotychczas wszystkie wymienione osoby 
niezależnie od tego, czy w drodze rewizji 
lekarskiej zostały one zwolnione ze służby 
wojskowej, czy też w inny sposób zwolnione 
były pocie do obowiązku płacenia po- 
datku wojskowego. ' 

— (y) Gwiazdka dla żołnierzy pełnią- 
cych wartę w wieczór wigilijny. Żołnierze 
pełniący wartę w wieczór wigilijny na terenie 
garnizona wileńskiego otrzymać mają na 
gwiazdkę podarki. z 

Inicjatywę ujął w swe ręce Zarząd Pol. 
skiego Białego Krzyża, który zarządził prze- 
prowadzenie w czasie od 1 do 10 grudnia 
zbiórkę ofiar która przeprowadzona będzie 
przedewszystkiem w sklepach. Panie wcho- 
dzące w:skład Zarządu odwiedzą w tym cza- 

je sklepy i zbierać będą ofiary. Niewątpimy 
iż nikt z pp. obywateli kupców nie odmówi 
chociażby najskromniejszej ofiary na tak pię- 
kny cel. 

POCZTOWA 
— (y) Uroczystość święcenia sztanda- 

ru pocztowego Zw. PW i WF. W niedzielę 
odbyła się uroczystość poświęcenia sztanda- 
ru pocztowego Związku PW i WF. 

Rozpoczęło je uroczyste nabożeństwo od- 
prawione w kościele garnizonowem przez JE 
ks, biskupa Bandurskiego w obecności przy- 
byłych specjałnie: ministra Prystora, wicemi- 
nistra Dobrowolskiego, przedstawicieli wileń 
skich sier urzędowych z p. wicewojewodą 
Kirtiklisem na czele oraz deputacyj szeregu 
organizacyj ze sztandarami. 

JE ks. biskup Bandurski wygłosił podnio- 
słe kazanie poczem  dokorłał poświęcenia 
sztandaru. 

Po nabożeństwie w sali gimnastycznej o- 
środka wych. fizycznego odbyło się odczyta= 
nia aktu pamiątkowego i wbijanie gwoździ 
w drzewce sztandaru, 

Po tym akcie oddziały przysposobienia 
pocztowego przedefiłowały na ul. Mickiewi- 
cza przed ministrem Prystorem. 

O 11 w swietlicy saperów odbył się wspól 
ny obiad żołnierski, na który przybyli: min. 
Prystor, wiceminister Dobrowolski, JE ks. 
biskup Bandurski, wojewoda Raczkiewicz, po 
słowie wiłeńscy oraz liczni przedstawiciele 
sfer wojskow i cywilnych. 

Prezes Wil. Dyr. Poczt i Telegr. p. Żół- 
towski wzniósł toast na cześć p. Prezydenta 
Mościckiego oraz Marszałka Piłsudskiego. 

Do żołnierzy przemówił min. Prystor za- 
znaczając, że jako wilnianin dumny jest — 
z powstania w Wilnie pierwszej na terenie 
Rzplitej organizacji przysposobienia wojsko- 
wego pocztowców. 

Wieczorem w sali Ogniska kolejowego od' 
była się uroczysta akademja pocztowców. 

KOLEJOWA. 
— (a) Rozbudowa linji Nowojelnia — 

Nowogródek. Władze kolejowe poczyniły już 
przygotowania by przystąpić do wstępnych 
robót nad rozbudową linji kolejowej Nowo- 
jelnia — Nowogródek. Sprawa ta była ostat- 
nio omawiana przez prez. Fałkowskiego z 
odnośnymi czynnikami z Nowogródka i zosta 
ło ustalone, że nastąpi zamiana obecnego to- 
ru na szerszy (75 cm.) jak też zostaną za 
mienione łokomotywy.i wagony. Prace roz- 
poczną się na wiosnę. Prace przygotowawcze 
będą dokonane zimą. 

SZKOLNA 
— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

przy Wydziale Sztuk Pięknych USB. dla egza 
minów z rysunku, jako przedmiotu naucza- 
nia w ołach średnich ogólnokształcących 
i seminarjach nauczycielskich podaje do wia- 
domości kandydatów, życzących sobie przy- 
stąpić do egzaminu w terminie zimowym, że 
podania o dopuszczenie do egzaminu wraz z 
załącznikami należy składać na imię przewod 
niczącego Komisji w dziekanacie Wydziału 
Sztuk Pięknych USB (uł. Uniwersytecka 3) 
w czasię od I grudnia do 7 stycznia 1930 r. 
włącznie w godzinach od 14 do 16. 

— (y) Kursy metodyczne dła nauczycieli 
szkół średnich. Z inicjatywy Min. WR i OP 
Wilenskie Kuratorjum Szkolne zorganizowa» 
ło w mcu grudniu dwa kursy metodyczne dla 
czynnych nauczycieli szkół średnich. Kurs 
pierwszy dła nauczycieli geografji trwać bę- 
dzie od 2 do 11 gruklnia, kurs 

  

    

  

   

  

   

  

  

    

  

, | Stan za który jeśli w najbliższym czasie nie/ drugi przyrodniczy od 12 do 18 grudnia wią. 
| nastąpi poprawa, odpowiedzialny 
| Magistrat. Z 
| Nabycie jeszcze jednej karetki jest wprost 
.Mieodzowne i niezwłoczne. Wczoraj np. ka- 
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jest cały cznie. Udział w kursie wezmą nauczyciele 
trzech okręgów szkolnych, a mianowicie: Wi- 
leńskiego, Poleskiego i Wołyńskiego. 

З КОСО 

Odezwa VIII Tygodnia Akademika 
Wilno jest miastem akademickiem o wie 

kowych tradycjach. 
Rok rocznie nowe zastępy msodych pły- 

ną w mury uniwersyteckie. Nie zważają na 
przeszkody, głód i chłód, który ich czeka 
na tej drodze, ałe iią po wiedzę, aby przez 
nią stać się godnymi pracownikami w Ojk 
czyźnie. 

Wiemy wszyscy w jak trudnych warun- 
kach kształci się nasza młodzież akademicka, 
zmuszona w czasie studjów troszczyć się 
o chieb i o dach nad głową. Taki stan rzeczy 
wyczerpuje ją morałnie i fizycznie. Nado- 
miar złego po całorocznej pracy niema gdzie 
wypocząć i nabrać sił do walki z życiem i 
dałszej pracy. Niema gdzie poratować nad. 
wątlonego pracą zdrowia. 

Budowa Kołonij letnich, budowa Domów 
Zdrowia, sanatorjuóf, domów młodzieży aka 
demickiej. 

Dzięki dotychczasowemu poparciu spote 
czeństwa jesteśmy już na drodze do częścio- 
wego zaspokojenia tych potrzeb. Rozpoczęto 
mianowicie budowę Kolonji wypoczynkowej 
w Legaciszkach. 

Ufamy, że Społeczeństwo nasze, które 
niejednokrotnie złożyło dowody, że rozumie 
i odczuwa ciężki łos młodzieży akademickiej, 
nie poskąpi grosza na ten cel, bo rozpoczęta 
praca nie może ulec przerwie, a dotychczał- 
sowe wysiżki i aa rezultaty nie mogą 
być zmarnowane. Pamiętamy, że pomoc mło- 

R b. 

dzieży akademickiej est dziś społecznym 0- 
bowiązkiem każdego obywatela. ć 

Zbliża się doroczny Tydzień Akademika. 
Jest to okres który ma być próbą stosunku 
społeczeństwa do akademika, okres wzmożo 
nej akcji społecznej w celu zaspokojenia naj- 
pilniejszych potrzeb kształcącej się w murach 
wszechnic młodzieży. Niech każdy w tym o- 
kresie w miarę środków i sił przyczyni się 
do ulženia doli jejj w przeświadczeniu, że 
spełnia swój konieczny obowiązek” 

Niech nikogo nie zabraknie w szeregach 
członków Kół Przyjaciół Akademika! 

Niech wszyscy w tych dniach biorą udział 
w imprezacn Tygodnia! 

Pieniądz Wasz, obywatele, nie pójdzie na 
marne, gdyż idąc do Skarbnicy sit narodo- 
wych, stokrotny w przyszłości odda procent! 

Wojewódzki Komitet Wileński 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej: 

Przewodniczący: 
Raczkiewicz. 

