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KAsLNMEIRAŁA rmiesięczn: z odniesieniem do domu; lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 
“r 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyśczego numeru 20 gr. 

Opiata pocztowa uiśzczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Adwiuistra- 
“is nio uwzględnia zastrzeżeź co do rozmieszczenia ogłoszeń.   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. + 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. | i 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 

N. ŚWIĘCIANY — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskie 2. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

OSZMIANA — Księgarnia Spoidz. Naucz. 
|  PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 1 
|| STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
: ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tar 
!  WILEJKA POWIATOWA — ut. Mickiewi 

    

KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jędnoszpaltowy na srronie Z-ej i 3rej 40 gr. Za tekstem 15 grosz y. komunikaty oraz 
nadesłune milimetr 50 gr. Kronika reklamowa ez 60 gr. W uunierach mej Asik RE z prowincji o 25 proc. drożej. 

cyfrowe i tabelaryczne a 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
Zagraniczne 50 proe, drożej. Ogłoszenie 

ii a ITK | 

Pod znakiem wiary we własne siły 
Exposć p. ministra Skarbu, które 

obok umieszczamy, tem się wyraźnie 

różni od wygłaszanych z trybuny sej- 

mowej przez poprzednich ministrów, 

że na całkiem innem, niż dotąd, tle 

jrst osnute i inaczej 

runków gospodarczych ujmuje. 

Zazwyczaj na karb sfer gospodar- 

czych zrzucano odpowiedzialność za 

stan rzeczy. Własną bezsiłę usprawied- 

liwiano wszechświatową konjunkturą 

ekonomiczną. Unikano stawiania krop- 

ki nad i w przeświadczeniu, že krop- 
ka ta jest zbyt ciężka, by społeczeń- 
stwo odważyć się mogło na umiesz- 
czenie jej we właściwym miejscu. 
Operowano enigmatycznemi wyrazami, 

w rodzaju parytetu gospodarczego, 

nie definjując swego stanowissa a tem- 

bardziej woli, by nie wywołać wśród 

posłów poruszenia, które w ostatecz- 

"nym, wyniku mogło zaznaczyć się nie- - 
zadowoleniem, a co gorsza—nieuino- 

ścią. 
Minister Matuszewski stwierdza na 

wstępie wielką odporność organizmu 

gospodarczego Polski wobec  prze- 

wlekłego kryzysu. To uznanie względem 

produkcyjnych czynników gospodar- 

stwa śpołecznego — nie waham się 
użyć tego wyrazu „uznanie”—nie by- 
łoby do pomyślenia, gdyby; nie ta 

współpraca i współdziałanie rządu w 

ostatnich latach ze sferami gospodar- 

czemi, która tak wybitnie przyczyniła 

„się do rozwiania wzajemnejj nieufno- 
ści a jednocześnie zapoczątkowała 

okres osnutej na zdrowych przesłan- 

kach państwowej polityki gospodar- 

czej, wbrew głosom posłów opiera- 

jących swój sukces polityczny na roz- 
gardjaszu gospodarczem, 

Minister Matuszewski jest optymi- 
stą. Nawet z ciasnoty pieniężnej wy* 

ciąga konsekwencje dla naszej gospo* 
darki narodowej dodatnie. Może nie- 

ma racji. Życie nieraz przekreśla naj- 
prawdopodobniej szeprzypuszczenia.Nie 

może to w żadaym. razie zważyć na 

wrażeniu i znaczesiu ekspose. Wiara 

bowiem, niezłomna wiara, bije zeń. 
Skąd się ta wiara bierze? Ekspose 

tylko częściowo daje na to odpowiedź: 

społeczeństwo polskie jest zdolne 

uczynić zadość wymogom, które sta:* 

wia Poiska przyszłości, Polska mocna 

gospodarczo, niezależna od jakich: 

kolwiek destrukcyjnych wpływów czy 

to z zewnątrz, czy z wewnątrz idą- 

cych. 

Nie dość jednak wierzyć w siły 

chociażby całego społeczeństwa. O 

wszystkiem ostatecznie decyduje wiara 

we własną moc. Marszałek Piłsudski 

jest tym człowiekiem który tworzy 
wiarę. Minister Matuszewski dał nam 
wyraz tej wiary. 

A z niej wypływa wola: obniżyć 
wydatki inwestycyjne do poziomu 
niezbędności. Nie będzie się to podo- 

bało opozycji, która odtwarzając symb- 
jozę żaby ze skorpjonem, wzięła na 
się bez upoważnienia sier zaintereso" 

manych obowiązek popierania wszel* 
kich wydatków nu których nie stać 

skarb. CM 
„ Harski, 

AEL STAR LNT AN 

Marszalek Daszyūski ogranicza 
swododę prasy 

WARSZAWA, 5.Xi1. Pat. Klub Sprawo- 
zdawców Parlamentarnych na odbytem dziś 

w południe statutowem zebraniu informa- 
cyjnem powziął następującą rezolucję: 

P. marszałek Sejmu Daszyński uznał 
za stosowne wydać zarządzenie, ograni- 
czające swobodę ruchów przedstawicieli 
prasy na terenie sejmowym, uniemożliwia- 
jące im w dużym s:opniu służbę sprawcz- 
dawczą. Tylko ze względu na okoliczności 
zewnętrzne wstrzymuje się Klub Sprawo- 
zdawców Parlamentarnych od podjęcia da- 
lej idących kroków. Niezależnie od tego 
zakłada on przeciw Zarządzeniom tym 
protest stanowczy. 

POŻYCZKI 
ze spłatą na 12 mies. wydzje. 

Wkłady | drobne oszczędności 
przyjmuje na wysokie oprocentowanie 

Spółdzielcza Kasa Kredyfową 
Wilno, Dominikańska 17, front. 

    

całokształt wa-- 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu 
WRAŻENIA 

WARSZAWA, 5 XII. (tel. wł. „Słowa”) Sensacja spodziewana na dzi- 
siejszem posiedzeniu Sejmu zawiodła całkowicie. Tłumy łudzi, które cb- 
legały gmach Sejmu domagając się biletów wstępu na posiedzenie mogą 
być zadowclone, że z rozporządzenia marszałka Daszyńskiego biletów tych 
nie otrzymały. 

Zapowiadające się sensacyjne posiedzenie w ciągu całego dnia stało 
się jednem z typowych, szarych posiedzeń sejmowych poświęconych młó- 
ceniu sieczki dyskusyjnej przez kilkunastu mówców  defilujących po kolei 
przez trybunę. Marszałek Daszyński wygłosił przemówienie zwracające się 
nietylko przeciw rządowi, ile przeciw armii. 

Pierwsze wystąpienie w pariamencie ministra Matuszewskiego uczyniło 
nader dodatnie wrażenie. Jego fachowa mowa wysłuchana była w spokoju 
bez przerywań, a zaraz po niej począwszy od p. Niedziałkowskiego z PPS. 
zjawili się na trybunie prezesi wszystkich klubów, wypowiadając bardziej 
lub mniej antyrządowe przemówienia, a potem oświadczając, że do rządu 
SE a see0 zaufania nie mają i głosami swemi przyczynią się do jego 
obalenia. 

Tę opozycyjną kolejkę przerwało tylko przemówienie posła Byrki z 
B. B. który fachowo oświetlił i poparł wywody Ministra Matuszewskiego. 

Posiedzenie przy zupełnie słabym pod koniec zainteresowaniu ciąg- 
nęło się w ten sposób do późnego wieczora, przerwane jednem tylko 
intermezzo około godr. 9 ej wieczór, mn. marszałek Daszyński polecił prze- 
czytać 3 wnioski które wpłynęły. Pierwszy wniosek podpisany przez 6 klu- 
bów, centrum i lewicy domaga się na podstawie art. 58 Konstytucji ustą- 
pienia rządu, drugi podpisany przez klub ukraiński i białoruski, to samo 
ma na celu i trzeci wreszcie złożony przez komunistów, Sielrob i klub 
białoruski „Zmaganje,, domaga się wyrażenia votum nieufności dla mar- 
szałka Dszyńskiego, którego nazywa sprzymierzeńcem Rządu i „wiernym 
sojusznikiem dyktatury faszystowskiej". Jak widać więc klub B. B. zapo- 
wiedzianego wniosku o votum nieufności dla marszałka Daszyńskiego, 
tymczasem nie wniósł ale postawił wniosek © wybór nadzwyczajnej ko- 
misji poselskiej złożonej z15 osób, której zadaniem byłoby zbadanie zaj- 
Ścia z oficerami i nieotwarcia Sejmu w dniu 31 go października b.r. 

Oczywiście ze względów zasadniczych klub B. B. nie będzie: głosował 
za wnioskiem komunistów. Jest bardzo prawdopodobne, że marszałek Da. 
szyūskiį zarządzi 
dzeniu już zechce odbyć głosowanie 
dla Rządu i dla siebie. 

Przyjęcłe votum nieufności dla marszałka Daszyńskiego 
nym stanie rzeczy chociażby z uwagi 

odbycie posiedzenia w iątek 1 na tem posie- 
nad wnioskiem o votum nieufności 

jest w obec- 
na wnioskodawców niemożliwe, na- 

tomiast w myśl dzisiejszych wynurzeń poselskich z trybuny większość za 
wnioskiem o votum nieufności dla rządu zdaje się być zapewniona. ; 

`  DTWARE 
Posiedzenie Sejmu otworzył p. marszałek 

Daszyński o godzinie 12 m. 15 wygłaszając 
przemówienie, w którem przytoczył zarrzą 
dzenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 

PRZEMÓWIENIE MARSZA 

Posiedzenie to — mówił p. marszałek Da 
szyński —— nie mogło dojść do skutku z po- 
wodu znanych wydarzeń których omawiać 
nie chcę. Zdarzenie to skłania mnie do pc- 
czynienia następujących uwag: Armję na- 
szą otaczamy wciąż miłością, pamiętamy jej 
bohaterskie wysiłki i jej krew przelaną w ©- 
bronie granic i niepodlegiości naszego młode- 
go państwa. W razie grożby wojny jest ar: 
mja nasza zbrojnem ramieniem narodu @а оф 
parcia najazdu wrogiego zewnętrznego. Żoł- 
nierz polski przysięga „stać na straży kon- 
stytucji“ i „uległość prawu j i prezydentowi” 

Rzeczypospolitej”. Wszystkie zdrowe armje 
narodów cywilizowanych trzymają się zda- 
la od polityki. Miecz jest argumentem wobec 
wroga, lecz nigdy wobec przedstawicielstwa 
narodu. Politykując, armja staje się klęską 
swego narodu. Tej zasady nie wolno nikomu 
lekceważyć. 

Doniosłem P Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej że nie mogłem wykonać jego zarzą- 
dzenia z dn. 24 października i zwołałtem po- 
siedzenie sejmu na dzień 5 listopada br. Przed 
posiedzeniem wręczył mi p prezes Rady Mj- 
nistrów zarządzenie Pana Prezydenta o od- 
roczeniu sesji na dni 30. Na tej podstawie 
zwołałem posiedzenie na dzień 5 grudnia. W 
ten sposób na podstawie artykułu 25 ust. 6 i 
7 konstytucji jest posiedzenie dzisiejsze po- 
czątkiem 5 miesięcznego okresu, przeznaczo- 
nego dnia Sejmu i Senatu oraz 3 i pół mie 
sięcznego dla Sejmu do uchwałenia budżetu 
państwa. 

Wysoka lzbo! Sesja bieżąca ma przed 
sobą wielkie zadania: uporządkowania go- 
spodarkij finansowej państwa i rewizji kon- 
stytucji. Jedna i druga sprawa jest pilna i 
ważna. Uchwała z 22 stycznia br. mocą któ- 
rej sejm zdecydował się przystąpić do prac 
nad rewizją ustawy konstytucyjnej, powinna 
być jak najrychłej wykonana. Niech mi bę- 
dzie wolno wyrazić przekonanie, że wszyst- 
kie ugrupowania Wysokiej Izby uczynią w 

   

  

IE OBRAD 
24 pazdziernika rb. o zwołaniu sesji Sejmu 
i Senatu zaznaczając że na podstawie tego za 
zrządzenia wyznaczył posiedzenie Sejmu i Se 
natu na dzień 31 pazdziernika rb. 

ŁKA DASZYŃSKIEGO. 

komisji konstytucyjnej wszelkie wysiłki, aby 
zadanie tego Sejmu, słusznie zwanego kor- 

ć stytucyjnym, spełnić w sposób wydatny. Mam 
nadzieję, że jeżeli Sejmowi dany będzie czas 
potrzebny z natury rzeczy dla dokonania re- 
wizji konstytucji, Sejm tej pracy z pożytkiem 
dła kraju dokona. 

Wysoko Izbo! Bratni i sprzymierzony z 
nami naród francuski poniósł -w_ ostatnich 
dniach bolesną stratę — zmarł sędziwy „Oj- 
ciec zwycięstwa” Jerzy Ciemenceau. Była to 
potężna postać, wcielenie woli służby ojczy- 
źnie, woli zwycięstwa. W ciężkich j trudnych 
walkach pokojowych, na kongresie pokojc- 
wym, popierał Clemenceau wszystkie intere- 
sy, związane ze zmartwychwstaniem Polski. 
Mieliśmy w nim praw dziwego przyjaciela, 
jakim okazał się w ciężkiej potrzebie. Obok 
Francji i Polska okryła się z powodu tego 
zgonu ciężką żałobą. Dałem wyraz tej ża- 
łobie depeszą, wysłaną do prezesa Izby Depu 
towanych (przemówienia o zgonie Clemen - 
ceau Izba wysłuchała stojąc, jak również 
wspomnienia pośmiertnego o zmarłych pc- 
słach śp. płk. Adolfie Macieszy i dr. Leonie 
Reichu). Następnie marszałek zawiadamia, 
że od prezesa Sądu Najwyższego wpłynęły 

    

odpisy orzeczeń o unieważnieniu mandatu pa. 
n: Jadwigi Markowskiej i Tomasza Czernic- 
kiego. Posłowie Baczyński, Henryk Bitner, 
Warszawski, Wołoszynowski, Kazimierz Bar 
tel, Jaroszyński, Eustahy ks. Sapieha, Ma- 
kowski Woynowski i Wrzesiński zrzekli się 
mandatów. 

Po załatwieniu jeszcze kilku spraw for 
malnych złożyli ślubowanie poselskie pp. Fran 
ciszek Stążowski i Stanisław Janusz. Z kolei 
przystąpiono do pierwszego punktu porząd- 
ku dziennego za czas od 1 kwietnia 1930 r. 
do 31 marca 1931 roku. Marszałek Daszyński 
udzielił głosu p. min. Matuszewskiemu. W 
tym momencie zajmują miejsca na ławach rzą 
dowych ministrowie z p. premjerem Śwital 
skim na czele. 