Członkowie: Prof. dr. Władysław Jakowi- 
cki, naczelnik Konrad Jocz, Mabi Kowal- 
ski, inżynier Józef Łastowski, JE biskup Ka- 
zimierz Michalkiewicz, prezes jan Pietraszew 
ski inż. Przygodzki, prezes Roman Ruciński 
dyr. Hipolit Siemiradzki, dyr. Władysław 
Szmidt, ks. prof. dr. Bołesław Wilanowski, 
radca Stanisław Zdanowicz, Ryszard Puchal- 
ski, Jerzy Dietrich. 

wojewoda Władysław 

SARS V ROS Ni ONTO PASKAITYTI SNTNIATBNK о 

rowie USB pp. dr. M. Limanowski, dr. K. 
Jantzen, dr. W. Mierzejewski, dr. J. Wilczyń 
ski, dr. ]. Trzebiński. Z Uniwersytetu War. 
szawskiego przybędzie prof. dr. M. Korczew- 
ski, a ze Lwowa prof. dr.- T. Szumański. Po- 
nadto przybędzie z Krakowa dr. St. Niem- 
cówna oraz instruktorzy Min. WR i OP prof. 
G. Wuttke, prof. E. Gęborek i dr. J. Antonie- 
wiczówna. 

Pozostałymi prelegentami będą pp. A. 
Chałubińska z Lublina, M. Janiszewski i Fr. 
Uharczak ze Lwowa, wizytator dr. Z. Fedo= 
rowicz i dyr. B. Zapaśnik, 

Kurs składać. się będzie z wykładów ćw* 
czeń i lekcyj próbnych. ; 

Uczestnikami kursu będą nauczyciele 
szkół powszechnych, jednak na wykłady uczę 
szczać także będą mogli nauczyciele szkół 
prywatnych. е 

Wykłady odbywać się będą przeważnie w 
sali Kuratorjum, ul. Wolana 10. й 

— _(y) Odczyty pedagogiczne przez radio 
organizuje kuratorjum. Dzięki pomocy radjo 
stacji Wileńskiej przystępuje Kuratorjum O- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego do organizacji 
odczytów pedagogicznych, które od dnia 15 

bm. nadawane będą stale od godz. 10.15 do 

17.40 Odczytv przeznaczone są nie tylko dla 

nauczycielstwa, ale i dla tych jak najszer- 

szych sfer społeczeństwa, które zagadnienia 

mi wychowawczemi, interesują się nieco ży 

wiej. Kuratorium szkolne wychodzi z zało- 
żenia, iż sprawy wychowania dziatwy i mło 
dzieży powinny w równej mierze zajmować 
tak władze szkolne, jak i społeczeństwo, na 
leżyte bowiem warunki wychowawcze zdoła- 
my wytwórzyć dopiero wówczas, kiedy szko 
ła i dom rodzicielski zharmonizują swe dąże 

nia i wytworzą wspólną linję wychowawcze- 

go oddziaływania. Dlatego też w odczytach 
swoich omówią prelegenci takie zagadnienia 
jak współczesne zamierzenia metody i środ- 

ki wychowania, zdrowie dziecka i nauczy- 
ciela, inteligencja dzieci, psychoanaliza i psy 

chotechnika w szkole, praca pozaszkolna na- 
uczyciela i t.p. 

Wymienione tematy nie poruszają wielu 
zagadnień, lecz nałeży pamiętać, iż jest to 
zaledwie zaczątek tego rodzaju usiłowań. 

— ( (©) Dni przeciwgruźliczne w szko 
łach. W związku z odbywającą się obecnie 
akcją przeciwgruźliczną we wszystkich szko 
łach ucząca się młodzież jest uświadamia- 
na przy pomocy odczytów i wykresów o nie 
bezpieczeństwie gruzlicy i potrzebie walki z 
tą chorobą. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
* 

— (a) Rejestracja poszkodowanych pod- 
czas ewakuacji. Komisja dla swiadczeń przy 
inspektoracie Pracy (Ostrobramska 19) przy 
stąpiła do rejestracji osób które jako uchodź- 
cy, jeńcy, zakładnicy łub internowani zatru- 
dnione były w przedsiębiorstwach ewakuo- 
wanych z terenu obecnych ziem polskich do 
Rosji i uległy wypadkom przy pracy, osób po 
szkodowanych w czasie wojny w przedsię- 

  

  

biorstwach pozostających pod zarządem oku. : 
pantów i tych poszkodowanych, którzy nie 
mogą qzyskać tytułów uprawniających do 
świadczeń z powodu likwidacji przedsiębior- 
stwa do którego miały roszczenia. Jak z po- 
wyższego wynika rejestracji nie mogą pod 
legać osoby poszkodowane w Rosjilecz nie w 
zakładach ewakuowanych z terenu ziem 
wschodzących obecnie w skład Państwa Pol 
skiego. Przy zgłaszaniu należy przedstawić 
dokumenty i świadków Termin zgłaszania 
pretensyj upływa 31 grudnia. 

(0) Wzrost bezrobocia. Według va 
Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, 
w ubiegłym tygodniu liczba bezrobotnych wy 
nosiła 2754 osoby. W porównaniu z ubieg- 
łym tygodniem, liczba bezrobotnych wzrosła 
261. 

— (o) Rekrutacja robotników do Fran- 
cji. Dnia 5 grudnia w Święcianach a 7 grud- 
nia w Giębokiem odbędzie się rekrutacja ro 
botników do Francji. Przyjmowani są wy- 
łącznie mężczyzni do kopalni rudy, węgla, 
oraz do robót rolnych, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileński Klub Społeczno - Polityczny. 

Komitet tvmczasowy podaje do powszechnej 
wiadomości, że zapowiedziany na dzień 3 
bm. (wtorek) w lokalu Zw. Pr. Ob. Kobiet 
odczyt prof. Wł. Zawadzkiego 0 obecnej sy- 
tuacji gospodarczej — został odłożony z po 
wodu wyjazdu prelegenta do Warszawy. 
Odczyt powyższy odbędzie się w dniu 17 
o o czem nastąpią oddzielne zawiadomie- 
nia. 

  

   

(Z. T-wa Eugeniczriego. (walki ze 
zwyrodnieniem rasy). 5 grudnia w Po. 
radni  Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 

Prelegentami na kursach będą profeso- Dr. Janina Ryll « Nardzewska wygłosi odczyt 

| wyprzedaż resztek 

„M. GORDON* 
Akc. 

UL. NIEMIECKA 26, 

na temat „Zdrowa Matka — zdrowe dziecie 
ko“. Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp -wol- 
ny: : 

— Doroczny Wałny Zjazd Ziemianek 
Województwa Wileńskiego odbędzie się w 
Wilnie dnia 14 grudnia o godz. ll-e.j Msza 
św. w Ostrej Bramie. O godz. 16 początek 
obrad w lokalu Związku Ziemian Zawalna 9 

Wszystkie Panie Ziemianki proszone są 
o jak najliczniejsze przybycie. 

KOMUNIKATY. 
— 83 środa literacka odbędzie się 5 bm. 

(wyjątkowo w czwartek) o godz. 8 w. w 
związku z przyjazdem wycieczki łotewskiej 
do Wilna. Związek literatów witać będzie 
miłych gości wybitnych przodowników życia 
kulturalnego Latgałji, w liczbie około 20, po- 
czem wygłoszone zostaną krótkie pogadanki 
oraz wykonane będą utwory muzyki łotew= 
skiej. A 

Wstęp wyłącznie dla członków zwyczaj- 
nych i sympatyków, oraz gości wprowadzo* 
nych przez członków zwyczajnych. 

  

— Nowe lokum „Polskiej Składnicy Galana 
teryjsnej"'. W sobotę, 30 listopada rb. odby 
ło się uroczyste otwarcie nowego lokalu i 
pięknego sklepu firmy „Polska Składnica Ga 
lanteryjna — Franciszek Frliczka“ przenie- 
WA z uł. Świętojańskiej 6 na ul. Zamko- 
wą 9. 

Poświęcenia nowego lokalu, przy licznym 
udziale przedstawicieli sfer kupieckich, doko- 
nał ks. kanonik Miłkowski, życząc znanej z 
solidności od szeregu lat firmie dałszego po” 
myślnego rozwoju. 

BALE I ZABAWY. 
— Doroczny Bal Rolników odbędzie się 

dnia 18 stycznia 1930 r. w Salonach Kasyna 
Garnizonowego. 

SPORTOWA 
— Walne zgromadzenie WKS _„Pogoń*. 

W; związku z uchwałą zarządu WKS Pogoń 
w niedzielę dnia 8 grudnia br. o godz. 12 
odbędzie się zwyczajne walne ziįromadzenie 
w. lokalu Ośrodka wychowania 
ul. kudwisarska 4. Goście i sympatycy klubu 
WKS Pogoń miłe widziani. 