   

EXPOSE MINISTRA SKARBU p. MATUSZEWSKIEGO 
Wysoka Izbo! Preliminarz budżetowy, któ 

  

ry przedłożono Sejmowi jest planem Boo: 

darki państwowej na rok 1930 — 31. Gospo- 

darka według tego planu zacznie się zatem 
dopiero za cztery miesiące, zakończy sję zaś 
za 16 miesjęcy od chwili obecnej. W ten 

sposób więc ani uzasadnić, ani ocenić kryty- 
cznie preliminarza nie można, jeśli nie roz- 

TRZY ZJAWISKA DECYDUJĄCE 

В W žyciu gospodarczem Polski w momen- 
cie, gdy budžet ukladano i teraz, gdy ma on 
być rozważany, zarysowały sję wyraźnie trzy 
zjawiska, dwa w nich o charakterze przejś 
ciowym, dość jednak głębokiem, aby odbić 
się w skutkach na przyszłym okresie budże 
towym. Temi dwoma zjawiskami były i są 
j ze ogólna ciasnota pieniężna na rynkach 

światowych, ze wszystkiemi stąd: wynikają- 
   

patrywać go na tle szerszem, na tle ogólnej 
sytuacji gospodarczej i prawdopodobnego jej 
rozwoju. Zarówno optymizm jak i pesymizm 
narzucony przez położenie dzisiejsze jednej 
klasy, jednej warstwy, jednego powiatu, czy 
pojedyńczego folwarku, nie może służyć za 
słuszną podstawę ani do prowadzenia, ani 
do sądu o planach przysziej gospodarki. 

O ŻYCIU GOSPODARCZEM. 

cemi trudnościami, oraz kryzys cen dła pro- 
dukcji zbożowej. Trzecim wreszcie zjawi- 
skiem o charakterze — jak wierzę — nieprze 
mijającym jest wielka odporność,. okazana 
przez organiz m gospodarczy Polski wobec 
tego pierwszego kryzysu ekonomicznego, 
przed jakim stanęliśmy od czasu pamiętnego 
kryzysu lat 1925 i 1926. 

    

CIASNOTA PIENIĘŻNA. 

Co do pierwszego zjawiska, zjawiska po 

wszechnej ciasnoty pieniężnej, jaka istnieć 

poczęła na rynkach światowych od połowy 

1926 roku, obecnie zaś przechodzi przez fazę 

katastrofalnych wstrząsów giełdowych, ude- 

rzających kolejno w Nowym Jorku, Berlinie, 

Paryżu, to pozwolę sobie wypowiedzieć mnie 

manie dosyć być, może nieoczekiwane, Są- 

dzę bowiem, że skutki tej ciasnoty pienię- 

żnej stać się mają dla naszej gospodarki 

narodowej w pewnym stopniu dodatnie. Po- 

staram się wyjaśnić dlaczego. Co jest przy- 

czyną ciasnoty pieniężnej? Zapotrzebowanie 
na pieniądz wywołuje człowiek, który więcej 
wydaje, niż zarabia, zapotrzebowanie na pie- 
niądz wywołuje człowiek, który zakłada przed 
siębiorstwa, do stworzenia którego potrze- 
bne są większe środki, niż te, któremi sam 

    

rozporządza. Podaż pieniądza stwarzą czło- p: 
wiek, który mniej wydaje, niż zarabia, czło- 

wiek, który oszczędza. Wzajemny stosunek 

tej podaży i tego papytu jest wolnością, lub 

ciasnotą kredytową. Jeśli człowiek, czy pań- 

stwo, czy naród, czy świat cały prawie, jak 

  

dzisiaj, chce budować więcej i prędzej, 
na to pozwala nadwyżka jch wytwórczoś- 
<i nad ich spożyciem to: równowaga zosta- 
je zwichnięta i muszą nastąpić wstrząsy, 
tem głębsze, im zjawisko zbyt powszechnego 
inwestowania było szersze i więcej jednostek 
w ten czy in. sposób związało się z fałszywym 
rachunkiem możliwości. Ciasnota pieniężna, 
jaką od półtora roku obserwujemy na świe- 
cie całym, jest właśnie takiem zjawiskiem, 
zbyt szybkiego tempa rozbudowy nowej wy- 
twórczości, nie zaś objawem powszechnej 
przewyżki spożycia nad wytwórczością. Dla- 
tego też trudności stąd wynikłe nazywam 

niżprzemijającemi dlatego sądzę, że wstrząsy, 
które w dużym stopniu zarpnęły  róż- 

nemi krajami, nie są zwiastunem powszechne- 
ga zubożenia, które musiałoby się stać i dla- 
nas dotkliwe, dlatego wreszcie widzę pewne 
możliwości dodatnie, wynikające z przebiegu 
powszechnego, choć nierównomiernego kry- 
zysu kredytowego, dla naszej gospodarki. 
Pierwszem zjawiskiem, które że dać sku 
tki pożądane, jest pewne zmniejszenie różnic 
w daożyznie kredytowej naszej wobec szere 
gu krajów, z któremi jesteśmy w ożywionej 

     

    

_ wymianie. 

ZNISZCZENIE KAPITAŁU W POLSCE 

Polska, zanim mogła tak jak inni rozbu- 
dowywać się, musiała się odbudować. Cię- 
żary wojenne wszędzie indziej rozłożone 20- 
stały na pokolenia i ułatwione przez kredyt 
Tymczasem finansowo dla Polski wojna była 
bezpośredniem mechanicznem zniszczeniem 
kapitału: spalone wsi, zburzone budynki, wy- 
cjęte lasy, zarekwirowane bydło i konie, wy- 
wiezione maszyny. Nigdzie wielka wojna nie 
szarpnęła głębiej i istotniej samego majątku 

    narodowego. kiedy wielu 
ków tej w z niej z obciążoną, 
wet bardzo obcjążoną hipoteką, my wy 
śmy ze spalonem domem. Głód kredytowy 

Podczas, 
    

  

w Polsce, po dzień dzisiejszy trwający, tem. 
się przedewszystkiem tłumaczy. Naturalna 
potrzeba odbudowy przedewszystkiem, a po- 
tem dopiero rozbudowy utrzymywała rozpię- 
cje między ceną u nas i ceną pieniądza zagrani 
cąo wielkiej rozpiętości malejącej bardzo 
powoli. 

KONIEC ZŁEJ KONJUNKTURY. 

Rok bieżący przyniósł zmiany dość wyra- 
źne w tym układzie rzeczy. Jeszcze 1 sty- 
cznia 1929 roku rozpiętość między stopą dy= 
skontową Banku Polskiego i Banku Rzeszy 
wynosjła półtora punkta, między stopą Ban- 
ku Polskiego i Banku Austrjackiego również 
R punkta, między Bankiem Polskim i 
ankiem Angielskim trzy i pół punkty, mię- 

dzy Bankiem Polskim i Bankjem Rumuńskim 
dwa punkty. Dziś różnice te wynoszą między 
Bankiem Polskim i Bankiem Angielskim — 
3, Bankiem Polskim i Bankiem Rzeszy — pół 
tora, Bankjem Polskim i Bankiem Austrjac 
kim — pół, stopa zaś dyskontowa Banku 
Rumuńskiego przewyższyła stopę _naszego 
Banku emisyjnego o pół punkta. Ten sam re- 
zultat wypadnie, jeżeli porównamy stopy ban 
kowe. Stopa bankowa w Polsce wzrosła w 
ciągu bieżącego roku o 1 punkt, podczas gdy 
w wielu potężnych finansowo krajach Euro- 
py, wzrosła więcej. Tak zw. stopa prywatna 
na ryunku polskim wykazuje w ciągu roku 
bieżącego spadek. Co to znaczy? Znaczy to 
że w stosunku do wielu krajów Europy, w 
stosunku do krajów, z któremi znajdujemy 
się w stosunkach ożywionej wymiany, na- 
sze. kredytowe warunki wytwórczości. zró- 
wnały się nieco i to jest pierwszy i bynaj- 
mniej nie mało znaczący skutek dodatni kry 
zysu pieniężnego, jaki przeżywa świat obec 
nie, dla rynku polskiego. 

Drugim skutkiem dodatnim, jaki mieć mo- 
że dla gospodarki polskiej przystosowywanie 
się do ogólnej ciasnoty pieniężnej, jest mo- 
żliwość wzmocnienia sję i ugruntowania 
przedsiębiorstw już istniejących. Zwolnienie 
tempa rozbudowy spowodowało, iż stosunek 
kapitałów obrotowych do kapitałów inwes 
towanych uległ niewątpliwie poprawie. Ry- 
nek nasz upłynnił się. Rozumie się, że korzy 
stać z tego upłynnienia, osiągać łatwiej, niż 
w roku poprzednim środki obrotowe, mogą 

tylko te warsztaty i przedsiębjorstwa, które 

są kredytowo zdolne, które stoją na mocnych 
podstawach. Przystosowanie się do warun- 
ków nastąpiło w porę i dlatego skurczenie 
się rynku konsumcyjnego nie było tak gwat- 
towne, ani tak głębokie, by zachwiać temi 
warsztatami pracy, które na zaspokojenie nor 
malnych intensywnych potrzeb tego rynku 
były nastawione. Przeciwnie, wskutek pewne- 
go ustabilizowania się zapotrzebowania na 
kapitały obrotowe, wszystkie te gałęzie wy- 
twórczości które już były uruchomione, pra- 

- сомаё mogły w normalniejszych warunkach 
finansowych, niż uprzednio. 

Trzecim wreszcie skutkiem dodatnim, jaki 
oby przyniósł nam okres ciasnoty pieniężnej, 
może być rozpoczynające sję już potroszę ©- 
graniczenie kredytu dla forsowanja spożycia. 

Tam gdzie kredyt był musiał być drogi 

gdzie nie odbudowani całkowicie 
* zniszczeń wojennych, gdzie tyle martwych bo 

gactw czeka uruchomienia, takie użytkowanie 

kredytu dla przyśpieszenia spożycia było zja 

wiskiem bardzo groźnem. Weksel w Polsce 
przestał w wielu wypadkach być znakiem, 
"świadczącym o procesach produkcji, czy wy- 

miany, stał się natomiast podpisanem zaświad 

czeniem tego, iż ktoś zgóry zjada swoje przy 

szłe dochody. 9а 

Powiedziałem, iż skutki ciasnoty pienię- 
żnej na świecie stać się mogą dla nas dodat- 

nie, lecz muszę tu podkreślić, że mogą być 

nie zaś muszą być dodatnie, Światowy „kry 

zys pieniężny jest bowiem w tej chwili w 

momencie przesileniowym. Wstrząsy już na- 

deszły, lecz jeszcze nie minęły. Mimo to 

więc, że wiele oznak wskazuje na zbliżanie 

się końca złej konjunktury finansowej, mimo 

że dotychczasowe oddziaływanie tej konjun- 

ktury na nasz aparat kredytowy było więcej 

dodatnie, niż ujemne, to jednak w budżecje 

ta przyszło poprawa nie została zdyskonto- 

wana. Jeśli nadejdzie, tem lepiej. 

KRYZYS CEN. 

Drugim krzyzysem, jaki przeżywa dziś Pol 
ska wespół z wieloma innemi krajami, jest 

rozpiętość między cenami zbóż i kartofli a ce 

nami wytworów przemysłowych. Ceny in- 

nych artykułów rolniczych, jak nabiał, mię- 

so nie doznały spadku, przeciwnie raczej 
wzrosły. Spadek cen na produkty rolne nie: 

wątpliwie nie ma w sobie, żadnych cech po- 

cieszających, Spada w ten sposób wartość 

znacznej części ogólnej naszej wytwórczoś- 

ci. Wysjłki rządu zmierzają w tym kierunku, 

żeby zrównoważyć podaż i popyt. Zamknięto 

więc granicę cłami ochronnemi od przywozu, 

rozwarto ją dla wywozu. Zniżono podatek с- 

brotowy od eksportu szeregu artykułów rolni 

czych. Zdecydowano dalej w drodze zwrotu 

ceł ułatwić wywóz sezonowemu nadmiarowi 

podaży, zezwolono przedłużyć terminy płatno 

ści podatku dochodowego i majątkowego о- 

raz uruchomiono kredyt zastawny na zbe- 

że, 
ODPORNOŚĆ ORGANIZMU GOSPODARCZEGO. 

Trzecjm zjawiskiem, jakie musi być wzię 
te pod rozwagę, jest sposób reagowania spo 

ieczeństwa na trudności, wywołane przez cia 

snotę pieniężną i spadek cen płodów rolnych. 

Pragnę skonstatować tu już nie po raz pier- 

wszy że organizm gospodarczy Polski wyka- 

zał w obliczu az poważnych trud- 

ności znaczną odporność. Zrównoważenie bi- 

lansu handlowego przedewszystkiem w dro 

dze podniesjenia wywozu nieosłabione tempo 

oszczędności, utrzymanie się wkładów ban 

kowych na poziomie wyższym od stanu po- 

przedniego, brak wzrostu bezrobocia — są 

to zjawiska, których zespołem mało które. 

aństwo europejskie pochwalić się może. 

Po raz pierwszy od zaistnienia państwa pol- 

skiego, zniżyliśmy nasze zobowiązania wobec 

wierzycieli zagranicznych o sumę 90 miljo- 

nów, wypłacając ogółem kapitałów i procen- 
tów przeszło 160 miljonów. 

ZAUFANIE DO SIŁY PAŃSTWA. 

Główną decydującą bodaj cechą odmien 

nego przeżywania kryzysu obecnego w stosun 

ku do kryzysów poprzednich, jest wzrost 
zaufania w stałość i siłę państwa 

polskiego. To właśnie zaufanie wywołało iż 

mima gwałtownych fluktuacyj na rynku pienię 

żnym Świata, ilość kaptiałów zagranicznych 

ulokowanych w kredycie krótkoterminowym, 

nie poczęła uciekać mimo iż wabiły ją czę- 

stokroć korzystne perspektywy starych kli- 

entów. To zaufanie sprawiło, iż wewnętrznie 

ZASADNICZA TREŚĆ PR 

Zagadnienie równowagi budżetowej ma 

nadzwyczaj doniosłe znaczenie. Budżet ха- 

wierać musi obliczone w sposób możliwie 

najrealniejszy prawdopodobne dochody i za- 

wierać zarazem maksymalną granicę wydat- 

ków, która może, ale nie musi być osiągnię- 

ta. Minister skarbu, który nie miałby prawa 

społeczeństwo nie uległo depresji, lecz umiało 

wzmóc swe wysiłki, walczyć z trudnościami, 

przezwyciężać je „nie zaś, jak niegdyś, na- 

rzekać tylko i brakiem wiary we własne siły 

pogłębiać własne swe trudności. To też, mi- 

mo iż sytuacja jest subjekt ywnie ciężka, 

to jednak objektywnie stwierdzić należy, że 

zmierza ona ku poprawie i przypuszczać мо 

no, iż rokż przyszły będzie rokiem pokryzy= 

sowym, nie zaś rokiem kryzysu. 