— Budowa przystani Wileńskiego Towa- 
rzystwa Wioślarskiego zakrojona z wielkim 
rozmachem, już obecnie swą budową robi im 

ponujące wrażenie. Będzie to ajwiększa przy 
stań w Wilnie, o szatni na 400/ szafek, z no- 
woczesnemi urządzeniami technicznemi i hy- 
gienicznemi. ° 

Należałoby jednak, ze względu na nadcho 
dzące mrozy, zwrócić uwagę ną sprawniejsze 
prowadzenie robót betonowych gdyż częste 
przerwy w robotach betonowych po kilka a 
nawet kilkanaście godzin, jakoby z braku 
tego lub owego materjału, nie jest zjawiskiem 
pocieszającem, tembardziej, iż betonowanie 
stropu i wiązań belkowych, tych. najważniej. 
szych czynników w budowie, nie znosi 
przerw * betonowaniu. 

— Dypłomy uznania za pracę w przy. 
sposobieniu wojskowem W Święcianach ode 
było się zebranie Komitetu W.F. i P.W. 

zasie którego dowódca 5 p. p. leg. pułk. 
dypl. Furgałski wręczył dyr. Motylewskiemu, 
dyr. Odynieckiemu i nauczycielowi Maciu- 
sówiczowi dyplomy uznania dowódcy O. K. 
II Grodno za pracę w przysposobieniu woj- 
skowem. Zebranie przyjęło do wiadomości 
sprawozdanie z dziąłalności Komitetu i finan* 
sowe za pierwsze półrocze roku budżetowego 
oraz program pracy na drugie półrocze. Uch- 
walono przekazać 10000 złotych magistratowi 
m. Podbrodzia na budowę domu sportowego 
w tem mieście. 

Powołano do życia sekcję administracyj: 
no - gospodarczą, wychowania społecznego, 
propagandy i organizacyjną. — (у) 

RÓŻNE. 

— (a) Pomoc pogorzelcom. Państwowy 
Zakład Ubezpieczeń z nadwyżki bilansowej u- 
zyskanej w roku 1928 postanowił utworzyć 
fundusze pożyczkowy dla poszkodowanych 
od klęski pożarów. Z tego samego zródła 
będą udzielane pQążyczki na akcję przeciw- 
pożarową. 

— Wycieczka z Łotwy w Wilnie. W 
najbliższym tygodniw przyjedzie do Wilna 
wycieczka 20 i kilku osób, kierujących ru- 
chem kulturalnym polsko - łotewskim w 
Latgalji, pod przewodnictwem ministra Bil- 
mansa i konsula Świerzbińskiego, z udzia- 
tem sił muzycznych. Wycieczka przyjęta bę” 
dzie przez Związek Literatów na Środzie 
Literackiej. Szczegóły podamy wkrótce. 

— (a) Nowe banknoty. Z dniem 1 bm. u- 
kazały się w obiegu nowe banknoty 20 zł. z 
datą | września i podpisane przez nowego 
prezesą B. P. p. Wróblewskiego. 

— (a) Propozycja obrania Wilna na 
Zjazd deleg. gmin żydowskich. Wileńska” 
gmina żydowska zwróciła się do gminy 
grodzieńskiej proponując zwołanie zjazdu de- 
legatów gmin żydowskich działających na 
terenie ziem wschodnich do Wilna. 

Projektowany Zjazd zająłby się w pierw- 
szym rzędzie skoordynowaniem prac gmin i 
ustaleniem wspólnych wytycznych. 

— Nicpa — Wilno. Niemałą sensację wy- 
wołała w Wilnie wiadomość o tranzakcji han- 
dlowej, zawartej między Zwłązkiem Ogrodni- 
ków w Nicei a Stowarzyszeniem „Rodzina 
Policyjna" "w Wilnie, Na mocy tej umowy w 
pierwszych dniach stycznia nadejdzie nieno- 
towany dotychczas transport kilku wagonów 
róż, potrzebnych do dekoracji Salonów Ka- 
syna Garnizonowego ma mający się odbyć 
bal  kostjumowo-maskowy . organizowany 
przez stowar: enie „Rodzina Policyjna”. 

Szczegóły dotyczące zarówno przeprowa 
dzonej tranzakcji jak i bału, podamy w naj- 
bliższych dniach. 

— Podziękowanie. Komitet Rodzicielski 
Powszechnej Szkoły Nr. 11 im. Henryka Sien 
kiewicza w Wilnie składa niniejszem serde- 
czne dzięki tym wszystkim którzy przyczynili 
się do uświetnienia tegorocznego obchodu 
Sienkiewiczowskiego a przedewszystkiem ks. 
Florjanowi Markowskiemu za podniosłe kal 
zanie, a p. prof, Wierzyńskiemu, dyr. Zelu 
werowiczowi, p. prof. Ludwigowi, p. Z. Hen 
drichównie, p. Ziembińskiemu, p. K. Wyrwic у 
М 
        

    

        

  

izycznego ! 

  

P. 

Karo! Bohuszewicz 
Weteran 1663 r., b. obywatel ziemski pow. Lepelskiego, po długich i 
ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 1 grudnia 1929 r. w wieku lat 90 

Eksportacja z domu żałoby z ul. Antokolskiej 3 m. 2 do kościoła 
Św. Piotra i Pawła nastąpi dnia 3-go b. m. o godz. 15-ej: 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dsia 4-go b. m. o godz. 8-ej 
rano, poczem nastąpi pogrzeb na cm ntarzu Św. Piotra i Pawła. 

O czem zawiadamiają 
żona, córka, synowa, szwagierka. syn, zięć i wnuki. 

z snów 
SUROWA KARA ZA ZABICIE SIOSTRY 

Niema chyba na świecie rodz eństwa, 

któreby się nie kłuciło od czasu do czasu, 
a nawet nie pokuksało, zwłaszcza w wieku 

dziecięcym. 
Zdarza się, że brat krzywdzi słabszą 

siostrę, rzadko jednak spotykamy braci tego 

pokroju co B. Kaczyna mieszkaniec wsi Pu- 
zie pow. Kosowskiego. 

"Ten nieodrodny potomek Kaina znęcał 

się formałnie nad siostrą swą Heleną, czując 

do niej jakąś urazę. i 

Pewnego razu rozgniewany czemś po- 
bił ją tak mocno, że dziewczyna zmarła na- 

zajutrz. 
Sekcja zwłok wykazała, że nastąpił we- 

wnętrzny wylew krwi. 
Sprawa oparła się o sąd, i w rezulta- 

cie Kaczyna skazany został na pięć lat wię- 
zienia ciężkiego. Mimo złagodzenia tej ka- 
ry, na mocy amnestji, zasądzony apełował, 
lecz Sąd Apelacyjny wyroku nie zmienił (y) 

SPORT 
Ł.T.S.G. — OGNISKO 4:1 

  

Po fatalnym meczu z Naprzodem w nie- 

dzielę Ognisko pokazało się z dobrej strony 

Mimo braku kilku najlepszych graczy druży- 

na umiała utrzymać się na poziomie równym 

w gośćmi a co najważniejsze grała tak, jak 

się grać powinno: cicho, bez ordynarnych 

fauli i głonego krytykowania orzeczeń sę- 

dziego. 5 

Pierwszą cześć gry: drużyny starają się O 

wynik z równym powodzeniem. Ataki obu 

stron stwarzają sytuacje, lecz bez rezultatu 

efektownego. Ognisko nie wykorzystuje kar- 

nego i wślad zatem odzianie zdobywają 

prowadzenie. Я 
Do przerwy zdobywają oni drugą bramkę 

Po przerwie wrażenie, że Ognisko „spuchło 

lecz ma się już po 10 minutach, gospodarze 

przychodzą do głosu i... znów tylko zagra- 

э Ъ Ž 
"bo końca goście uzyskują jeszcze dwie 

bramki, Ognisko jedną, z karnego. || 

Mimo tego, że przy lepszym składzie, 

(mamy na myśli nieobecnych Wasilewskiego 

i Brzostowicza) Ognisko mogło mecz wygrać 

jest ono drużyną znacznie gorszą od LTSG te 

chnicznie. ! 