ELIMINARZA BUDŻETOWEGO. 

czynić oszczędności wedle oceny potrzeb, był 
by właściwie manekinem zbędnym zarówno 
w rządzie, jak i w życiu państwa. Dopóki bę 
dę pozostawał na powierzonem mi stanowi- 

sku — oświadcza min. Matuszewski — żad- 
ne teorje nie zmuszą mnje do wydawania wię 
cej, niż przynoszą skarbowe dochody. 

ZASADA OSZCZĘDNOŚCI A OBOWIĄZEK MINISTRA SKARBU. 

Projekt budżetu w swoich cyfrach global 

nych mało różni się fod budżetu tegorocznego, 

obliczony był bowiem w swej części decydu- 

jącej po stronie dochodów wedle wpływów 

realnych, osiągniętych w pierwszym, letnim 

i gorszym zazwyczaj niż zimowe półroczu 0- 

kresu budżetowego. Obijczenie to dało jedną 

wyraźną wytyczną, której trzymaliśmy się 

ściśle: nie wolno iść z wydatkami wgórę, 

dało drugą bardziej hipotetyczną, ale całkow- 

cie prawdopodobną, że można całość wydat- 

ków przewidzieć na tym samym mniej więcej 

pozjomie, jaki osiągnęły one w poprzednim i 

bieżącym okresie budżetowym. Jak wiadomo 

okres budżetowy 1928 — 29 zamknął się po 

stronie dochodów sumą 3.008  miljonów. 

Sześć miesięcy bieżącego roku budżetowego 

dały ogółem 1.452 miljony wpływów. Na rók 

rzyszły przewidujemy dochody w wysokoś- 

Xci 2.943 miljony. Dochody pierwszego półro- 

cza bieżącego okresu były niższe, niż być 

powinny normalnie, dla tałego szeregu przy- 

czym. Żima zeszłoroczna zrujnowała budżet 

kolei. Zamiast przewidywanych wpłat do bud- 

żetu kolei, zaciągać musiała kolej pożyczkę 

ze Skarbu, którą obecnie dopiero zwraca. 

Spożycie monopoli w styczniu i w lutym ro- 

ku zeszłego spadło z powodu trudności komu 

nikacyjnych i braki wpływów z tego powodu 

wystąpiły w całej pełni dopiero w miesiącach 

wiosennych. R 

We wszystkich prawie ministerstwach wy 

datki, przewidywane na rok przyszły, ule« 

gły zmniejszeniu w stosunku do Okresu: bie- 

żącego. Droga, którą rząd poszedł, polegała 

na zaniechaniu rozpoczynania wszelkich no- 

wych inwestycyj, natomiast na skoncentrowa 

niu sił dla wykończenia starych. Finansowo 

mówiąc, była to decyzja, zmierzająca do u- 

płynnienia: zaangażowanych kapitałów. Decy 

zja, powzięta przez Radę Ministrów w dniu 

8 maja rb. nie wynikała z przewidywania 

niedostatecznych wpływów, ale właśnie z Za- 

miaru przystosowania się państwa do ogėl- 

nej konjunktury finansowej Europy. To też 

zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w 

preliminarzu, zgłoszonym do Sejmu, w stosun n 

ku do ustawy skarbowej, uchwalonej na rok 

"datkowa. Jednocześnie z tem prowadzona 

  

    bieżący, wynosi w bud 
nów, w budżecie brutto 
nów. 

„ Ogłoszony budżet jest budżetem całkowi- 
cie istotnie zrównoważenym t.żn. nie jest pre 
liminowany w dochodach zbyt nisko, ani w. 

wydatkach zbyt wysoko. Podobnie jak w: 
stkie budżety, nie jest on bez braków. Bu 
ten jest chory na chorobę wspólną ws 
kich lat aaszeį gospodarki — nie zaspakar, 
ja normalnych potrzeb państwa. Potrzeby” 
państwa ściślej mówiąc potrzeby ogółu oby- 
wateli, są olbrzymie. 

W społeczeństkie naszem — rozpowszc- 
chniona jest pewna psychoza, że wszystkie 
710 mogłaby wyłeczyć radykalna reforma po* 

e netto 30 miljo- 
ponad 79 miljc- 

    

    

   bardzo ożywiona kampanja polityczna o zv 
żkę płac urzędniczych. 

Nie uważam bynajmniej, aby naszę usta- 
wy podatkowe były doskonałe, Przeciwnie, 
roją się one od błędów, pełne są gospodar- 
czych sprzeczności. Uważam jednak, że wiel: 
ka reforma podatkowa przeprowadzana w: 
dzisiejszej sytuacji zaszkodziłaby życiu gc= 
spodarczemu stokroć więcej, niż szkodzą mu 
dzisiejsze ustawy podatkowe. Musimy czya 
nić nieznaczne poprawki, usuwąć błędy naj- 
bardziej rażące, ale niezwykle powoli, niesły« 
chanie ostrożnie. 

Stawiane na porządku dziennym równc= 
cześnie z obniżeniem podatków sprawy ure+ 
gulowania uposażeń urzędniczych jest próbą 
rozwiązania kwadratury koła. Pewne koła wy 
suwają możliwość naprawy położenia urzęd- 
ników nie przez zwyżkę wpływów Skarbca 
wych, lecz przez zmniejszenie wydatków. 
Wyznaję, że uważam ten sposób załatwienia . 
sprawy za propozycję całkowicie gołosłowną: 
Zrealizowanie takiej propozycji pociągnętoby 
za sobą ograniczenie wydatków rzeczowo ad 
ministracyjnych do tego stopnia, że sama pra 
ca tychże urzędników uległaby zahamowaniu. 
Załatwienie sprawy uposażeniowej w całej 
rozciągłości jest możliwe tylko w drodze 
stworzenia nowych źródeł dochodów. 

W IMIĘ KONIECZNOŚCI. 

Ostatnią część swego przemówienia pc- 
święcił minister zestawieniu budżetu i sytu- 
acji gospodarczej państwa z roku 1925 oraz 
budżetu i sytuacji ekonomicznej obecnej, 
kończąc w te słowy: 

jeżeli pozwoliłem sobie przypomnieć pc- 
krótce te niedawne dzieje, to dłatego, że 
wskazują one, gdzie leży istotna różnica mię 
dzy rokiem 1925 a 1929 czy 1930. Uotrzeby 
dzy rokiem 1925 a 1929 czy 1930. Potrzeby 
między rokiem 1925 a następnemi laty pole- 
ga na obecności woli, która potrafi przecjiw= 
stawić się potrzebom w imię konieczności. 
Nie taka czy inna doktryna ekonomiczna, ale 
prosta, lecz nieustępiiwa decyzja, aby żyć we 
dle posiadanych środków, nie zaś ponad nie, 
ta decyzja zamieniona w czyn, uszeregowała 
sama przez się potrzeby państwa wedle stu- 
szniejszej zasady gospodarczej, niżby to u- 
czynić potrafił zespół najdoskonalszych tec- 
retyków. Jeżeli Polska mogła tak szczęśliwie 
i tak zdrowo przystosować się do kryzysu, 
który przeżywa Europa, to dlatego przede- 
wszystkiem że filar — równowaga budżetu, 
na którum wsparte jest całe sklepienie życja 
gospodarczego państwa. już od lat dźwigał 
to sklepienie mocno i pewnie. i 

Budżet, jaki w ręce panów składam, jest 
odbicień już innego niż w 1925 roku układu 
stosunków, nietylko administracyjnych i go- 
spodarczych, lecz i psychicznych, Między jed- 
dnym i drugim leżą cztery prawie lata usilnej 
pracy. Zdaję sobie dokładnie sprawę z tego, 
że wszystko co jest w zgłoszonym panom 
preliminarzu pocieszającego w stosunku do 
tak niedawnej. przeszłości, to jest zasługą nie 
moją, ale tych właśnie, którzy lata ostatnie 
nieśli na sobie odpowiedzialność za kierowa 
nie życiem Polski. 

Po przerwie 
ro przerwie zarządzonej po ukończeniu 

przemówienia Min. Matuszewskiego kolejno 
zabrali głos pos. Niedziałkowski (PPS), pos. 
Róg (Wyzw). pos. Rybarski (kl. Narod.) pos. 
Dąbski (str. chłop.) pos. Dębski Sa) e 
Byrka (BB), pos. Lewicki (Undo), p. Ch- 
ciński (ch. D.) pos. Pawlak (N.P.K.) i pos. 
Nauman (kl. niemiecki). : „ių 

Po tych przemówieniach marszałek zarzą 
dził odczytanie trzech wniosków, jakie wpły- 
nęty, a mianowicie wniosek komunistów i u- 
grupowań mniejszości komunizujących w 
Sprawie votum nieufności dla marszałka sej- 
mu Daszyńskiego, dalej wniosek klubu PPS, 
Wyzwolenia, Stronnictwa Chłopskiego, NPR, 
ChD i Piasta o wyrażenie votum nieufności 
dla rządu, pjoczem lzba przystąpiła do dal- 
szej dyskusji budżetowej. 

Przeciwke budżetowi oraz za votum nieu- 
fności dla rządu wystąpił poseł Jaremicz (Kl. 
Biał.) pos. Grunbaum (K. żyd.), żali się na 
ciężkie położenie żydów i oświadcza, że w 
walce o prawa sejmu Koło Żydowskie jest 
bez zastrzeżeń po stronie lewicy. Wreszcie 
pos. Baczyński (Fr. kom.) opowiedział się 
przeciwko odesłaniu budżetu do komisji. Na 
tem dyskusję przerwano. 

W głosowaniu wniosek o odesłanie pret- 
minarza budżetowego do komisji został ol- 

brzymią większością Izby przyjęty. | i 
Po odczytaniu wniosków, między: innemi 

wniosku klubu BB, w sprawie powołania spe 

cjalnej komisji dla zbadania zajść w Sejmie w 

dniu 31. 10. oras wniosku Klubu Narodowego 

o powołanie specjalnej komisji sejmowej „dla 

zbadania postępowania Min. Spraw - Wojsk. 

i władz sanitarnych przy przenoszeniu ofiec- 

rów w stan spoczynku, marszałek wyznaczył 

termin następnego posiedzenia na piątek godz 
12 w południe. Last SŁ 

Na porządku dziennym znajduje się spra 

wa głosowania nad wnioskiem 0 votum niet 

fności dla marszałka Sejmu, dalej dwa wnio 

ski o votum nieufności dła gabinetu Switał- 

skiego, jeden zbiorowy klubow lewicy i śroć- 

ka, drugi klubn Ukraińskiego i Bialorudkie- 

0. ‚ 
Ё W trzecim punkcie znajdują Sie projekty р 

ustaw o dodatkowych kredytach, dalej spre- 

wa zmiany regulaminu obrad sejmu, wreszcie 

wniosek nagły klubu BB 0 zwołanie specja!- 

nej komis 

  

      
dla zbadania zajść sejmowych w 

dniu 31 pażdziernika i wniosek nagły Stron- 

Knys . 

  

28 listopada na wiecu w 
ictwa Chłopskiego w sprawie zajść w dniu | 
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ECHA ККАЗО МЕ 
ZJAZD 

byłych uczniów Horyhoreckich zakta- 

dów naukowych 

Dzięki inicjatywie grupy kolegów— 
ma się odbyć w Wilnie w dniu 29 gru 
dnia r. b. zjazd koleżeński osób, które 
ukończyły nauki'w Hory-Horkach. 

Wobec tego koledzy horyhoreccy, 
którzy zechcą przyjąć udział w tym 
zjeździe winni niezwłocznie nadesłać 
pod adresem: Wilno ul. Tartaki 18—2 
swoje adresy i zgłoszenia najpóźniej do 
dnia 20 grudnia r. b. Osobnych zapra 
szeń nie będzie. ; 

Inne pisma proszone są o przedru- 
kowanie wzmianki powyższej. 

Hory Horki jest to miasteczko po- 
łożone w Ziemi Mohylowskiej na pół- 
noco iwschód od Mohylowa przy rzecz- 
ce Kopyłce, niedaleko rzeki Proni, do* 
plywu Soža (system Dniepru —lewe- 
go brzegu). HorkińHory i Iwanowo sta- 
nowiły niegdyś ogromny klucz hory-ho" 
recki, będący własnością kolejno knia- 
ziów Horskich, Druckich, Sapiehów, 
wreszcie Sołłohubów; u których został 
skonfiskowany przez rząd rosyjski za 
udział jednego z Sołłohubów w pow- 
staniu narodowem 1831 roku. 

Wkrótce pa konfiskacie rosyjskie 
ministerstwo rolnictwa i dóbr państwo- 
wych otworzyło tu wyższą szkołę rol- 
miczą pod nazwą instytutu rolniczego. 
W tym celu na miejscu spalonego dre- 
wnianego dworu wystawiło okazałe 
trzypiętrawe mury, oraz liczne zabudo- 
wania gospodarcze w folwarkach, gdzie 
prowadzone były wzorowe gospodar- 
stwo rolne, pszezelnictwo,  chmielar- 
stwo i t. p., oraz hodowla bydła, nie* 
rogacizny, koni, a szczególnie owiec 
merynosów, których stado w folwarku 
„Ilwanowie dochodziło do kilku tysięcy 
okazów. 

Słuchacze instytutu w liczbie prze- 
szło trzystu, składali się przeważnie z 
młodzieży ster ziemiańskich Białorusi i 
Litwy. To też gdy wybuchło powstanie 
w r. 1863, to wszyscy studenci grem- 
jalnie przyjęli w niem udział i pod do- 
wództwem Topora wystąpili do nie; 
równej walki z najeźdzcą moskiewskim 
Charakterystyczne, że do powstania 
przyłączyli się również wszyscy kole- 
dzy wyznania prawosławnego. 

Pierwsze spotkanie z moskalami na* 
stąpiło w pobliżu wsi Hory w kilku ki- 
lometrach od HoryjHorek na gościńcu, 
„wiodącym z tego miasta do Mścisławia 
z polskiej strony poległ jeden żołnierz; 
ze strony zaś rosyjskiej zostało zabi 
tych kilku kozaków, na których bratniej 
mogile na miejscu utarczki rząd rosyj- 
ski postawił następnie murowany pomi 
nik. Ten sukces oręża polskiego wy- 
warł na okolicznych włościan i żydów 
„głębokie wrażenie. Wprędce jednak po- 
tem cała partja powstańcza została oto- 
czona przez wojska rosyjskie i w lesie 
Sołłohubowskim i pod wsią Sacharów- 
ką dowódca Topór poległ,a jego żoł- 
nierze częściowo polegli lub poszli w 
niewolę, a częściowo rozproszyli się. 

W następstwie powstania i gremjal- 
, nego udziału w niem studentów, insty- 
tut horyhorecki został skasowany z 
przewiezieniem wielu przedmiotów po* 
mocy szkolnych i gabinetów do Peter- 

( sburga do tamtejszego instytutu leśni- 
ctwa. Natomiast w murach poinstytuc- 
kich zostały otworzone średnie szkoły 
— rolnicz;, kurs szešcioletni, mierni“ 
czo-taksacyjna, oraz mechanicznowod* 
lewnicza z iabryką narzędzi rolniczych. 

4 Szkoły wymienione, w których 
kształciło się dużo Polaków, wywierały 
duży wpływ na cały kraj t. zw. zachod 
mi, t. j. Białoruś i Litwę, a nawet na 
Łotwę, Wołyń i Podole, dostarczając 
fachowych rolników, g eometrów i me- 

   
   

    

- Na marginesie dziejów 
_ Alumnafu Papieskiego w Wilnie 

! Przed kilku dniami w  „Kurjerze 
_ Wileńskim" ukazała się w rubryce 

„Z notatnika włóczęgi" wzmianką o 
losach Alumnatu Papleskiego, podpi- 
sans przez „Łazika”. Autor tej wzmian- 
ki, stale dowcipkując, zarysował smut- 
ny stan, w jakim się znajduje obecnie 
sędziwy gmach Alumnatu, a jedno- 
cześnie, powołując się na mój przy- 
czyriek do dziejów Alumnatu, powie- 

- dział słówko o przeszłości gmachu. 
_ Uwagi te były na tyle niešcisle, 

_' że musiałem sprostować i wkrótce 
przeczytałem w „Kurjerze WIl.", znów 
w rubryce „notatek włóczęgi', kilka 
urywków z mego listu. Na tem wła- 
šciwie powinnoby było zakończyć się 
przypomnienie dziejów Alumnatu, gdy- 

"by nie ostatnie słowa p. Łazika, któ: 
re łatwo przyjąć za wypowiedziane 
przezemnie. A 

Wskazując na moje zdanie o ko- 
nieczności poważniejszego zastanowie- 

  

   

     
   
   
   

  

   

   

  

   

    

   
   

  

    

        

      

nackiego, p. Łazik dodaje: 
К „Chodziłoby tu przedewszystkiem 
o głosy przedstawicieli U.S.B., miło- 
_śników Wilna i t p.” : 

— Мо}ет zdaniem, wyraz „przedewszy- 
_  stkiem" trzebaby było odnieść do' 

„obecnych prawnych właścicieli gmachu. 
_ co naturalnie nie może przeszkodzić 
_ innym do wypowiadania swych uwag. 

| Właśnie sam chciałbym powiedzieć 
_ słówko. 3 

* * 

_ Alumnat Papieski „Ściślej - Semi- 
narjum Papieskie) w Wilnie, — prasta- 

a uczelnia duchowna, założona o 
eść lat później od Akademii Wileń-. 

  

Prace nad reformą konstyfucji w Ausfrii 
WIEDEN, 5.XII. Pat. Nocne posiedzenie podkomitetu komisji konsty- 

tucyjnej trwałe do godz. 3.30 rano. Na posiedzeniu tem osiągnięto poro- 
zumienie we wszystkich spornych punk ach, dotyczących reformy konsty- 
tucji. Jak donosi „Arbiter Ztg.', do drukarni państwowej sprowadzono w 
ciągu nocy automobilami zecerów celem wydrukowania sprawozdania, któ: 
re ma być przedłożone komisji konstytucyjnej, która gma się zebrać po 
południu. W sobotę na plenum Izby ma się rozpocząć drugie czytanie 
przedłożeń rządowych. 

Włoska para królewska u Ojca Św. 
RZYM, 5—XII. Pat. Ojciec św. Pius XI przyjął dzisiaj w pałacu wa- 

tykańskim włoską parę królewską. Papież ofiarował królowi szkatułę z 
cennego drzewa, zawierającą oprawne w skórę tomy z opisem i podobiz- 
nami orderów i medali watykańskich. Królowej Ojciec św. ofiarował mo: 
zaikę, będącą reprodukcją jednego ze słynnych obrazów Madonny oraz 
złoty różaniec, ozdobiony drogimi kamieniami. Król Wiktor Emanuel 
przedstawił Papieżowi ministra spraw zagranicznych Grandiego i inaych 

chaników, gruntownie wykształconych 
teoretycznie i praktycznie. Nadto szko- 
ły horyhoreckie tem się pięknie wyróż- 
niały z pośród szkół rządowych w 
Rosji, że personel nauczycielski które- 
mu przez długi szereg lat przewodni- 
czył dyrektor i nauczyciel — przyrod- 
nik Mikołaj Arnold, żywił wyraźną nie- 
chęć do rusyfikowania swych uczniów. 
Gdy za mowę polską lub czytanie pol- 
skich książek nierzadko wyrzucano ucz- 
nia z gimnazjum, to w szkołach hory- 
horeckich młodzieniec — Polak mówił 
śmiało po polsku oraz kształcił swój 
umyst na beletrystyce polskiej, która 
w owe ponure czasy, jakie po powsta- 

nia się nad losem gmachu po-alum- 

niu 1863 r. przeżyliśmy na Białorusi i 
Litwie, była jedynem źródłem podtrzy- 
mującem i rozwijającem ducha polskie- 
go. 

To też o Rosjaninie Arnoldzie jego 
uczniowie — Polacy, 
Wolnej i Niepodległej Polski, nazawsze 
wdzięczną pamięć zachowają. 

AI. Las. 

BARANOWICZE 

— Bank Polski. Od dnia 1 grudnia r. b. 
zaczął urzędować Oddział Banku Polskiego. 

— O chodniki. 
sta rozwijającego się z iście amerykańską 
szybkością są chodniki na bocznych ulicach. 

Na niektórych ulicach chodniki położo- 
ne z desek niedopasowane, w obecne słoty, 
poruszając się jak klawisze, wyrzucają Z pod 
siebie fontanny błota i wody. Osobliwie do- 
tkliwie dały się we znaki chodniki na ulicy 
Ułańskiej, naprzeciwko kościoła, gdzie  za- 
wdzięczając panującym tam ciemnościom, 
przechodzień narażony jest na nieszczęśliwy 
wypadek. 

Możeby tak ojcowie miasta pomyśleli, 
chociaż nie o zmianie ze względu na porę 
roku ale chociaż o naprawie tych szpecących 
miasto chodników i narażających przechodni 
na nieszczęśliwe wypadki. $. 5. 

ŚWIĘCIANY. 

— Pieśni, jakich jeszcze nie słyszano. Na 
spec jalne zaproszenie przybył do Święcian 
w dniu 1 grudnia rb. wileński chór „Echo” 
z licznym zespołem artystycznym. Chór w 
dwuch koncertach pod kierownictwem prof. 
Wł Kalinowskiego z wielkim talentem wy- 
konał szereg pieśni polskich. Radosne i smut- 
ne, — religijne, patrjotyczne, aż do wesołych 
i Ašių, — wszystko śpiewano. Jeżeli 
można coś powiedzieć o koncercie, to chy= 
ba wyrazy głębokiego uznania za pieśń i ar- 
tyzm za znój i pracę kierownika i zespołu. 
Po raz pierwszy w Święcianach polską, na- 
rodową pieśnią ubawiliśmy słuch nasz, a du- 
sza ulatała to w grozą tchnące czasy niewo- 
li, kiedy nam wolno było jeno psalmem wo- 
łać (Ps. 136): „Jeśli bym Cię zapomniał... 
o, Ojczyzno moja — lub stanąć przed trum- 
ną Emiiji Plater — „Śmierć pułkownika”, al- 
bo też patrzeć na „Polskie w Kremlu sztan- 
dary*... Wszystko chór odtworzył, a obrazy 
dawnych przeżyć przebiegały gdzieś w głę- 
biach duszy... A kiedy przystąpiono do „Sie- 
radzkiego wesela”, to mimo adwentu tań- 
czyć się chciało. Publiczność nie ustępowała 
brawa i wołania bis! zmusiły chór, że zno- 
wuż rozległo się wesołe:: „Jadą, jadą”... Ci- 
sza zamieniła się w słuch. A z „Pawła i Ga- 
wła” zrobiono arcydzieło. Wykonanie warte 
nagrody“. 

Wszystko śpiewano pięknie i pieśni żoł- 
nierskie „Kołysanki* „Nie chcę Cię, Kasiu- 
niu'* — wszędzje czuć było moc i potęgę pol- 
skiej, narodowej pieśni. Może już z czasem 

straci się smak do osławionych 
„bubliczków*, jak ktoś zaznaczył w przemó- 
wieniu po koncercie, a zbudzi się jeno pol- 
ska, mocarna pieśń! 

Nic też dziwnego, że mury gimnazjum 
państwowego nie mogły pomieścić publiczno- 
ści. Była nawet cała elita święcjańska w kom 
plecie, zresztą nikogo nie brakło, chyba tyl- 
ko chorych i „źle się mających. 

Więc za te pieśni, jakich u nas jeszcze nie 
słyszano, za piękno, i czar melgdjj, za trud 
i pracę zespołu „Echo”, za łaskawe przyby- 
cie w tak licznym komplecie — długa wdzię 
czność i serdeczne dzięki od Św ęcian. K.S. 

TWACEWICZE (pow. Kossowski). 

— Poświęcenie dworca, W ubjegłą sobotę 
dnia 30. 12. rb. odbyła się tu uroczystość po- 
święcenia i oddania do a publicznego no 
wowybudowanego gmachu dworca  kołejo- 
wego na st. Iwacewicze. 

roczystość zaszczycili swoją  obecnoś- 

skiej, - doczekała się wreszcie rehabi- 
litacji. 

Zdawkowe zdania o „konwikcie dla 
alumnów" już przebrzmiały, z mro- 
ków niepamięcig wyłania sie obraz 
poważnej, © szeroko zakreślonych 
granicach uczelni, mającej przed $0- 
bą szczytne zadania kształcenia i wy- 
chowywania przyszłych misjonarzy 
Unji, Kościelnej, 

Że Alumnat swemu zadaniu nie 
sprostał i większej roli w dziejach 
kultury katolickiej na naszych ziemiach 
nie odegrał, to już inna czecz; pamię- 

-tać jednak musimy, iż przez dwa 
przeszło wieki posiadaliśmy w Wilnie 
placówkę o wyjątkowem znaczeniu, 
uczelnię osobliwą, której podobnych 
było w całej Europie zaledwie kilka- 
naście, i która na wschodzie, razem z 
seminarjami papieskiemi w Brunsber- 
dze i Ołomuńcu, stanowiła twierdzę 
katolicyzmu, przeciwstawiającego się 
na północnym odcinku — luterskiej 
Szwecji (Brunsberga), na zachodnim 
— schizmatyckiej Moskwie (właśnie 
Wilno), na południowym -- husyckim 
Czechom (Ołomuniec). 

Dzieje wileńskiego _ Seminarjum 
Papieskiego rozpadają się na dwa 
nierówne okresy ze względu na kie- 
rownictwo naczelne: od chwili założe- 
nia, t. į. r. 1582, do r. 1773 t, į, do 
kasaty zakonu įezuitėw, gospodarza- 
mi i kierownikami Alumnatu są jezu- 
ici, od r. 1773 do 1779 — bazyljanie. 

Pierwszy okres już |się doczekał 
swego monografisty w osobie młode- 
go historyka ks. Jana Poplatka. T. J. 
który w ostatnim numerze „Ateneum“ 
rozpoczął druk monografji o Semi- 

"narjum Papieskiem w Wilnie. 
Okresu drugiego narazie odtwo- 

rzyć dokładnie nie sposób ze wzglę- 
du na brak źródeł. Zawdzięczajc u- 
przejmości J. E. Księdza Arcybiskupa 

dziś obywatele 

Bolączką naszego mia- 

dygnitarzy dworu. Królestwo zwiedzili 
klękając przed grobem św. Piotra. 

następnie kościół Św. Piotra, przy- 

Aresztowanie przyjaciół Woldemarasa 
KOWNO, 5—XIl. Pat. Jak komunikują, pomiędzy aresztowanymi w 

związku z wybuchem w lokalu „Żelaznego Wilka” znajduje się kilku przy- 
jaciół Woldemarasa. Narazje nie można jednak ustalić, jakie należałoby z 
tych aresztowań wyciągnąć wnioski. 

* Opozycja kowieńska domaga się 
RYGA, 5—XIl. Pat. „Rig, Rundschau“ podaje z Kowna, že 

pozycyjne postanowiły złożyć rządowi 

rozpisania wyborów ta Wlosią 
рагЦе о- 

memorandum, w którem domagać 
się mają rozpisania wyborów do sejmu. Następnie memorandum ma wy- 
kazywać, iż obecne warunki polityczne mogłyby pociągnąć za sobą różne 
nieoczekiwane sytuacje. 

Echa zajść palestyńskich 
Dwa wyroki śmierci 

JEROZOLIMA, 5.XU. PAT. Zatwierdzono wyrok Śmierci, wydany w 
sprawie dwóch Arabów, oskarżonych o zamordowanie żyda w czasie za- 
burzeń w Safet. 

  

Eksplozja w odlewni sfali w Dortmundzie 
BERLIN, 5.XII. PAT. W zakładach fabrycznych stall w Dort- 

mundzie nastąpiła dziś silna eksplozja "z niewyjaśnionych do- 
tychczas przyczyn. W czasie prób nowego sposobu odlewania 
stali napełnione roztopioną stalą focmy pękły, a stal rozlewając 
się oparzyła trzech inżynierów i 7 robotników, mechanik, obsłu- 
gujący piec, zalany został płynną stalą. Z pośród ofiar wybuchu 
3 są w stanie beznadziejnym. 
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CZEKOLADA 

cią starosta powiatu Kossów na Polesiu p. 
Czarnocki, naczelnicy dyrekcji wileńskiej ko- 
lei państwowych pp. inż. Skwarczewski i 
Lejman przedstawiciele miejscowego ziemiań 
stwa, osadnictwa, nauczycielstwa oraz liczne 
zgromadzona łudność miasta. 

Aktu przecięcia wstęgi do drzwi wejscio= 
wych dworca dokonał z upoważnienia mini. 
stra komunikacj, naczelnik oddz. inż. Skwar= 
czewski przy dzwiękach hymnu narodowego 
odegranego przez orkiestrę miejscowej stra» 
ży pożarnej. 

Następnie w sali zostały odprawione mo- 
@у uroczyste oraz wygłoszone okolicznościo» 
we kazanie przez tutejszego księdza probo- 
szcza Patelę, który życzył od serca pomyśl. 
nego rozwoju i pracy w nowym gmachu sta. 
cyjnym, dalej kolejno przemawiali p. sta- 
rosta Czarnocki oraz pp. naczelnicy inż. 
Skwarczyński i Lejman podnosząc w swych 
przemówieniach ogromne wysiłki państwa 
polskiego nad odbudową objektów do użytku 
publicznego na Kresach oraz podając świet- 
ne wyniki dotychczasowej pracy, szczegół. 
nie w okresie ostatnim pod rządami pana 
Marszałka Piłsudskiego. 