Wilnianie opanowali już (prawie wszy- 

scy) stoping brak im jednak lotnošci i strzas 

u 

  

* Sędziował b. dobrze p. Pański. (y) 

i i Ani о3 

Į. Kreczmarowi, p. Z. Sroczyńskiemu, p. J: 

Pichelskiemu i chėrowi „Hasto“ oraz jego 
dyrygentowi prof. J. Žebrowskiemu na šwiet 
ne zorganizowanie i wykonanie programu 
poranka Sienkiewiczowskiego, a p. ławniko 
wi A. Łokucijewskiemu i ogrodnictwu miej 
skiemu za śliczną dekorację kwiatową sali 

ZE TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. „Sen no- 

cy letniej" czarowna baśń W. Szekspira z mu 
zyką Mendelsohna zdobyła wielki sukces arty 
styczny i cieszy się olbrzymiem powodzeniem 
dzięki doskonałej grze całego zespołu oraz 
malowniczej wystawie według projektu W. 
Małkowskiego. Orkiestra pod dyrekcja W. 
Dziewulskiego wykona piękną ilustrację mu- 
zyczną. Dzisiejsze przedstawienie zostało za- 
kupione przez akademików USB. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 

ciągu wyborna lekka komedja Verneuilla „Fo 

tel 47* odznaczająca się błyskotliwym dialo- 

giem, dużą dozą humoru i wielce zabawnemi 

sytuacjami. Wykonawcy ról czoiowych zna- 

komici artyści Janina Werniczówna, i Ale- 

ksander Zelwerowicz są przedmiotem codzien 

nych O RE, strony publiczności. ||| 

— Najbliższe premjery. Teatry miejskie 
są obecnie zajęte przygotowaniem do wysta 

wienia następujących sztuk:  „Mirla Efros“ 

Gordina z udzialem znakomitej artyst, ki Wan 
dy RA „Mysz kościelna** Fodora 

i „Pan Topaz" Pagnola. ZE 

— Rewja wileńska. Zespół rewji wileń- 
skiej wystawia w poniedziałek najbliższy no- 

wą rewję aktualną w 14 obrazach pt. „Cze 

go Pan chce“. Nowa rewja pióra Jerzego 
Świętochowskiego składa się z piosenek, re- 

wellersów, oraz produkcyj tanecznych. Bile 
ty już nabywać można w kasie zamawiań 11 

— 9 wiecz. ат 
— Koncert poświęcony twórczości Griega 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne w 

niedzielę 8 grudnia w sali Teatru Miejskie- 

go Lutnia urządza koncert poł. poświęcony 

twórczości Edwarda Griega. Będzie to dal- 

szym ciągiem poranków muzycznych, cie- 

szących się wielkiem powodzeniem tak ze 
względu na dogodną porę audycji jak i war 
tościowy program oraz przystępne ceny 
miejsc. Udział biorą: wileńska orkiestra symio 
niczną pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego 
oraz ceniona pieśniarka Zofja Bortkiewicz - 
Wyležvūska. g 
nie. Bilety w kasie Teatru w Lutni od 11 — 
9 wiecz. 

— Koncert. W sali gimnazjum Ad. Mi- 
ckiewicza (Dominikańska 3) we wtorek od- 
będzie się koncert  Felicji Chądzynskiej 

(śpiew) i Władysława Trockiego (tortepjan) 
Akomipanjament piot. Zygmunt Dołęga. > 

Na korzyść XI koni. Thwa św. Win- 
centego 4 Paulo i brat. pomocy Konserwa- 
torium Muzycznego. ь 

Sprzedaż biłetów: w księgarniach: Za” 
wadzkiego (Zamkowa 22) i Gebetnera i 

Wolifa (Mickiewicza 7) Początek o godz, 
8 min. 30 wiecz. 

  

— 
R CO GRAJĄ W KINACH? 

„Heljos* — Szłakiem hańby. 
dos wood“ ж BR kobieta 

ońce* — Wywoływacz 
"Lux —Tajemnica Wschodu 
„Wanda“ — Bezbożne dziewczę z hustawki 
„Picadilly“ — Biała księżna. 

Pall aggcdć — Przekleństwo zakazanej mi- 

„Śwłatowid" — Niewolnik zmysłów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
‚ — (c) Wypadki w cyirach. Za czas od 

30 11. do 2 bm. do godziny 9 rano zanotowa= 
no 120 wypadków w tem kradzieży 14, za- 
kłóceń administracyjnych 43, resztę podajemy 
w tej samej rubryce. 

oczątek o godz. 12 w połude: 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

TEGOROCZNA JESIEŃ 
Wiem, że mi to za złe wzięte zostanie, 

wiem, że mi zarzucą, że „wilka z lasu wy 
wołuję”, ale oprzeć się nie mogę pokusie, 
żeby coś napisać na temat kochanej, tego 
rocznej jesieni. 

Jakiś rzeczywiście w tym roku Pan Bóg 
na nas łaskaw i chłodów nie zsyła. I nie tylko 
chłodów, bo czy nie jest dziwnem, że prze 
żyliśmy listopad prawie bez deszczów, piuch 
i słot? 

Czy nie jest dziwnem, że w listopadzie, 
w tym roku, po nocnym deszczyku, co aku 
ratnie 0 imię „tridniouki* prosił, wstawał 
ramek jasny, słoneczny, piękny? Czyż nie 
jest to dziwne? 

W roku zeszłym już w październiku upa- 
kowaliśmy się wszyscy, kto w futra, kto w 

  

palta zumowe tylko, z braku futer, a jesionka 
na ulicy w listopadzie była oznaką, że jej 
właściciel! „hartownikiem'* (od słowa: harto 
wać się) zapalonym jest, albo zgoła warjar 
tem; w tym roku w grudniu, ja sam swoje 
poczciwe burberry noszę i ani o chłód 
dbam, ani o sławę „hartownika* ant tem 
mniej o świadectwo braku piątej klepki, 
zabiegać myślę. 

„A zresztą czy to ja jeden w tym roku 
napół po letniemu jeszcze chadzam? Czy 
to mnie jednego dotąd w zimowe ubranie 
nie zapędzić? 

A tu od czasu do czasu ktoś straszy, 
ktoś mrozy wielkie zapowiada. 

Zobaczycie, mówi, jeszcze przed Bożemi 
Narodzeniem przez Wilję piechotą będziemy 
się przeprawiać — po lodzie. Niech tyłko 
grudzień nastanie. Zobaczycie! : 

Trudno jest zimę w naszym klimacic 
przeżyć i mrozu na skórze nie doświadczyć. 
Pewno, że przyjdzie, ale czy zaraz z nasta 
niem 'grudnia — to pytanie. 

l jedno jest godne zazńaczenia w tym 
aurowym temacie, to mianowicie, że ludzie 
strasznie są przywiązani do przyzwycza- 
eń. 

: Weźmy, naprzykład, taki Cielętnik. Całą 
wiosnę, całe łato pełniutki był. 

Odwiedzali go duzi i mali, odwiedzali 
starzy i młodzi, 

Ciasno w Cielętniku nieraz bywało. 
I wcale nie cieplejsze od obecnych mie: 

śmy czasem dni we wrześniu, a jednak —/) 
jednak wtedy ludzie do Ciełętnika się garnęli, 
rozbrzmiewał on glosikami dzįecigcemi. 

Dziś pustka w Cielętniku panuje, już 
nikt prawie na: spacery po nim nie idzie, na 
ławce też nikogo, prócz żebraka, i to czasem 
tylko, nie zobaczyć. 

I dlaczego tak się dzieje? toć ciepło ma: 
my, choć ten i ów po futro już sięgnął. 

Otóż dzieje się tak dlatego, że łudzie | 
uważają, że już w listopadzie i grudniu na 
spacery po parkach nie czas, 

Choć innych racji niema, to jedna racja, 
z zasady w; 
choć Cielętnik wszyscy łubimy, choć wyjąt- 
kowo pogodną i ciepłą jesień mamy, świeci 
wileński ogród miejski pustkami i w zapom. 
nieniu pozostaje, gdy po ulicach tłumy się 
przelewają. Mik. 

ROSKO IRIOS TSRS - 

rządziła 215 protokułów za różne wykrocze- 
nia administracyjne, w czem było: za niesto* 
sowanie się do przepisów sanitarnych 126, 
samochodowych i dorożkarskich 89, tamowa 
nie ruchu pieszego 117, pozostawianie dzieci 
bez opieki 37, handel w godzinach zakaza- 
nych 136, za niezamykanie bram i niezapała- 
nie latarek 89 i t.d. 

— (c) Zasłabła w autobusie Na szlaku 
Wilno  Ejszyszki zasłabia nagle jadąca w au 
tobusie Jadwiga Zwiedzionek z gminy ej- 
szyskiej którą po przywiezieniu do szpitalą 
św. Jakóba wkrótce zmaria. 

—(c) Podrzutek. Koło posesjiNr. 19 przy 
ulicy W. Pohulanka znaleziono podrzutka 
pici żeńskiej w wieku około 8 miesięcy, Przy 
dziecku znaleziono kartkę tej treści: „Ochrz- 
czona Julcia", 8 miesięcy*. 