Na zakończenie odbył się banket w sali 
restauracyjnej dworca, wydany przez władze 
kolejowe z udziałem powyżej wymienionych 
władz wojewódzkich oraz dyrekcji kolei 
przedstawicieli miejscowego ziemiaństwa, o- 
sadnictwa i nauczycielstwa, urozmaicony Śpie 
wem chóru oraz deklamacjami przez dziatwę 
miejscowej szkoły powszechnej. 

rzebieg całej uroczystości wypadł bar- 

który pozwolił skorzystać z dokumen 
tów, znajdujących się w archiwum Kurji 
Biskupiej, dało się odtworzyć tylko 
ostatnie lata Alumnatu *), ale i te frag- 
menty w zestawieniu z gruntowną pra: 
cą ks, Poplatka pozwalają zorjento- 
wać się w całokształcie dziejów Alum- 
natu. 

Słowem, w stosunku do Alumna- 
tu, jako uczelni, jesteśmy w porząd- 
ku. Znamy obecnie jego dzieje, po- 
trafimy odróżnić Alumnat od Akade- 
mi, możemy wydać o nim uzasadnio- 
ny sąd. I jakkolwiek wypadnie ten 
sąd, nie odmówimy Alumnatowi sza- 
cunku chociażby ze względu na jego 
sędziwy wiek. 

Gorzej się przedstawia nasz sto- 
sunek do Alumnatu, jako gmachu: 
brak nam właśnie tego szacunku dla 
sędziwych murów. 

Zachwycamy się szczerze nad szła- 
chetnością przepięknego dziedzińca, 
bez żadnego wysiłku ustalamy jego 
bl skie pokrewieństwo z  uniwersytec- 
kim dziedzińcem Skargi, stwierdzamy, 
że posiadamy prawdziwy skarb archi- 
tektoniczny, a jednocześnie bezradnie 
przyglądamy się niszczeniu prasta. 
rych murów. 

Zachowujemy się „po  wileńsku*: 
narzekamy jedni na drugich, wzrusza- 
my ramionami i czekamy na coś, na 
jakieś zdarzenie, które natchnie wszyst. 
kich zapałem, doda nadzwyczajnej 
energji i pozwoli na dokonanie praw- 
dziwych cudów. * 

Bo gdyby nie koronacja cudow-. 
nego Obrazu Ostrobramskiego, czyż: 
by ul. Wielka wyglądała tak, jak o- 
becnier Gdyby nie Targi Północne, 
czy mielibyśmy taki gmach A 

  

3 Walerian Charkiewicz: „Ostatnie lata 
Alumnatu Papieskiego w Wilnie“, W „Atene- 
um* oraz w osobnej odbitce. 

    

«cze dwa lata i 

ANGLAS 
+ KAKAO 

Do nabycia wszędzie, . 

dzo įmponująco, zawdzieczając wysiikom or- 
ganizacyjnym miejscowego naczelnika stacji 
p. . Cieniucha, któremu na zakończenie go- 
rąco dziękowali pp. starosta Czarnocki oraz 
naczelnicy kolejowi inż. Skwarczewski i Lej- 
man. 

, Należy podkreślić, iż st. Iwacewicze oraz 
miasto datują swoje powstanie od chwili 
wskrzeszenia Państwa Polskiego t.j. od r. 
1918, gdyż przed Wielką Wojną wcale nie 
było tu ani stacji ani miasta, a zńajdował 
się jedynie majątek hrabiego Jundziłła, Iwa 
cewicze. 

1 dziś ośrodek ten stanowi jako naoczny 
fakt twórczej pracy Państwa Polskiego na 
„Kresach Wschodnich, gdyż z chwilą Wskrze- 
szenia Państwa Polskiego powstało w iście 
amerykański sposób miasteczko, liczące dziś 
parę tysięcy mieszkańców wraz z nowemi 
ładnemi domami częściowo murowanemi 
drewnianemi, posiada cementownię wyrobów 
dachówek azbestowych, trzy tartakj oraz sta- 
cję kolejową, jako ważny punkt w połowie 
drogi między Baranowiczami a Brześciem, 
jak również od Iwacewicz biegnie kolej wą- 
zkotorowa do Telechan i Janowa wybudowa- 
na w r. 1917 przez okupantów niemieckich. 

Nowe miasto dzięki swemu wygodnemu 
położeniu od następnego roku ma być sie- 
dzibą starostwa, ponieważ zgodnie z postano 
wieniem władz central. dotychczasowe sta- 
rostwo w Kossowie Poleskim ma być zwinię 
te i przeniesione do Iwacewicz. х 

Kazimierz Downarowicz. 

Sztuk Pięknych? Gdyby nie jubileusz 
Uniwersytetu, czy... 

Ale poco o tem wszystkim mó- 
wić? Trzeba zorganizować jakiś ob- 
chód, znaleźć jakąś rocznicę, dotyczą- 
cą Alumnatu i sprawa będzie rozstrzy- 
gnięta. 

Czy nie nadałaby się do tego 
trzechsetna czterdziesta ośma  roczni- 
ca od założenia Alumnatu? 

Minie właśnie 5 lutego 1930 roku. 
Zresztą, możnaby było poczekać jesz- 

uroczyście uświęcić 
350 lat. 

W każdym bądź razie, z powodu 
tej lub innej uroczystości, a jeszcze 
lepiej bez żadnych uroczystości lecz z 
poczucia obowiązku wobec pięknego 
zabytku sztuki, należałoby się zaopie- 
e Alumnatem — jak najtroskli- 
ej. 
Konieczność jest tem bardziej pa- 

lącą, że gmach Alumnatu przeszło sto 
łat temu został uznany za ruderę, nie- 
nadającą się do naprawy! 

Opinję taką wydał prof. Podcza- 
szyński? 

Czy znakomity profesor architek- 
tury mógł tak grubo się omylić, czy 
na opinję jego wpłynęły jakieś po- 
boczne względy, może w związku z 
budową pałacu t. zw. biskupiego, 
niech osądzą osoby kompetentne. 

Obecnie w przekładzie z  rosyj- 
skiego przytoczę raport rektora Peli- 
kana do Nowosilcowa w sprawie gma- 
chu po-alumnackiego. 

Dla informacji zaznaczę, iż orygi- 
nał tego raportu znajduje się w ar- 
chiwum Kurji Biskupiej w Wilnie, wy- 
wołany zaś ten raport został przeka: 
zaniem gmachu Alumnatu, po zam- 
knięciu uczelni, —Seminarium Głów- 
nemu przy Uniwersytecie Wileńskim. 

  

Ku czemu zmierza Stalin? 
OPINJA SOC.-DEM. 

W tych dniach odbył się w Paryżu 
interesujący odczyt leadera socjal - de- 
mokratów rosyjskich R. Abramowicza, 
na temat obecnej sytuacji w Rosji so* 
wieckiej. Szczególne zainteresowanie 
wśród licznie zebranych słuchaczy wy- 
wołała zwłaszcza ta część odczytu, w 
której prelegent dał charakterystykę t. 
zw. „kursu stalinowskiego'* w obecnej 
polityce wewnętrznej ZSSR, wypowia- 
dając pogląd, iż kurs ten jest logicznem 
następstwem rozwoju dyktatury bolsze- 
wickiej w Rosji. 

Abramowicz twierdzi, że w swoim 
czasie. bo'szewików uratowała t. zw. 
„nowa polityka ekonomiczna* (NEP) 
która sprawiła, że Rosja na jakiś czas 
wyszła z ogólnego chaosu. Politycy i 
publicysci zagraniczni skłonni byli wó- 
wczas pizypuszczać, że przywódcy ko- 
munizmu rosyjskiego, mówiąc o komuni 
źmie i rewolucji światowej, świadomie 
i ostrożnie prowadzą Rosję z powrotem 
ku kapitalizmowi. Jednakowoż sami 
bolszewicy zmuszeni byli wkrótce 
przyjść do przekonania, że konsekwen- 
tne trzymanie się zasad nowej polityki 
ekonomicznej stanowi groźne niebezpie 
czeństwo dla dyktatury proletarjatu. 

Decydując się na realizację planu 
„nowej polityki ekonomicznej” Lenin 

powiedział, że bolszewicy muszą na ja- 
kieś 20 — 40 lat zapewnić sobie życzii 
wość mas włościańskich. Stalin już wó- 
wczas zrozumiał, że takiego terminu a- 

parat bolszewicki nie wytrzyma. Dla 
tego też obecny dyktator ZSSR stanąć 
musiał przed dylematem: NEP czy ar 
parat bolszewicki? I ostatecznie przy- 
szedł do wniosku, że lepiej jest pošwię- 
cić nową politykę ekonomiczną dla idei 
proletarjatu bolszewickiego, niż odwrot 
nie. Dlatego też, rozgromiwszy „troc- 
kistów*, uczynił Stalin to, da czego go 
Trocki tak dułgo bezskutecznie nama- 

wiał: porzucił nową politykę ekonomicz 
ną i powrócił do metod wojującego ko- 
munizmu. : 

Byta chwila, — powiada Abramo- 

wicz, — kiedy Trocki z łatwością mógł 

obalić Stalina. Za Trockim stała armia, 
większość społeczeństwa. Ale nieszczę- 
ście Trockiego polegało na tem, że znał 
on zbyt dokładnie historję rewolucji 
francuskiej. Trocki bał się, że w chwili, 
kiedy jako zwycię ca wyszedłby z Kre- 
mila, rozentuzjazmowany naród powi- 
tałby w nim tryumfatora kontrrewolucji 
1 dlatego porzucił myśl przewrotu, go- 
dząc się raczej na banicję. : 

Abramowicz przypuszcza, iž takim 
obawom przypisać należy niedawną 
kapitulację Rykowa, Bucharina, i Tom- 
skiego. Rykow jest wprawdzie człowie- 
kiemr dość słabym, tak że na decyzję je- 
go mogły do pewnego stopnia wpły- 
nąć motywy natury osobistej, ale Bur 
čharin stanowczo nie jest ani człowie- 
kiem słabym, ani tchórzem. Bucharin 
jest według słów Abramowicza — pra- 
wdziwym fanatykiem, zawsze mającym 
dobro idei, której służy, na oku. 

Stalin również zna historję rewolucji 
francuskiej. Dlatego nie ścina on. głów 
opozycjonistom, lecz poprostu zsyła 
przeciwników swych na Sybir, lub za- 
granicę, Wiedzą o tem dobrze opozy- 
cjoniści, a dlatego można przypuszczać 
że nie tchórzostwo osobiste, lecz strach 
przed termidorem skłonił „„bucharinow* 
ców* do kapitulacji. Tak zapatruje się 
na najnowsze zwycięstwo Stalina |ea- 
der rosyjskich socjal - demokratów. 

Ale, — mówi dalej Abramowicz, — 
koncesje ekonomiczne Stalina są 
wprost fantastyczne. Tak zwany plan 
pięcioletni jest absurdem ekonomicz- 
nym i społecznym. Nawet za cenę gło- 
du, zdaniem Abramowicza, nie można 
go będzie wykonać. Bezsensawny jest 

Ministerstwo, Oświecenia Publicznego 
Departament Oświecenia Publicznego. 

  

O zezwolenie na sprzedaż w wieczny 
czynsz („prodet* na wiecznyj czynsz”) 
domu Poalumnackiego z publicznej 
licytacji. 

Nr. 278, listopada 8 dn. 1225 r. 

  

  

" Uniwersytet Wileński 
Rada Głównego Seminarjum Duchownego. 

Do Pana Kuratora 
Wileńskiego Okręgu Szkolnego. 

Zgodnie z ukazem Rządzącego Se- 
natu ogłoszonego 20 lutego 1810 r., 
został oddąny Głównemu Semina- 
rjum Duchownemu znajdujący się w 

ilnie przy ul. Biskupiej murowany 
dom, zwany Allumnatem Papieskim, 
razem z należącym do niego drewnia- 
nym domem i placem, znajdującemi 
się na przedmieściu Łukiszkach. 

Za to wszystko, zgodnie z tymże 
ukazem obowiązane było Seminarjum 
zapłacić marszałkowi Pusłowskiemu 
300 rb. sr., którą to sumę  Semina: 
rjum wówczas wypłaciło, Ale ponie- 
waż dom ten chyli się ku upadkowi i 
i daje bardzo małe zyski, tembardziej, 
że i należący do niego drewniany 
dom na Łukiszkach podczas najścia 
nieprzyjaciela w r. 1812 został spalo- 
ny— Rada Seminarjum Głównego, pra- 
gnąc zwiększyć dochody z tego domu, 
poleciła prof. Podczaszyńskiemu obej: 
rzeć go i wydać o tem swoją opinię. 

Wskutek tego prof. Podczaszyński 
po obejrzeniu gmachu Alumnackiego, 
oświadczył, iż remontu domu rozpo- 
cząć nie można, gdyż koszta wyniosą 
do 12000 rb. sr. wskutek zupełnej 
słabości („„wietchosti”) nietylko Ścian, 
ale i fundamentów. | R 

Ponieważ zaś dom .Poalumnacki. 
nie może pozostać nadal w obecnym 

R A M 3 Aria Ji US 

ABRAMOWICZA. 

również program polityki wiejskiej Sta 
lina, który zdąża do tego, by wyelimi- 
nować włościaństwo całkowicie z ży- 
cia publicznego Rosji, by uczynić z 
chłopów element całkiem  zbyteczny. 
Być może, że stalinowskie „fabryki zbo 
ża” pod względem gospodarczym po- 
trafiłyby zastąpić chłopów, ale czy mil- 
jony wieśniaków zgodzą się na to, by 
zrobiono z nich poprostu „ludzi zbytecz * 
nych*? 

Abramowicz stawia sobie następnie 
pytanie: Czy można przypuszczać, że 
Stalin swą obecną politykę kontynuo- 
wać będzie bez końca, czy trwać bę- 
dzie na zrealizowaniu wszystkich pun- 
któw swego obecnego programu? I, 
odpowiada: przypuszczenie takie pra- 
wdopodobnie nie okazałoby się słusz- 
nem. W chwili, kiedy stanie się jasnem, 
że obecny kurs polityczny mógłby stać 
się niebezpiecznym dla systemu bolsze- 
wickiego, Stalin z takim samym spoko* 
jem przejdzie do nowej polityki ekono- 
micznef, z jakim ją w swoim czasie po- 
rzucił. Ale w ten sposób wiecznie żeglo- 
wać mie można. „Rewolucja w perma- 
nencji' jest+ absurdem. Drugi NEP nie 
będzie już podobny do pierwszego i 
ostatecznie doprowadzi on do rozwią- 
zania, do definitywnej rozgrywki mię- 
dzy dyktatorem a jego przeciwnikami. 

Aeronautyczne nowości 
(Z.K.) Pomyślny powrót Costesa 

i Bellonta po pobiciu wszechšwiato- 
wego rekordu długości lotu w prosiej 
linji, jak również pomyślae wyniki 
wprowadzenia stałej komunikacji po- 
wietrznej pomiędzy Francją, Madaga- 
skarem i wyspami Rėunion, napelnia- 
ią radością i dumą serca wszystkich 
Francuzów i stawiają Francję na jed- 
nym z pierwszych miejsc wszechświa- 
towej awjatyki. 

Nietylko Costes i Bellonte, ale i 
bohaterowie lotu na Madagaskar i z 
powrotem, zostają odznaczeni legją 
honorową i są wszędzie fetowani i ho- 
norowani, nawet Senat francuski zgo- 
tował im entuzjastyczne przyjęcie. Nic 
też*dziwnego, że ci zwolennicy aero- 
planów, monoplanów i hydroplanów 
patrzą się dosyć krytycznie na próby 
zastąpienia ich przez olbrzymie ste- 
rowce. 

Z całą też satysiakcją komunikują 
o fiasku, jaki spotkał Świeżo skon- 
struowany w Anglji sterowiec „R-101*. 
Oczywiście, że równie niepraktycznym 
w użyciu okaże się i drugi sterowiec 
„R-100“ będący obecnie na ukoń- 
czeniu. 

Według orzeczenia ekspertów 
„R-101*, nie może oddać żadnych 
usług handlowych, gdyż nie osiąga 
on potrzebuej szybkości, jest niewy- 
godny i ciężki przy starcie i nie może 
mieć odpowiedniego zastosowauia. A 
że z drugiej strony nie był on kon- 
struowanym dla celów militarnych, 
sfery lotnicze francuskie wyrażają 
zdziwienie, że bez poprzedniego prze- 
prowadzenia dostatecznych dośŚwiad- 
czeń z ciężkiemi motorami Diesla, 
wyłożono tak olbrzymie sumy na 
budowę dwóch sterowców tego Sa- 
mego typu od razu. 

Fiasko z „R-101“ jest dla kon- 
struktorów angielskich tak przykrą 
niespodzianką, że trzymają oni w 
Ścisłej tajemnicy modyfikacje jakim 
mają poddać motory. Wątpliwem jest 
jedaak czy nawet ;po przeprowadze- 
niu tych modyfikacyj, sterowce nada- 
wać się będą; zadawalniająco dla 
potrzeb handlowych. 

stanie ze względu na bliskość do bu- 
dującego się pałacu, Seminarjum zaś 
nie jest w stanie wydać tak znacznej 
Sumy na doprowadzenie go do nale- 
żytego stanu, przeto Rada Głównego 
Seminarjum Duchownego ośmiela się 
prosić Waszą Ekscelencję o łaskawą 
zgodę na sprzedaż oznaczonego @0. 
mu w wieczny czynsz z publicznej 
licytacji, wyznaczając na licytację wy- 
'woławczą cenę rb. sr. 3000, czyli tę 
sumę, którą Seminarjum Główne wy- 
płaciło marszałkowi Pusłowskiemu. 

P. o. rektora 
4(—) Wacław Pelikan 

Sekretarz +; 
(—) Antoni Potocki. 

т + * 

Oplnja prof. Podczaszyńskiego jest 
niezwykle ciekawa. Czy rzeczywiście 
gmach poalumnacki był wówczas ru- 
derą, mogącą ladą chwila runąć, 
gdyż Ściany i fundamenty były nie- 
pewne? i 

W jaki wtedy sposób przetrwał 
gmach przeszło sto lat i jest obecnie 
domem mieszkalnym? 

Trudno  przypuścić, żeby prof. 
Podczaszyński mógł się nie orjento- 
wać w stanie budynku, dlaczego więc 
wydał taką opinję?.. ‚ 

Odpowiedzi na to nie znajduję... 
Ale jeżeli prof. Podczaszyński miał 

choć odrobinę racji, mieszkań w gma- | 
chu po alumnackim obecnie być nie“ 
powinno. 

Jeżeli zaś racji nie miał, mieszkań 
w tym gmachu... również być nie po- 
winno!... : 

Uszanujmy mury Alumnatu, jak 
uszanowaliśmy jego dziejel.. 

Walerjan Charkiewicz. 
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Goście łotewscy w Wilni 
p Wycieczka dyneburskiego Tow. ło- 
tewsko polskiego zbliżenia zwiedzała 
w czwartek, pod przewodnictwem p. 
prof. Mieczysława Limanowskiego za- 
bytki m. Wilna, poczynając od odwie- 
dzenia mogił straconych przez Rosjan 
bohaterów powstań, na Górze Zam- 
kowej. 

O godz. 15 tegoż dnia p. woje- 
woda Raczkiewicz wydał na cześć 

1gošci łotewskich śniadanie „w górnej 
sali hotelu Georgea w obecności ks. 
biskupa dra Bandurskiego, ks. arcy- 
biskupa prawosławnego Teodozjusza, 
hachana  karaimskiego Seraja bej 
Szapszała, duchowieństwa innych wy- 
znań, wicewojewody Stefana  Kirtikli- 
sa, rektora uniwersytetu ks. Falkow- 

*skiego, radcy ministerjalnego Łubień- 
skiego, prezydenta  Folejewskiego, 
konsula Donasa, dyrektora Osterwy, 
gen. Mokrzeckiego, pułk. Giżyckiego, 
przedstawicieii prasy, sier ziemiań- 
skich, prezesa Gieczewicza, sfer rolni- 
czych, przemysłowych, literackich,m u- 
zycznych i t. d. 

Prerwszy toast na cześć Łotwy, 
jej Prezydenta i narodu łotewskiego, 
wzniósł p. Wojewoda, witając serdecz- 
nie przedstawicieli społeczeństwa ło- 
tewskiego jako drogich gości całego 
społeczeństwa naszego. P. Wojewoda 
wspomniawszy о momencie dziejo- 
wym, kiedy to żołnierze polscy i ło- 
tewscy walczyli obok siebie o wol- 
ność, dał w koficu wyraz pragnieniu, 
aby dzisiejsze odwiedzi-y gości z 
Łotwy dały początek stworzeniu u 
u nas takiego stowarzyszenia, jak 
Tow. zbliżenia łotewsko polskiego w 
Dyneburgu. 

W imieniu Uniwersytetu naszego 
na którym studja odbywa kilkudzie- 
sięciu studentów obywateli łotewskich 
JM. rektor Falkowski wzniósł toast 
fa cześć wspólnej twórczej pracy kul- 
turalnej i naukowej. 

Prezes Tow. zbliżenia łotewsko- 
polskiego z Dyneburga p. Anze, wspo- 
mniał o pomocy, udzielonej Łotwie 
przez Polskę w odzyskaniu niepod- 
ległości i ze wzruszeniem  podzięko- 
wał za serdeczne przyjęcie wycieczki 
w Wilnie, dając wyraz życzeniu, aby 
ta pierwsza wycieczka stała się pod- 
stawa dałszego zbliżenia i utrwalenia 
przyjaznych stosunków między obu 
narodami. Zakończył okrzykiem: Niech 
żyje naród polski, Rzeczpospolita, niech 

żyje Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

Burmistrz miasta Dyneburga, Wo- 
lonts, zaprosił przedstawicieli społe- 
czeństwa polskiego, aby wzięli udział 
w odsłonięciu pomnika wyzwolenia 
Dyneburga. Uroczystość odbędzie w 
tem mieście dnia 5 stycznia 1930 r. 

Obydwa przemówienia, wygłoszo- 
ne w języku łotewskim,  przetłuma- 
czył konsul Swierzbiński z Dyneburga. 

Następnie zabrał głos ks. pro- 
boszcz Wizul, Łotysz, w języku pol- 
skim i nawiązując do rocznicy o- 

swouodzenia Łotwy przy pomocy 
armji polskiej i jej wysoce utalento- 
wanych wodzów, wzniósł toast na 
cześć narodu i żołnierza polskiego, 
kończąc okrzykiem na cześć pierwsze- 
go Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego. 

Generał Mokrzecki 
cześć armji łotewskiej. 

Następnie postanowiono wysłać de- 

pesze do Prezydenta Łotwy, Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i Marszałka Pił- 
sudskiego. 

Na zakończenie dnia uczestnicy wy- 
cieczki odwiedzili Instytut Teatrolo- 
giczny Reduty, gdzie przy czarnej ka- 
wie dłuższe przemówienie wygłosił 
prof. Limanowski. Następnie goście 
łotewscy udali się do murów po-ba- 
zyljańskich gdzie byli podejmowani 
przez Związek Literatów wileńskich. 

O choinkę dla 
Najcichszą i najmniej mającą rozgłosu w 

Wilnie jest chyba instytucja Opieki nad nie- 
widomemi, a przecież to Fow. zrobiło już wie 

ie dobrego. Żeby zobaczyc jak się społeczeń- 

stwo nasze opiekuje niewidomemi trzeba się 

udać na Antokol 64 do szkoły i interantu dla 
dzieci i kilka domów dalej do schroniska i 

warsztatów pracy dla dorosłych. Dziatwy jest 

13 ale zgłoszeń coraz więcej: dawniej z nie- 

oj odnosili się rodzice do projektu od- 
anja dziecka które swem kalectwem sta- 

nowi często środek zarobku, obecnie opieku- 

nowie zakłądu z trwogą patrzą na brak miej 

sca. Kierowniczką szkoły, przechodzącej nor= 
malny kurs szkoły powszechnej, jest p dr. 

Marja Strzemińska, która sama dotknięta tem 

ciężkiem kałectwem po tyfusie za okupacji 

niemieckiej, przeszedłszy kurs specjalny w 

warszawskim Instytucie Pedagogicznym, po- 

święciła się całkowicie niewidomym, rozumie- 

jąc stokroć lepiej ich psychikę i oczywiście 
współczując jm serdeczniej, niż może uczynić 
jakakolwiek nauczycielka widząca normalnie. 

To też pod kierunkiem i opieką dr. Macji, 
dzięki jej energji, pogodzie zdumiewającej i 
dobroci, dzjeci rozwijają się z niezwykłą 

szybkością. Przybywają często w stanie pół 

dzikimi, zaniedbane przez otoczenie najzupeł- 

niej, a po kilku miesiącach zmieniają się zu- 
pełnie dzięki braku roztargnień ze świata 

zewnętrznego od którego je odcina ich O 

kropne kałectwo, Głęboki żal ogarnia patrząc 
na te oczy zaszłe mgłą lub zbielałe od wrzo- 
dów lub na przymknięte powieki, z pod któ- 
rych wybuch granatu znalezionego w polu 

wypalił oczy obrywając palce u ręki, jak np. 
u Edzia Jakubowskiego, zdolnego, dużego 

chłopca, który uczy się szybko i dobrze, gra 

na skrzypcach, a plecie koszyki jakby wi- 

dział. Ci, którzy pamiętają świat otaczający, 

łatwiej sobie przyswajają wiadomości, inni 

pamiętają go jak przez mgłę bo mieli 2 — 

3 — 5 lat gdy stracili wzrok. Ale są i takie 

o nigdy, nigdy ani na chwilkę nie widziały 
jasności dnia, nie mają pojęcia o tem co je 
otacza inaczej jak za pomocą dotyku i wę- 
chu. 

Palce i rączki tych dzieci są ciągle ży- © 

Ę we w ruchu; gdy usłyszą. nowy głos, wnet 
wyciągają się i chcą poznać; chcą wiedzieć, 
jakieś sobie swoje wytworzyć pojęcie. Ma- 

ła Janka, która pół roku temu rzucała się jak, 
zwierzątko na wszystko i nic nie rozumiała, 

bo jest ślepa od urodzenia, teraz wie rozmai- 

ślepych dzieci 
te rzeczy: jej małe paluszki przelatują po u- 
braniu, liczy guziki, zdaje sobie sprawę że 

tu pończochy, trzewiki tu sweater, tu koł- 

nierz futrzany, tu kapelusz. „A tu widzisz 

jest moje ucha” mówię biorąc jej bystrą rą- 

czkę. „Ja wiem że tam jest ucho”, odpowiada 

dotykając lekko włosów i policzka, i bieg- 
nąc wnei palcami po rękawie, pyta „A gdzie 

zegarek? czy na ręku?* Straszny żal sciska 

serce patrząc na te dzieci, cóż to za niedola 

wielka a cóż za wielka zasługa otaczać je ta- 
ką miłością jak w tym małym domku z o- 

gródkiem, gdzie się uczą, gimnastykują, gra- 
ja, uprawiają rośliny, bawią się i rozwijają, 
plotą ładne sprzęty i starają się nabyć wia- 

domości które je postawią w rzędzie możli- 

wie normalnych pracowników. Obecnie ma- 

rzenie tych dzieci to choinka! Nie Żobaczą jej 
ale poczują i dotkną, pragną jej i ciągle o tem 

mówią. Potrzeba im też zabawek, potrzeba 

ubrań dla starszych chłopców i obuwia, po- 
trzeba radja dla schroniska dorosłych ktė- 
rych jest 12 osób, potrzeba też czytanek. 
Wykłuwanie książek dla ślepych jest rzeczą 
dość skomplikowaną, ale jeśli się tego ш- 
czą ślepe dzieci, to dorosła osoba dobrej wo 

li też potrafi i mogłaby wiele dobrodziejstwa 
uczynić przepisując dla nich powiastki, gdyż 
mają za mało książek, czytanek, historyjek 
dla swych mądrych paluszków i biednych 

ślepych oczu. 
Może po przeczytaniu tych wiadomości o 

ślepych dzieciach, te które mają zdrowe, 

lśniące oczy dadzą swoje zabawki, może do- 

rośli zainteresują się losem tych przygarnię- 

tych niewidomych i złożą ofiary na ich po- 

trzeby, na tę chojnkę, o której tak marzą! 

Redakcje pism wileńskich chyba chętnie przyj 

mować będą składki na ten cel. H. R. 

Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 

znajdujący się bez żadnych Środków 

do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant" 

Używajcie znakomity 
Karlsb; i srisbadzki „ARÓW RORH 
CHLEB Ц 

Najlepszy środek przeciw zaparcia | 
i otyłości. Żądać wszędzie. 4729-0 
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do Pięknych Pań I Młodzieży palącej!!! 

Pamietajcie palacze 
zwłaszcza Nadobne Panie, dbające o śnieżną biel swych ząbków, 
unikniecie zgubnych dla zdrowiaj i urody skutków pale-nia, 
paląc papierosy JEDYNIE w GILZIE TIGAN. 3 

T elegancka, wytworna gilza, skłacająca się z pierwszorzęd- 
104 —nych surowców — posiada w ustniku filtr z najlepszej bibuły 

filtracyjnej, dzięki któremu chroni organizm od trujących 
składniców dymu tytoniowego, a jednocześnie w niczem nie 
zmienia aromatycznego smaku papierosa. | ‹ AE 

Ti dowiódł, iż stosowanie jedynie waty w większej, Iub mniej- 
Gal j ilości, jako czynniką rzekomo w Gilzie zwykłej filtra- 

cyjnego-zgoła nie rozwiązuje problemu fitracji. 
Ti ___dzięki swemu doniosłemu wynaiazkowi dokonał przewrotu 

й gan w gilziarstwie i stał się prawdziwem dobrodziejstwem dla 
palaczy! Sprobujcie i osądźcie sam li! 

Fabryka Giiz Pafenfowanych „TIGAN“ 
Sp.zogr. odp. Warszawa. 