  = 40) Przywłaszczenie. Helenie a 
wickiej jedna z firm futrzanych przywłasz- 
czyła futro wartości 900 złotych Policja. 
spowodowała oddanie futra poszkodowanej. 

‚ — (y) Ujety przemyt. W dniu wczo- 
rajszym, na terenie. Wileńskiej Brygady KOP 
ujawniono znaczną par.tję towaru (galan- 
terja) przemyconego do Polski, Towar z0- 
stał skonfiskowany. 

— (y) Kara za nie przestrzeganie prze. 
pisów. Starosta Grodzki ra rządcę Bi 
Nr. 2 przy ul. Gazowej Michała Sawicza 
grzywną w wysokości 50 zł. z zamianą w 
razie niewypłacałności na 7 dni aresztu, za 
nieoświetlanie klatek schodowych. 

. (a) Ukaranie szofera za rozmowę z pa- 
sażerami. Starostwo Grodzkie postanowiło 
ukarać szofera Walentego Bucza zamieszka!: 
łego przy ul. Filareckiej 44 grzywną w wyso- 
kości 200 zł. z zamianą na miesi c aresztu i 

  

ikająca, wystarcza i dla tego - 

coinięcie na przeciąg 2 tygodni pozwolenia 
na kierowanie samochodem za nieostrożną 
jazdę i rozmowę w czasie kierowania autem. 

— (y) Syn strzeła do matki po- 
pełnia samobójstwo. We wsi Widziuny, gm. 
szumskiej miał miejsce okropny wypadek 
świadczący o niezwykłym wprost rozsti 
PTA 

s
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; do tego, że zdenerwa- 

; absolutnie nad swem 

kłótni z matką schwycił 

   

  

    

   

wany nie pant 
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op rzytomni y 

zbrodnię popsłnił samobójstwo. | 

— (c) Ókradzione mieszkania. Podcz: 

nieobecności domowników z mieszkania Zo- 

fji Postnikowej (Złoty Róg 23) wyniesiono 

maszynę do szycia, różną biżuterję oraz 30 

rb. w złocie. Ogólne straty wynoszą 950 zł. 

Taksamo okradziono mieszkanie Kpystyny 

skiej Pioromont 11) której wyniesio- 

bę oraz zapas gotówki i Anton'- 

;ej (Kalwaryjska 7) której ró- 

nież skradziono garderobę wartości 200 zł. 

— (c) Ujęcie pajęczarza. Na gorącym и- 

‚ bielizny ze strychu domu 

r. 6 przy Niemieckiej 

Marciniak ujął Władysława Gaumana (Po- 

jocka 4). 
— (c) Uchyłał się od służby w wojsku 

Policja zatrzymała Bera Rejcha bez stałego 

miejsca zamieszkania, który uchylał się od 

służby wojskowej. 

— (c) Zabójstwo We wsi Honczary gm. 

bielickiej wystrzałem z karabinu został zabity 

Teodor Bachman. Zabójstwa dokonano przez 

okno w chwili, gdy Bachman znajdował się 

u siebie w mieszkaniu, 

— (c) Znaczny pożar. W folwarku Dajno 

wo gminy fidzkiej własność p. Songina wy- 

buchł pożar, który zniszczył stodołę wraz z 

12 tys. klg. zboża. Straty wynoszą akoło 15 

tys. zł. 
° —` (а) Wyjazd kuratora szkół. Kurator 

Pogorzelski wyjechał do Nowogródka w ce 

lu zapoznania się z potrzebami tamtejszego 

ctwa i zwiedzenia poszczególnych za» 

w naukowych. 

— (c) Ładna służąca. Karolinie Jaksztas 

lskiego 16) służąca Bronisława Su- 

bocz adła z szuflady pieniądze której zo- 

stały u niej znalezione i zwrócone poszkodo 

wanej. 
— (c) Nagłe zgony. W ub. niedzielę w 

pociągu na szłiku Wilno — Lida koło w. S0- 

lecznik w jednym z przedziałów II klasy zna 

leziono trupa Josėla Gordonowicza Z maj. 

Łukacie, pow. nowogródzkiego. Zgon jego 

wastąpil z powodu ataku sercowego. W. tym 

samym dniu z powodu wady serca zmarli na- 

gle Rozalia Santowska (Żwirowa Góra 2) 

iat f4 i Marja Rutkiewiczowa (żauł. Oszmiah 

skl 4) lat 66. 
= (c) Podrzutek. Przy ulicy Sierakow- 

skiego 29 i św. jakóbskiej 10 znaleziono 

dwóch podrzutków — dziewczynki. Niemo- 

więta skierowane do przytułku. 

—. (c) Aresztowanie złodziei kolejowych 

Do magazynu ekspedycji pośpiesznej na stac. 

kolejowej Wilno dókonano w ostatnich czą- 

sach kilka włamań sprawcy których dótych- 

czaś byli nieuchwytni. Pastwą złodziei był 

zawsze towar złożony w ekspedycji w posta 

ci sttkna, materjałów różnego gatunku i td. 

Dopiero nocy onegdajszej włamywaczy ZdO- 

łano ująć. Po dokonaniu kradzieży 2 bel Su- 

kna uciekali oni ułicą Kolejową gdzie trafili 

na agentów policji, którzy ich zatrzymali. 

Aresztowanymi okązali się Jan Bekier (Wą- 

wozy d. Kozłowej) Witold Możejko ( SIRO 

wa 8) i Stanisław Kaziukanis (Prawa No- 

woświecka 17). 
— (c) „Zakazna* dzielnica. Nowe Miasto 

raz po raz_daje a sobie znać rozprawami 

nożowemi. Tum razem notujemy poranienie 

nożem Stanisława Dreko (Cedrowa 41) ze 

słynnej rodziny, złodziejskiej „Wilenskich Zie 

ienskich“, ktūra w swoim czasie  przyspo- 

rzyla dužo klopotėw policji swojemi występa 

mi i stałem unikaniem od zatrz ymania. Dre 

ko wszczął bójkę z dezerterem Stanisławem 

Walukiewiczem, zbiegłym niedawno z więzie 

nia wojskowego. Mimo że Dreko miał pomoc 

w osobie przyjaciela Wacława Ostrowskiego, 

zamieszkałego w tym samym domu t. j. przy 

przy uł. Cedrowej 41, Wóalukiewicz dał im 

obu radę i Eik poranił, Odwieziono ich 

do szpitala żydowskiego. Walukiewicz zdołał 

zbiec. 
. — (c) W gminie ostrowskiej również 

grasują wilki. Nocy onegdajszej do wsi 

Strzałowo gminy ostrowskiėj wdarło się kilka 

wilków i porwało z chłewa wieprza tamtej. 

szego sołtysa Butryna. 

,  — (e) Nagły zgon. Z miewyjaśnionych 

orzyczyn zmarja nagłe Helena Szulatowska I. 

30 zamieszkala przy ul. Polockiej 3. 

— (c) Ujęcie matki podrzutków. Policja 

aresztowała pewną kobietę, k óra okazała się 

matką dwojga podrzutków znalezionych 

przed dwoma tygodniami przy ulicy Wiwul- 

skiego. 

    
    

   
  

    

  

      

     

  

      

  

   

  

(c) Przyczyny pożaru przy ulicy Dol- 

aej. Jak okazało się powodem pożaru w Su- 

szarni garbarni przy ulicy Dolnej było nie- 

ostrożne obchodzenie się z ogniem. 
W suszarni pracował jeden z robotników 

Józef Lisztwan który zapruszył ogień co spo 
wodowało że znajdujący się wpobliżu suchy 

materjał łatwopalny momentalnie stanął w 

ogniu. Straty spowodowane pożarem nie są 

narazie ustalone.  - 
— (c) Śmierć od alkoholu: W Albertynie 

zmarł wskutek nadużycia alkoholu Piotr Sa- 

woszczyk. Zmarł on nagle w swoim mieszka 

niu, gdzie też i został znałeziony. 
(c) Napad. Koło Pieciulowców gminy 

iej dokonano napadu rabunkowego na     idz 

erunkowy g 

bist do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Do zamieszczonego w Nr. 272 „Słowa”, 

mojego artykuliku p. t. „Wychowanie i gła- 

skanie po główce”, z mojej winy wkradła 

się możliwość wyprowadzenia wniosku, 
niesłusznie krzywdzącego kol. Kazimierza 

Leczyckiego. Podzielam całkowicie zaufanie, 

jakie względem kol. Leczyckiego wyraził p. 

W. P. w przypisku do mojego artykułu, — 

to też wyjaśniam, że nie powiedziałem: „kry- 

tyk nie przeczytał książki o której pisał ', 

a napisałem: „leni się przeczytać to, o czem 

a przytem dodałem, że mam tu na my- 

Śli jedynie recenzję T. Bujnickiego o „Pań- 

stewku* K. Leczyckiego w Nr. 8 „Almae 

Mat'ris*. Nieostrożne zestawienie powyższe- 

$ i zdaniami pozwoliło -przypusz- 

czać, że tr powyższego zdania odnosi się 

do wydawnictw akademickich, omawianych 
przez kol. Leczyckiego. 

W replice mojej chciałem przekonać p. 
Leczyckiego, że na zdaniu jego bardzo nam 
zależy, jako na zdaniu tego, który z pomię- 
dzy nas wyszedł i nas zna lepiej niż. inni, 
a więcej niż inni nam o nas potrafi powie- 
dzieć! 

Jeżeli przytem z nieostrożnego zestawie- 
nia zdań wynikł sąd, krzywdzący p. Leczyc- 
kiego, dla którego oprócz najwyższego sza- 
cunku i przyjaźni żywię jeszcze uczucie 
wdzięczności za dawne przewodnictwo du- 
chowe, to gorąco pragnę tym oto listem 
przeprosić go i zapewnić, że to co się stało 
stało się wbrew najlepszym moim intencjom. 

WŁ. Arcimowicz 
Wilno, 24 listopada 1929 roku. 

  

    

        

‚ № srehrnym ekranie 
„Serce Lotnika" w kinie Miej- 

skiem. 

  

Bardzo miły filmik amerykański, miejs- 
cami smutny, miejscami wesoły, pozaetm 
propagandę na rzecz lotnictwa przedsta 
wiający. 

Treść nieskomplikowana, daje pojęcie 
o entuzjazmie dla awiatyki, panującym za 
Oceanem. 

Dwaj chłopcy marzą o tem, żeby zo- 

stać lotaikami, 
Śnią o sławie Lindberga. Jedeń z nich 

ma w rodzinie tradycje lotnicze brat jego 

był znakomitym pilotem i zginął śmiercią 
lotnika. 

Obaj dostają się do szkoły pilotów i 
tu okazuje się. że ten co miał tradycję w 

krwi lotniczą nie może opaaować zdener- 
wowania w powietrzu. 

Cała z tej racji powstaje tragedja. 
W jakich okolicznościach nabywa on 

przekonania praktycznego do aeroplanu, 

pisać nie chcę—stanowi to pointę obrazu. 
Trójka artystów, którzy tworzą zespół 

Równy odtwórców rol, mianowicie: Sue 
arol, Dawid Rallins i Lonis Dresser bar- 

dzo dobra. 
Młodzież, którą stale nasze kino Miej- 

skie jest przepełnione, entuzjastycznie 
przyjmuje obraz, który młodzieży właśnie 

i może specjalnie polecam. 
Nad program niemądra dwuaktówka. 
Kino Miejskie dotąd stale wyróżniało 

się dodatnio swą orkiestrą. Ostatniemi 
czasy coś z muzyką żepsuło się. Czyżby 

nowa redukcja jakaś miała to spowodo- 
wać? ‚ Omega. 

a i ini 

KONKURS. 

Wileński Urząd Wojewódzki, ogłasza 

niniejszem konkurs na objęcie z dniem 15 

grudnia r. b. posady kobiety lekarza specja- 

listki chorób skórnych i wenerycznych przy 

Przychodni Pomocy Lekarskiej dla funkcjo- 

narjuszów państwowych w Wilnie. 

O warunkach należy dowsedzieć się w 

Urzędzie wojewódzkim (Wydział Zdrowia 

Publicznego, Wielka 51 pok. 12.) 

Podania przyjmowane będą do dnia 10 

grudnia r. b. włącznie. Do podania należy 

załączyć krótki życiorys i odpisy zaświadczeń 

z odbytych studjów nad specjalizacją. 

Za wojewodę; d.r med. H. Rudziński 
naczelnik wydziału 

przejeżdżającego z targu Józefa Chitruna z 

Pieczułowców. Czterech osobników spotkar 

ło go w lesie i zagroziwszy: siekierą odebrało 

300 zł. w pościgu jednego ze sprawców na“ 

padu ujęto. 
(ć) Wilki w gminie lebiodzkiej. Nocy 

onegdajszej do zabudowań Walerjana Rouby 

w kolonji Walerjanowo gminy  lebiodzkiej 

wdarło się stado wilków i porwał 5 owiec 

i źrebaka. Służba zdołała ć wilków 

Zdoay one jednak unieść 
— (c) Podrzutek. Przy ulicy Antokolskiej 

34 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wie- 
ku około 2 tygodni. Niemowlę ulokowano w 
przytułku. 

   

RADJO 

Wtorek, dnia 2 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muży- 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry salo- 

nowej Polskiego Radja. W progr: 1) Mo- 
niuszko - uwert. do op. „Halka“, 2) Strauss 

- walc „Wiedefska krew“, 3) Amadzi—se- 
renada, 4) Monti Czardasz, 5) Schebeck— 
canzona, 0) Bizet—antrakt Zz Op. „Carmen“, 

1) Grieg—Do wiosny, 8) Muzyka taneczna. 
15.10—13.20: Transmisja z Warszawy, Ko- 
munikat meteorologiczny. 15.40 16.00: 

Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
tewska. 16.00 - 16.15: „Kwadrans książki” 
—nowości wydawnicze Gebethnera i 
Wolfia. 16.15—17.00: Muzyka _ taneczaa z 
płyt gramofonowych. 17.00—17,25: Audycja 

dla azieci. Opowiadania - wygłosi Hanna 
Kozłowska. 17,25—17,45: O pani dla pani 
17,45 — 18,45: Koncert Wileńskiego Zespołu 
Solistów Operowych pou kierownictwem 
Adama Ludwiga: Artymienko (tenor), Eug. 

Olszewski (tenor), Władysław Oszywa(bas), 
Adam Ludwig (bas), Waada He:rych (so- 
pran), Zohistawa Różkowa (sopran), Jani- 
na Targowska (alt), Niaa Pekazówna (alt), 
Tadeusz Byrski (recytacja). Stanisław Ka- 

zuro: „Nad wielkiem morzem*—12 pieśni o 
polskim morzu na chór mieszany 4 capella 
słowa E. Słońskiegc: W programie I. I. Gra 
fal, 2. Baśń, 3. Naa morzem, 4. Żegluga, 5. 
Mewy, 6. Gdzie jest nasz sen o w chrze?— 
wyk. chór, Il. Fragmenta powieści Stefara 
Żeromskiego „Wiatr od morza* wypowie 
artysta dramatyczny Tadeusz Byrski, Ill. 1. 

W przystani, 2. Los, 3, Morze, 4. Na mo- 
rzu, 5. Wizja, 6. W mgłach  ykona chór. 
18.45-19.10: „Czy karać przestępców* Od- 
czyt wygłosi profesor U. 3. B. ar. Stefan 
Giazer, 19,10 - 19,30: Popularny wykład ii- 
teratury polskiej—„Skarg * — pogadankę 4 

wygłosi ar. józef Wierzyński, 19'30 — 19.45: 
Q-ta lekcja języka niemieckiego—prowadzi 
dr. Włodzimierz Jacobi. 19.45—19.50: Pro- 
gram na Środę. 19.50 23.00: Transmisja 

opery z Poznania, oraz |komunikatów z 

Warszawy. 23,00—24,00: Cisza radjowa. 

N— ZOE OE NN, 

OFIARY. 
Bezimiennie 

Na chleb Dzieciom 
Na Żłobek Maryi 

dail 
Ь : a 

Emigrantowi puškownikowi . . . zł. O
L
Y
 

1 

GIEŁDA V/ARSZAWSKA 
2 grudnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Travz. Sprz. Kupao 

Dolary 8,89, 891, 8,87, 

Belgja 124,70, 125,01, 12439 
Kopenhaga 238,97, 239,57, 238,37 

Budapeszt 156,00 156,40 — 155,64 

Holandja 359,65 _ 360,55 358,75 

Londyn 43,48, 43,59,5 43,38 

Nowy-York 8,89,5 8,91,5  8,87,5 

Oslo 237,52 238.12 236,92 

Paryż 35,11, 35,20 35,03 

Praga 26,43 26505 — 26,37, 

Szwajcarja 173095 — 173525 172665 

Bukareszt 5,3125 53137 53119 

Stokholm 239,87, 240,47 239,27 
Wiedeń 125,49 125,80 125,18 
Was y 155,57 155,74 155,17 
Wło * 46,07, 46,79, 46.55 104 
Mark- niemiecka 213,35, 
Gdańsk 173,87. : 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.25. 
jowa dolarowa 65.50 5 proc. konwersyjna 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— MS kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,25. 8 proc. 
6. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gošp Kraj. 94. Te wame 7 ргос. 