Skład kosygnacyjny na całą ziemię Wileńską 
A.STOLOWICKI Wilno, Rudnicka 25, tel. 378. 

do nabycia we wszystóich sklepach tytoniowych i kolonjalnych. 
kinės UA kinis skatins Aika Aiks Uk d a ke 

11! 

toastowa! na | 

e Hantel w godzinach zakazanych wywołał podej- 
rzenie mordu ryfualnego 

Onegdaj wieczorem około godziny 8 do sklepu spożywczego  Jakóba 
Młatka, przy ulicy Tatarskiej 18, weszła dziewczynka lat 13, córka jednego z 
lokatorów domu Nr. 24 przy tej samej ulicy. ь 

Kupiwszy kilo jabłek dziewczynka 
przez Młatkina, który widząc przechodz 
kułu za późny handel zamknął drzwi i cofnął się z powrotera do sklepu. 
chwili ostrożny sklepikarz powtórnie wyjrzał na ulicę w momencie, 
cjant wracał z powrotem. 

chciała wyjść lecz została zatrzymana 
ącego policjanta i obawiając się proto- 

Po 
gdy poli- 

Młatek sądząc, że pólicjant zanważył, że w sklepie handlują, tak dalece 
stracił się, że zatrzasnął drzwi a stojącą tuż dziewczynkę począł ciągnąć do 
mieszczącej się tuż przy sklepie pracowni blącharskiej, której on jest właści- 
cielem. 

Przerażone dziecko nić orjentując się poco ją ciągną wgłąb  m'eszkania 
gdy zauważyła w dodatku w ręku Młotka nożyce blacharskie dość dużych roz- 
miarów poczęła tracić przytomność, przypuszczając, że chcą ją zarznąć na „ma- 
A Ostatkiem sił zdołała się wyrwąć z rąk Żyda i z krzykiem wypadła na 
u cg. 

Gdy w domu opowiedziała o swej przygodzie rodzice dziewczynki poru- 
szeni jej opowiadaniem narazie udali się do Młaątka a następnie do policji 
gdzie przyjęto od nich zameldowanie o całem zajściu. 

Wieść o tem rozeszła się lotem błyskawicy po całej dzielnicy. Nie trzeba 
suyba dodawać, że cały wypadek spowodowany został przez nieporozumienie i 
zbieg okoliczności. Młatek zaskoczony oskarżeniem go o usiłowanie mordu ry- 
tualnego i obawiając się ewentualnych ekscesów ze strony podnieconego tłumu 
który przez cały dzień zbierał się w pobliżu jego sklepu narazie ukrywał się 
do czasu póki policja nie wytłómaczyła 
podejrzenia. 

  

KRONI 

  

j PIĄTEK | 
! | 6 ozas | 
| Mikołaja 
| Jutro | 
i Ambrożego i 

Spostrzeżenia meteorołogicznie Zakładu 
Metgoroiogii U. S. B. 

Wschód sł. g. 7 m 24 

Zachód sł. g. '5 m. 14. 

z dmia 5 — AL 1929 r. 

ciśnienie 65 

średnie w m. 

temperatura 
średnia 4 

opad za do- й: 
bę w mm. į 

wiatr Św: przeważający Południowy 

Uw-gi: pochmurne, mgła, 
M'nimum za dobę + 3C 
Maximum za dob; +  šoC 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Roraty kolejarzy. Staraniem Za 

rządu Okręgowego Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich w Wilnie w dniu 8 
grudnia rb. o godz. 6 rano w kościele 
Księży Misjonarzy przy ul. Subocz od 
będą się kolejarskie roraty, na które za- 
rząd zaprasza wszystkich swych człon 
ków. 

— Wykłady liturgiczne. Na zlece- 
nie JE ks. arcybiskupa metropolity wi- 
leńskiego we wszystkich kościołach wi- 
leńskich przed nieszporami będzie czy 
tanie Pisma św., zaś w kościele św. Ja” 
na będą wykłady liturgiczne. Odbywać 
się one będą o g. 4.30 czyli w pół go- 
dziny przed nieszporami. 

Spowiedź dla dzieci. W kościele św. 
Jana każdej soboty od g .3 do 5 

W sobotę dn. 7 w kościele paratji 
Antokolskiej o g. 6.30 Msza św. Żywe 
go Różanca. 

Zaś w kościele św. Ratała o godz. 
7 roraty uczniów szkoły handlowej. 

1-go w sobotę w kościele św. Rafa- 
ła rora ty uczniów szkały handlowej o 
godz. 6.30. 

URZĘDOWA 

— (y) Nowe odznaczenia zasłużonych. 
W ostatnim Monitorze zamieszczone są na- 
zwiska osób pochodzących z Wileńszczyzny 
a odznaczonych. 

Krzyż oficerski orderu Odrodzenia Polski 
otrzymali: Leontyna Iwaszewska za zasługi 
na polu pracy narodowej i filantropijnej, Mar- 
jan Władysław Jankowski, starosta dziśnień- 
ski w Gł ębokiem za zasługi na polu pracy 
narodowo - społecznej, Zofja Paszkowska, 
nauczycielka Państw. Gimn. im. Orzeszko- 
wej w Wilnie za zasługi na ROR Ra, 5ро- 
łecznej i tajnego nauczania, Julja - Aleksandra 
Rodziewiczowa, przełożona Gimn. Państw. 
im. Orzeszkowej w Wilnie za zasługi na po- 
lu tajnej pracy oświatowej i pedagogicznej, 
dr. Abraham Wirszubski, lekarz w Wilnie za 
zasługi na polu pracy społecznej. 

Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Pol- 
ski otrzymali: kpt. dypl. Hipolit Słabicki w 
Wilnie za zasługi na polu organizacji służby 
w Korpusie Ochrony Pogranicza, Janina Sus 
morokówna kierowniczka szkoły powszechnej 
w Wilnie, za zasługi na polu tajnej pracy o- 
światowej i filantropij nej, Karol Wedziagol- 
ski, rolnik w Jaworowie, pow. wileńsko = 
trockiego za zasługi na polu pracy niepodle- 
głościowej. 

— (y) Cudzoziemcy muszą się natych- 
miast zarejestrować. Wszystkie osoby, nie- 
posiadające obywatelstwa polskiego, które 
przybyły do Polski po dniu 27 man 1929 
roku i mieszkają już w Polsce przeszło 
3 miesiące — winny natychmiast zgłosić się 
do Starostwa Grodzkiego w celu rejestracji 

zainteresowanym całą bezpodstawność 

NRY PEEBUTESAZWCOZOSTARE 

rowizn Magistrat pozostawia na przysz 
ły rok budżetowy w normach tegorocz- 
nych. 

— Wydział Elektryczny Magistratu m. 
Wilna uprzejmie prosi pp. właściceli domów 
którzy korzystają z energji elektrycznej dla 

„oświetlenia latarń z nr. domu, o pisemne za- 
wiadomienie wydziału, celem zarejestrowania 
powyższych latarń. 

— (a) Znalezienie archiwum z ubiegłego ' 
stulecia. W archiwum miejskiem znaleziono 
40 tomów akt z materjałami dotyczącemi wj- 
leńskiej gminy żydowskiej, z lat 1809 — 1844 

WOJSKOWA. 
— (0) Podatek wojskowy. Z po- 

czątkiem bieżącego miesiąca rozpoczę- 
ła się rozsyłanie nakazów płatniczych 
do podatników, obowiązanych do ui- 
szczenia podatku wojskowego. Podatek 
ten od dnia 1 stycznia roku 1930 uisz- 
cząć mają osoby, zaliczone do katego- 
rji C. D iE rocznika 1908, lub też ro- 
cznika 1907, które kilkakrotnie stawały 
przed komisjami poborowemi. 

SZKOLNA 

— (y) Termin feryj świątecznych w szko 
łach. Z powodu ukazania się w prasie miejsco 
wej nieścjsłej wiadomości, dotyczącej feryj 
Bożego Narodzenia w szkołach Kuratorjum 
Okręgu RO Wileńskiego komunikuje 
że p. minister WR i OP zarządził by ferje te 
rozpoczęły się w dniu 21 grudnia (sobota) 
po łekcjach szkolnych i zakończyły się w. dn. 
2 stycznia 1930 roku, normalne zajęcia szkoł 
ne rozpocząć się mają dnia 3 stycznia (pią- 
tek) 1930 roku. Powyższe zarządzenie doty- 
czy wszystkich kategoryj szkół podległych 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego. 

DRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (a) Strajk personelu biura związku ku- 
pców żydowskich. Wczoraj rano zastrajko- 
wali pracownicy biura związ. kupców żydow 
skich. Zatarg wynikt na tle wymówienia posa 
dy jednemu z pracowników. 

Strajkujący żądają przyjęcia wydalonego 
z powrotem do pracy. Akcję strajkową popie 
ra zw iązek pracowników żydowskich który 
zapowiedział że w razie przedłużenia się straj 
ku, porzucą pracę wszyscy pracownicy zatru- 
dnieni w instytucjach żydowskich. 

KOMUNIKATY. 
— Z Tow. prawniczego im. Ignacego Da- 

niłowicza w Wilnie. Staraniem Towarzystwa 
rozpoczyna się szereg referatów nad temata- 
mi, które były przedmiotem narad na Il-gim 
zjeździe Prawników Polskich w Warszawie 
w roku 1929. ; 

Dn. 7 grudnia 1929 r. o godz. 7.30 w. w 
lokalu Rady Adwokackiej odbędą się dwa 
pierwsze odczyty z tej serji, mianowicie: 

Prof. Alfonsa Parczewskiego: ' 1) Rada 
Stanu, 2) specjalny sposób traktowania ko- 
dyfikacji prawa cywilnego j karnego przez 
parlamenty. 

Po odczycie dyskusja. 
dziani. 

Gošcie mile wi- 

SPORTOWA 

— Tombole WKC. „Pogon“ иггайхапе 
w kasynie 1 pap leg. cieszą się wielkim po- 
wodzeniem. "EN 

Ostatnia tombola dn. 1 bm. była urozma- 
icona występami znanych artystów teatrów 
wiłeńskich p.p Wyrwicz - Wichrowskiego i 
Karczewskiego, których publiczność nagro- 
dziła serdecznemj oklaskami. P. kpt. Górec 
ki przy akompanjamencie p. Kropiwnickiego 
odspiewał kilka piosenek i'aryj z opery Pa- 
jace. Publiczność zmusiła kpt. Góreckiego 

RÓŻNE. 
do bisowanija. 

— (y) Uroczyste otwarcie kursu obrony 
przeciwgazowej. W dniu wczorajszym rb. w 
męskiem Państw. Seminarjum Nauczyciel- 
skiem im. T. Zana odbyło się otwarcie kur- 
su obrony przeciwgazowej dla uczniów Se- 
minarjum zorganizowanego przez Wil. Woj. 
Kom. LOPP. Pokaźna liczba słuchaczy, 63 
osoby, Świadczy, iż nasza młodzież szkolna 

pok. Nr. 13. Należy mieć przy sobie 2 foto- ma Zrozumienie dla ważnej sprawy bezpie- 
grafje, paszport oraz wypełnioną kartę reje- 
stracyjną. Ostateczny termin rejestracji u- 
pływa z dn. 15 grudnia rb. Nie nałeży sprawy 
rejestracji odkładać na ostatni dzień. Nieza 
rejestrowanie pociąga za sobą karę grzywny, 
względnie aresztu lub wysiedlenia. 

MIEJSKA 

— (0) za zużycie bruków. 
Wobec znacznych wydatków, poczy: 
nionych w roku bieżącym na budowy 
nowoczesnych jeźdni, Magistrat projek- 
tuje na rok budżetowy 1930 — 31 pod- 
wyższyć opłaty za zużycie bruków miej- 
skich od dorożek samochodowych i au- 
tobusów 

— (0) Podatek hotelowy a przyby- 
wający do Wilna wojskowi. Magistrat 
uchwalił pozostawić wymiar podatku 
hotelowego na rok 1930 — 31 bez zmia 
ny lecz z tym, warunkiem, że wojskowi 
o ile przybędą do Wilna nie w celach 
służbowych, muszą opłacać ten poda- 

czeństwa w przyszłej wojnie i dowjedzie nale 
żytem poparciem wszelkie poczynania w tym 
kierunku. Nowootwarty kurs ma szczególne 
znaczeiie, gdyż z niego wyjdą przyszli nau- 
czyciele, wychowawcy młodzieży. Na otwar- 
cie przybył przedstawiciele LOPP i ciała pro 
fesorskiego. Na wstępie przemówił p. dyre- 
ktor Seminarjum, podkreślając wielką rolę 
wyszkolenia w obronie przeciwgazowej, na- 
stępnie głos zabrał dyrektor Kom. Wojew. 
LOPP p. St. Romer i w imieniu komitetu do: 
konał otwarcia. Mir. J. Chromy treściwie 
scharakteryzował współpracę wojska i lud- 
ności cywilnej w dziele obrony przeciwgazo- 
wej. Do swoich przyszłych słuchaczy prze- 
mówił również, nawołując do wydajnej ora- 
cy na tem polu, wykładowca kursu, p. Eu- 
genjusz Stankiewicz. Na zakończenie inspe- 
ktor wojewódzki ALB Korowajczyk wygło 

"sił referat na temat „ 
cznej,” 

— (0) Kary za niedostarczenie deklara- 
cyj podatkowych. Dnia 30 listopada upłyrtał 
termin dla składania deklaracyj podatkowych 
od lokali i nieruchomości na rok 1930. 

W związku z powyższem, Magistrat przy- 
stępuje do wymierzenia kar przeciwko właści 
cielom nieruchomości, którzy w ustalonym 

historji wałki chemiż 

  

Ś. 

Exsportacja zwłok z domu żałoby, 

Nabożeństwo żałobne odbędzie 

Helena z Chrzeęzonowiczów 

Walicka 
Zmarła dn. 5go grudnia 1929 r. w wieku lat 83. 

Św—go Piotra i Pawła nastąpi w piątek dnia 6 b. m. o godz. 5 wiecz 

10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawła. 

O czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 

P. 

z ulicy Węglowej 21, do košciola 

się w sobetę dn. 7 b. m. o godzinie 

RODZINĄ. 

  

l» = 

O czem zawiadamia 

$. 
Boiesła wi 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
wienia „Sen nocy letniej'. Dziś po 

raz 14 baśń fantastyczna W. Szekspira „Sen 

nocy letniej', która odniosła wielki sukces 

artystyczny i cieszy się niesłabnącem powo- 

dzeniem. llustrację muzyczną sztuki wykona 

orkiestra pod dyrekcją E. Dziewulskiego „Sen 

„nocy letniej” niebawem już schodzi z reper- 

tuaru. % 
— Występy Wandy Siemaszkowej. Znako 

mita tragiczka polska Wanda Siemaszkowa, 

której wielki talent znany jest w kraju i za- 

granicą wystąpi we wtorek najbližsz 10 bm. 

w głośnej sztuce Gordina „Mirla Efros“. W 

sztuce tej osnutej na tle życia sfer żydow- 

skich W. Siemaszkowa tworzy prawdziwą 

kreację wywołując niezatarte wrażenie. 

miejski w Lutni. Dziś po raz 9 

wytworna lekka kóynedja Verneuilla „Fotel 
4T' odznaczająca się humorem, werwą i nad- 
wyraz żywą akcją sceniczną. W rolach głó- 
wnych znakomici artyści Janina Werniczów- 
na i Aleksander Zelwerowicz są przedmiotem 

codziennych owacyj i entuzjastycznego przy- 

cia. 
> — Najbliższa premiera. Codziennie odby- 
мафа się próby pod kierownictwem režyser- 

skiem A. | parkais z interesującej sztuki 

Fodora „Mysz kościelna'* 
— Przedstawienie szkolne, jutro o godz. 