83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw* 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,75. 10 proc 

Siedlec 69-- 8 proc. obligacje P. B 

Komunalnego 93, Stabilizacyjaa 83.25. $ proc 

Radomia 43, 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz 
—51. 4] pół proc. warsz. 46.50 Kalisz 57 

8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,50 , 
10 proc. Siedlec 68,50. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 2 grudnia 1929 r. 

Prem- 

Czeki i wpłaty. 

Londyn 43,42 
Zioto. 

Ruble 46,40 
Listy zastawne. 

4ipół proc Wil. Banku Ziemsk. Zł. 1000 zł. 
w złotych --51 20 

8 proc. Tow. Kredyt. m. Wilna. 100 zt.— 67 

Akcje. 

Wil. Bank Ziemski — zł. 150 w złotych za 
jedną akcję 158— — 

7 uz 
III III 

Rejestr Handlowy 
10386. A. I. 

mięsa do.86 pułku 
nie. Firma istnieje 
nie: Kiwel i Mendel Kantorowiczowie. 

„Kantorowicz Kiwel i Mendel S ka. Dostawa 

piech. w Mołodecznie, Siedziba w Mołodecz- 

od 1928 roku. Wspólnicy zam. w Mołodecz: 

Spółka Firmowa zawarta 

  

DO z: HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

ILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 24-VIII 1929 r. 

10358. A. |. „Chewlin Simon" w Głębokiem, ul. Zamko- 

wa 32, skup źboża i lnu. Właściciel Chewlin Simon, zam. tamże. 

  

10359, A. I. „Charnas Mala“ м Dokszycach, pow. 
Firma istnieje od 1927 

203 
uieńskiego, sklep spożywczo-galanteryjny. 

34 — VI 
-oku. Właściciel Charnas Mala, zam. tamże. 

10360. A. I. „Czuchman Szmujto“ w Dokszycach, pow. 

Dziśnieńskiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1910 ro- 

<u. Właścicieł Czuchman Szmujło, zam. tamże. 2035 — VI 

10361. A. I. „Cyklin Gita* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

ciel — Cyklin Gita, zam. tamże. 036 — VI 

  

105 A. 1. „Czuchman Rywa* w Dakszycach, pow. Dziś 

  

nieńskiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1925 roku. 

Właściciel Czuchman Rywa, zam. tamże. 2037 — VI 

S 10363 A. |. „Cyklin Abram* w Dokszycach, pow. Dziś- 
1ieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku, Wła- 

ściciel — Cyklin Abram, zam. tamże. 2038 — VI 

64. A. |. „Chidekiel Rywa Rysia" w Głębokiem, pow. 
jego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciel Chidekiel Rywa-Ry zam. tamże. . 2039 — VI 

: w dniu 30 VHI. 29 roku. 

10385. |. A. „Sklep sukienny — Gisia Genkin i Idel Sza- 

piro — S$ ka w Wilnie". Sklep sukienny. Siedziba w Wilnie, ul. 

Straszuna 14. Firma istnieje od 14 lipca 1929 roku. Wspólnicy 

Jam. w Wiłnie: Gisia Genkin — przy ul. Kwaszelnej 13 i del 

Szapiro — przy ul. Kwaszelnej 23. Spółka firmowa zawarta na 

mocy umowy z dn. 23 lipca IS ) roku na czas nięograniczony. 

Zarząd należy wyłącznie do Gisi Genkin, która ma prawo za- 

wierać wszelkie umowy i akty, ać pożyczki, wydawać 

weksle i zobowiązania, otrzymy pieniądze, towary, ładunki, 

wszelką korespondencję, prowadzić i załatwiać. wszelkie sprawy 

spółkowe w Sądzie, na kolejach, w Urzędach Pocztowych i Ko- 

morach Celnych i we wszelkich instytucjach prywatnych, pań- 

stwowych i innych. 

   

     

  

    

    

    

     

  

na mocy aktu zeznanego przed Stanisławem Chrząs .owskim, 

Notarjuszem w Mołodecznie w dn maja 1929 r. za Nr. 2374 

na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu wspólników. Wek- 

sle i wszelkie zobowiązania pieniężne podpisuje jeden ze wspól * 

ników pod stemplem firmowym. 1995 — VI 

   

10387. A. I. „Bracia Bejneson — S.ka". Skup materjałów 

leśnych. Siedziba w Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Fir- 

ma istnieje od 1929 roku. Wspólnicy zam. w Lebiedziewie, pow. 

Molodeczańskiego: Motel i Hercel Bejnesonowie. Spółka firmo- 

wa zawarta na mocy aktu zeznanego przed Stanisławem Chrzą * 

, Notarjuszem w Mołodecznie w dniu 23 maja 1929 r. 

369 na s nieokreślony. Zarząd należy do obu wspól- 
i Bl ia pieniężne podpisuje je* 

1996 — VI 

  

     
         

      

  

      
ta Nr. 
ników. 
den ze 

  

Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 

Przyjmują zapisy do grup: XLII amatorskiej dla Paf i 

Panów z nauką 5 tygodniową i XLII Zawodowej z nauką 
2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia, W specjalnie urządzonej sali dośw, a dbywa się 

indywidualne szkolenie praktyczne silaikėw, 

karbiuratoró w, ustawianie zapłonu „MAun_ , „DELCO*. 
Szkalenie w prowadzeniu + samochodu odbywa Się па 

*CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie 

kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12-ej do 18- j, 
przy ul. Ponarska 55. Tel. 13 30. 

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów iciągówek rolniczych. 6087 -£ 

 ZEREONUTPOKEROZEC TRE JE EPA TITANO KIKA 

  

Od džia 2 do 5 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy; 

„Prawo 
Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 
Dramat w 7 aktach. W rolach głównych: 
WYNALAZCA* komedja w 2:ch aktach. 

Następny program: 
ul. Ostrobramska 5 

BILLIE DOVE i TOM MIX. Nad pr. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. PZGGÓE 

„BAGAŽOWY Nr 13“. 

bezprawie“ | 
ogram: „GENIALNY 
seansów od g. 4-€j. 

  

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. artysta polski BOGUSŁAW 

L. OWRON oraz najświetn. 

Dziś! Największa sensacja doby obecnej! Arcydzieło, 

$ZLAKIEĄ HAŃB 
Wzruszające sceny! Niebywałe 

4, 6, 8 i 10.15. 

poświęcone tysiącom shańbionych! Super-Przebój sezonu 
— W szponach bandlarzy kobiet. — Wzruszający 
dramat obyczajowy tych, któremi handlują. W rol. 

: główo. ulubienica publ. MARJA MALICKA, najznakom. 

SĄMBORSKI. Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA, WŁ WALTER, JEZ. KOBUSZ, 

artyści polsk. ekranu i sceny. 

Koncert gry! Seansy o godz. 
napięcie sensacyjne. 4 

  

Dzis! Wstrząsający dramat 

KINO-TEATR wschodni w 10 aktach 

„HKOLLYWODD* (MIŁOŚĆ ARABKI). 

Mickiewicza 22. 
orkiestra koncertowa. 

„ZAKAZANA KOBIETA 
W obrazie tym role główne kreuje zespół artystów światowej sławy 

IWIKTOR VARKONY, JETTA GAUDAL i JÓZEF SCHILDKRAUT. Oszałamiające bogactwo 

piękniejsze kobiety! Palarnia opium! Przepych! Wystawal Nad program: TYGODNIK FILMOWY. Początek 

seansów 4, 6, 8 i 10,25: Podczas seansów przygrywa 

wschodu! Naj* 

U 

  

Dziś! Najpotężniejszy 
dramat świata p. t. 
proces o dwużeństwo, 
Angielski, Emil Jannings, 

Kino - Teatr 

„Šalatovid“ 
ul. Mickiewicza 9. 

Kino - Teatr 

„Stońce ' 
ul. Dąbrowskiego 5 

gwiazd Hollywooda DOROTY MACKAIL 
oraz BETTY COMPSON 

artystów w wytworniach Hollywood.   

| 
! 

„NIEWOLNIK ZMYSŁÓW” yrzvo ее п 

' Arcydzieło GEORGE'A FITZMAURIEC'A. 

którym bierze udział DOUGLAS FAIRBANKS (junjor) obok genjal 

Tragedja Serc. 

dramat ludzki, który 
prawo piętnuje mianem zbrodni. Głosny 

„WYWDŁYWACZ” 

2 5555-25 = 

EPOKOWA G 
przez zastosowanie systemu filtrów w ustniku t. 

cyjnej, nagrodzony wielkiemi złotemi medalami oraz 

IL ZA, której doniosły wynalazek, 

Fabryka 

telefon 378. 
& 
į 
sz 
  

Komunikat 
Podajemy do ogólnej wiadomości, że 

Losy 2 kiasy 
obecnej 20 Loterji Państwowej są już u nas do 

wymiany jako też do nowego kupna 

] Il dla posiadacza losu klasy poprzedniej 10 złotych 
4 dla nowonabywcy 20 złotych 

Ciągnienie już 11 i 12 grudnia r, b. 

Szczęście stale sprzyja naszym Graczom! | 

W ostatniej 5 klasie za wygrane u nas losy wypłaciliśmy 

kilka miljonbw złafych 
ponadto 

premja zł 400.000 
również padła u nas na los naszej kolektury. 

  

Również polecarmiy losy do 15 Państw. 
Pieniężnej Lot. na Cele Dobroczynne 

Wygrane w sumie zł, [88,000 
Cena całego losu zł. 8, połowy zł. 4 

Największa, najstarsza i najszczęśliwsza kolektura 
w Polsce 

E. Lichtenstein i $-Ku 
WILNO, WIELKA 44, 

Genfrala kolekfury Warszawa Marszałkowska 146 
Konto P.K.O. 81.051. Firma egz. od 1835 r. 

Adres dia depesz: „Lichtlos - Wilno“. 
Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą, 

= & is, 
SRDA RANADZACENBENERNZOW ERNGDMUSOSEGNO I M 

„Otrzymano najnowsze PR AN: 

modele : mm 

Fabryk: „Pieyel — Paris“, „Arnold a 
Fibiger", „A. Drygas" „Sommerfeld"m 

K. Dąbrowska 
Wilno, nl, Niemiecka 3, m. 6, 

SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 
UKDBREDYKONRADUBZWNAZUWIERE BZDGBANUWBNZGDRKE 

  

      

j. komory (chłodnicy), waty i 

„GRAND PRIX* na wszechświatowych wystawach 

w Rzymie i Paryżu, po opanowaniu większości rynków w kraju— obecnie wchodzi na rynek Wileński 

PALACZE! Spróbujcie i osądźcie sami! Będziemy wdzięczni 

za sąd otwarty. 

Do nabycia we wszystkich sklepach 
tytoniowych i kolonjalnych 

  

OSTATNI WYRAZ TECHNIKI w PRZEMYŚLE GILZOWYM 

TIGAN' = 
oparty na prawie o suchej destylacji 

bibuły filtra= 

Gilz Patenfowanych „TIGAŃ* 
Sp. z ogr. Odp. Warszawa. 

Skład kosygnacyjny w Wilnie A. ST OLOW ICKI, Rudnicka 25, 

|| 
7 

į Ha owies i jęczmień siewny 
reflektujemy. Opróbkowane oferty 

į upraszamy łaskawie kierowzć pod 

ZRRD 

Т о2М оо 
kupujemy i płacimy najwyższe ceny. 

adresem: Wilno, Sklep Rolniczy, 

Jė. SZUR sukc. Mikołajewska 1, róg 

  

Wielka 15 (Szwarcowy 1),  —o 

STAREGO 

Niemieckiej 11, tel. 11 11, —į 

LAIDA IR SLK EI ALTAS BAKA НЕЫ 
GRES 

LEKARZE | £ inno 
Wazzzj 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Dod kobiecą kon: 

Į serwuje, dosko- 
nali, odświeżą, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce” 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g, 10—8 

W Z. P. 43, 

UFOdĘkonserwsie GB konserwuje, 
DOKTOR įdoskonali, progi». 

usuwa braki i skazy. 
M. GILELS Regulacje i trwałe 

choroby wewnętrzne przyciemnianie brwi. 
godz. 0—10 4 6'Gabinet Kosmetyki 
PRZEPROWADZIŁ Leczniczej „CEDIB* 

się na ul. Nowogrod- J. Hryniewiczowej. 
zką 6. —g Wielka 18 m. 9. Przyj. 

W. Z. P. 14,0d g' 10—7. 

EH LOKALE 3 

E MAG LOKALE A 
ikuszerka Śmiałowiia Owa pokoje 
oraz Gabinet Kosma: suche, ciepłe, iasne. 
tyczny usuwa zmar-z osobnem w įšciem 
szczki, piegi, wągry, dla tolidnych osób, 
łupież, brodawki, ku-. do wynajęcia. Nadaje 
frajki, wypadanie wło- się ną biuro. Piwna j1 
sów. Mickiewicza 46. m. 2. 

    
"DOKTOR - 

5.ZEŁOŻWIEZ 
ckor. wanarycza6, 
syillis, narządów 
moczowych. od 9 
--1, od 5—8 siecz. 

Elekiroterapja 
(diatermja). 

  

Kobieta-Lakars 

Hi, Zadowiczowa 
%CBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DÓW  MOCZOW. 
@8 18--2 Г 94 4-6, 

| gl, Miekiewicza 24, 

ie. 

  
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 

Pierwszy film sezonu w 
nego MILTON SILLS'A i prześlicznych 

(Dramat z za kulis teatru). Film, w 

| którym zobaczymy wielką pracę 
Miłosć zrtystów w życiu i ra scenie! Miłosć ojca i syna 

do kokoty. Sala dobrze ogrzana, 

o pa i TYT PY TYT TATY YTY PRETO TAT ATN FZ 

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

nielka wyprzeda resztek i WySoriOWANY 
po niebywale niskich cenach, jakie już się nie powtórzą 

Kazimierz Rutkowski i J. Domagała 

Wilno, Wielka Nr 47 Telef 1402. į | 

zda ae tł dc cha do ad bk o ub dl lac 

thtowaów 3 

  

"3-4p,p. 

który był tematem rozpraw całego Świata. W rol. gł. przepiękna MARJA JAKO 

HENRY GEORGE i H. MIRENDORF. CY JA JAKOBINI, 

  

ZARAZ 
do wynajęcia lokal 
składający się z 24 

  

| 
і 

1 

  pokoi po hotelu, 
zdatny na biuro; 
szkołę, lub przed- 
siębiorstwo  han- 
dlowe. Skopowka | 
11. Wiadomość u 
dozorcy. 

BFAAWAB: 

KUPIO | SPRZEDA 
BMTATAWE 
Folwark sprzedam, 18 

klm, od Wil- 
na. na brzegu Willi, 
123,5 ha z ciegielnią, 
żywym i martwym 
inwentarzem, można 
ze zbiorami. Adres: 
Wilno, hotel Wenecja, 
u portiera. — 

koncertowe, 
Pianino w najlepszym 
stąnie, okazyjnie nie- 
drogo do sprzedania. 
W. Pohulanka 23—28. 

TRZY DOMY mu- 
rowane, dochodo- 
we, w dobrym sta* 
nie o 5 mieszka 
niach, placu 273 
sąż. kw: z ogro- 
dem owocowym 
sprzedamy za 4.000 

dolarów 
D.H.-K* „Zachęta, 
Mickiewicza 1 
tel. 9-05. _—01 

‘` 

Г 

Į ARUMUTATOKT į 
„Petea“ 

do radja. samo- | 
chodów, Światła if | 
inne. Sprzedaż, fa- 
chowe ładowanie i 
naprawa. Firma 

Michał Girda 
Szopena 8. 

Tel. 16 72. 
PRZEGZPREECIA 

POSADY” 
Inteligentaa | 

panienka jako wycho- 
wawczyni do trzylete 
niego chłopczyka po”. 
trzebna zarąz. Zgło 
szenia osob ste: ul 
Kołejowa 15 m. 
(wejście przez biur 
okrętowe). 

|   

    

   
    

   

    

+ : 
Poznańczyk 

b. nauczyciel Semi”. 
narjum Duch. udzielę: 
lekcyj języka ni 
mieckiego. z 
Piwna 9 m. 2, od $$) 

ZGUBY 

ZGWSBY. 
эч & ESS 2 

30 listopada | 
zgubiono portmonet” 
kę. Laskawego 208° — 
lazcę proszę o zwroł 1 
та  wydagrodzenief” 
ul. 3-go Maja 11- 8 

S 
  

—      