3.30 pp. w teatrze miejskim Lutnia odbędzie 

się przedstawienie po cenach najniższych 

przeznaczone dla młodzieży szkolnej, Wysta- 
wiona zostanie komedja włoska Goldoniego 

„Oberžystka“. 
— Przedstawienia popołudniowe. W obu 

teatrach miejskich w niedzielę najbliższą od- 

będą się przedstawienia popołudniowe po ce 

nach zniżonych. W teatrze na Pohułance po 
raz 26-ty wyborna komedja Grzymały Sied- 
leckiego „Maman do wzięcia”, w teatrze Lu- 

tnia po raz 1O'ty wesoła groteska B. Wina- 
wera „R.H. Inżynier". REA: 7 

— Rewja wilenska. Zapowiedž występów 

zespołu znanej rewji wileńskiej wywołała ży- 

we zainteresowanie. Nowa rewja „Czego pan 

chce" ukaże się dwukrotnie w poniedziałek 
9 i 10 bm. w teatrze Lutnia. Bilety już są do 

nabycia w kasie teatru Lutnia 11 — 9 w. 

— Koncert poświęcony twórczości E. 

Griega. Poranek muzyczny, który odbędzie 
się w niedzielę nadchodzącą w Teatrze Miej- 

skim w Lutni o godz. 12 w południe obej- 

muje najcelniejsze utwory Edwarda Griega w 
wykonaniu wileńskiej orkiestry symfonicznej 
pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego, oraz 
solistki śpiewaczki Zofji Bortkiewicz Wyleżyń 
skiej. Obfity program złożony ze suit, uwer- 
turi pieśni z tow. fortepianu i orkiestry za- 

powiada audycję niezmiernie ciekawą i dostę 

pną dla wszystkich. Początek o godz. 12 w 
południe. Bilety po cenach najniższych naby- 

wać można w kasie Teatru w Łutni od 11 — 
9 wiecz. A 

— Wieczór unijny. Sala domu katolickie- 

go przy kościele św. Jana, sekcja kulturalno 

oświatowa SMP rzemieślniczej im. św. Kazi: 

mierza, urządza w dniu 8 grudnia rb. „Wie- 

czór unijny”, na program którego złoży się: 

1) referat „Unja w przeszłości a dzisiaj 

wyp. ks. dr. St. Glakowski, absolwent Papie- 

skiego Instytutu Wschodniego w Rzymie, 2) 

obraz dramatyczny w 3 aktach „Za unitów 

z czasów prześladowania unitów przez rząd 

moskiewski. W czasie antraktów przygrywać 
będzie orkiestra mandolinistów. Początek o 
godz. 19. \ 

CO GRAJĄ W KINACH? 
„Heljos* — Szlakiem hańby. 
„Hołływood* — Zakazana kobieta 
„Słońce" — Wywoływacz 
„Lux* —Tajemnica Wschodu у 
„Wanda“ — Bezbožne dziewczę z hustawki 
„Picadiliy“ — Biała księżna. 
„Światowid* —* Niewolnik zmysłów. 

Ognisko kolejowe — Na skim bruku 
Miejskie — żowy Nr. 13 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Objawy nerwowe u umysłowo 
iwo chorej spowodowały plotkę o „opętanej 
przez djabła", Wczoraj po mieście rozeszła 

się wieść że przy ulicy Tatarskiej 8 mie- 
szka pewna kobieta/ „opętana przez djabła*. 

Podczas snu dostaje ona narazie drgawek 
a następnie daje się u niej zaobserwować anor 
malne podniesienie się brzucha i piersi. Owa 
kobieta mimo że jest ogarnięta snem na skie 
rowane pytania odpowiada przyduszonemi 
syłabami jakgdyby była brzuchomówcą. 

Poza licznymi ciekawskimi, którzy tłumnie 
poczęli nachodzić mieszkanie chorej i na swój 

tek. W ten sposób Magistrat chce ich czasie wzmiankowanych dekłaracyj nie zło- sposób komentować zjawisko, chorą odwie- 

traktować narówni z urzędnikami pań- 
stwowymi i samorządowymi. 

— (0) Sprawy podatkowe. Jak się 
dowiadujemy, podatki miejskię od zbyt 

ku mieszkaniowego i od spadków i da-wego. 

— Podziękowanie. Oddział XV Towarzy- 
stwa św. Wincentego a Paulo składa serde- 
czne podziękowanie Stowarzyszeniu Emery- 
tów Wojskowych za otrzymane 100 zł. jako 
zapomogę dla biednych parafji Serca Jezuso - 

  

dziło kilku „znajomych”, znachorów, którzy 
zamówieniami usiłowali wywabić djabła. Za- 
biegi te niewiele naturalnie pomogły a jedy- 
nie rozdrażniły chorą która omal nie rzuciła 
się na stojących koło łóżka znachorów. 

Wreszcie dowiedziały się o tem władze i 
wezwały lekarza. 

" 

< 
(alerja z Torriowiczów Łopuszańska 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, 
zasnęła w Bogu dnia 4-go grudnia r. b. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (W. Pohulanką 43) do kościoła 

Serca jezusowego, nastąpi w piątek 6 b. m. o g. 9 m. 30 rano, poczem, 

po nabożeństwie żałobnem odbędzie się pogrzeb ną cmentarzu Ross4, 

RODZINA. 

в; 

ROGOWSKI 
pracownik Okręgowego Urzędu Ziemskiego, po krótkich i ciężkich 

cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł 4 grudnia r. b. 
Eksportacja zwłok ze szpitala na Wilczej Łapie do kościoła Serca 

Jezusowego nastąpi w dniu 6 grudnia © godz. 16 m. 30. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę o godz. 9 m. 30 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O tym smutnym obrządku zawiadamia 
Prezes okręgowego Urzędu Ziemskiego. 

& зАа & 

CZYJE DOLARY? 

Zygmunt Jankowski, . właściciel piwiarni 
przy ul. Portowej otrzymał jeszcze w 1924 
r. stu dolarowy banknot fałszywy od jakie- 
goś niewypłacalnego klienta. Jankowski wie- 
dział doskonale że banknot jest fałszywy, je 
dnak trzymał go, ot tak, na wszelki wypadek. 

Po kilku latach w czasie rozmowy z kil- 
koma klientami pochwalił się, że ma jeszcze 
ten banknot, i wówczas jeden z obecnych, 
Piotr Lutowicz zaproponował spółkę. Luto- 
wicz miał puścić w obieg falsyfikat, a następ- 
nie podzielić się zarobkiem. 

Wziął on banknot dobrał sobie do towa- 
rzystwa dwuch podobnych sobie typków 'i 
wszyscy poszli do knajpki. 

"Tu po libacji zapłacili gospodarzowi falsy: 
fikatem, 

Gospodarz zorjentował się j zrezygnował 
zupełnie z zapłaty. Hultajska trójka wyszła 
na ulicę i tu dopiero spostrzeżono brak ban- | 
knotu. Nikt nie przyznawał się do jego posia 
dania. Powstała sprzeczka, po której pod- 
chmielony Jankowski zaprowadził kompanów 
do komisarjatu, oskarżając ich ni mniej, ni 
więcej, jak o kradzież 100 dolarów. 

Rewizja wykazała, że nikt niema przy so- 
bie banknotu, lecz ponieważ wszyscy byli pi- 
jani, dyżurny przodownik polecił wywiadow- 
cy Umjńskiemu udać się ulicami, przez które 
szli przytrzymani i poszukać banknotu. 

Rzeczywiście banknot leżał na chodniku 
lecz jednocześnie wyłoniła się kwestja jego... 
autentyczności, 

W. rezultacie ostatecznym całej tej zawie 
łej historji Jankowski i Lutowicz stanęli przed 
sądem oskarżeni o usiłowanie puszczenia w 
obieg faisyfikatu. 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał obu 
na 6 miesięcy więzienia. 

Tajemnica pochodzenia banknotu została 
tajemnicą. Wyjaśniono tyłko, że został on 
sfałsyfikowany z autentycznego dwudolarowe 
go banknotu. (y) а 

Okazało się wówczas że rzekoma „оре | 
tana“ jest poprostu nienormałlną. 

Chora umysłowo jest ona od lat 10 
i przed paru dniami przywió zł ją do Wilna 
brat w celu ulokowania w zakładzie psychi- 
cznym. 

Plotka o „opętanej przez djabła'* podawa- 
na z ust do ust urosła do rozmiarów olbrz) 
miej sensacji tak że wczoraj wieczorem koło 
domu gdzie mieszka chora staty tłumy? cie- 
kawych usiłujących dostać się do środka. ' 

ochodzi z pod Nowogródka i na- 
arja Akimaszko i ma lat 18. ' 

Chora 
zywa się 

— (c) Usiłowauie okradzenia 
Chor;ch. W ubiegłą Środę późnym _ wie- 

€: czorem do Kasy Chorych przy ulicy Domi- | 
nikańskiej dostali się złodzieje, którzy w 
momencie, gdy przystąpili do piądrowania 
lokalu zostali spłoszeni i sałwowali się 
Usa W pościgu dwóch z nich policja 
ujęła. 

— (c) Profanacja cmentarza żydow- 
skiego. Nieujawnieni sprawcy dostali się 
pod osłoną nocy na cmentarz dowski 
przy ulicy Kirkutowej i dopełnili profanacji 
grobów należących do ośmiu rodzin. 

Pastwą ich padły nagrobki, ogrodze- | 
nia i t. d. 3 

— (c) Postrzelił się ułan. Podczas 
manipulowania rewolwerem postrzelił się w 
pierś plutonowy 4 pułku ułanów Edward 
Kowalewski. Ofiarę własnej nieostrożności 
przewieziono do szpitala wojskowego na 
Antokolu. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
3 do 4 bm, do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilnie 82 wypadki. W tem było kradzie- 
ży 6, zakłóceń spokoju i nadużycia alko- 
ABE W przekroczeń „ administracyjnych 

i 
— (c) Tragiczny wypadek oficera. 

Onegdaj nad ranem na przedpolu odcinka 
granicznego Sienkiewicze znałeziono ranne- 
go w Piersi porucznike. W jakich okolicz= 
nościach wypadek misł miejsce pozostaje 
narazie zagadką 

— (c) Podrzucenie  skiadzionych 
rzeczy. Nocy Onegdajszej, jak conosilišmy 
zostało $okradzione mieszkanie Świrskiej 
(Kolejowa 9), złodzieje dost:li się rynną 
na balkon i wynieśli garderobę wartości Ś | 
tysiące złotych. Złodzieje widząc, że po 
licja nie na żarty zabiera się do Ich skóry - 
postanowili pozbyć się kompromitujących 
dowodów i skradzione u Świrskiej rzeczy 
w całości podrzucili w pobliżu jej miesz — 
kania. 
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RADJO 

Piątek, dnia 6 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.20—13,00: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13,15—13,20: Transmisja 
z AU Komunikat meteorologiczny. 
15.40 16.00: Program dzienny,  recertuar 
i chwilka litewska. 16.00 16.15: „W czem 
rodzice grzeszą wobec dziec *—pogadankę 
wygłosi dyr Ludwik Szwejkowski: 16.15— 
17,00: Muzyka popularna w wykonaniu 
zespołu muzycznego Polskiego Radja. W 
programie: 1)  Ippolitow-iwanow — suita 
Kaukazka, 2) Musorgski—- fantazja z opery 
„Boris Gogunow*, 3) J Strauss—walc, 4) 
Grieg—marsz weselny. 17.00 -17.25; Au- 
dycja dla dzieci „Zaczarowane pantofelki" 
pióra Haliny Honendlingerowny' wykona 
Zesp. Drematyczny Rozgłośni Wileńskiei, 
17,25 17,45: Kurs fotografji—pogadanka V 
Wywoływanie i utrwalenie płyty. 17,45— 
18,45 Transmisja z Warszawy. Koncert. 
18.45—19,15: Audycja wesoła—„Ochl Ach!* 
djaiog radjofoniczny oprzcowzłą Zula Min: 
kiewiczówna w wykonaniu Zespołu Dram. 
Rozgłośni Wii. 19,15 — 19,40: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 92* odpowiedzi na listy ra- 
djosiuchaczy wygł. Witold Hulewicz, Dyr. 
Progr. Polskiego Rapja. 19,40—20,05: Pro- 
gram na sobotę, sygnał cząsu i rozmaitoś- 
ci, 20,05-23,00:  Transmisją z Warszawy — 
Koncert O: feljeton i komunikaty. 

w : Muzyka z płyt gramofono- 
wyc p 

tua ajj | 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik @ 
co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5 - 6 lampowy. Ekonomicz- 

ny, tani i łatwy w obsłudze. 

Wileńska Pomoc Szkolna 
MWilno, Wileńska Nr. 38. 

SEREK NASZA; AEACKKSWI GRZES AKA ROSES 

  
  

Magistrat miasta Święcian na zasadzie ih 
chwały Rady miejskiej z dnia 9 listopada 
1929 roku (prot. Nr. 46 pkt. 1) ogłasza: 

PRZETARG OFERTOWY 
na dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach 
od dnia I stycznia 1930 roku do dnia 31 gru- 
dnia tegoż roku włącznie. 

Oferty pisemne z podaniem wysokości pro 
ponowanego czynszu dzierżawnego w zam- 
kniętych kopertach z napisem: „Oferta na 
dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach*, 
naležy składać w biurze Magistratu (m. 
święciany, ulica Nowa d. Nr. 7) w terminie 
do dnia 20 grudnia rb. godz. 11 rano. 

Wysokość wadjum które winno być wpła 
cone do kasy Miejskiej lub na con to czeko- 
we Magistratu w PKO nr. 51073 wynosi 5 
proc. sumy zaoierowanej. 

Warunki i wszelkie informacje dotyczące 
PA rzeźni miejskiej uzyskać można w 
biurze Magistratu codziennie, (prócz nie- 
dziel i świąt) w godzinach urzędowych. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
20. 12. o godz. 12. 

Magistrat zastrzega sobie prawo przepro- 
wadzenia dodatkowego przetargu ustnego, 0 
iieby ku temu zaszła potrzeba. 

Magistrat. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 grudnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,77, 125,08, 124,46 

Kopenhaga 238,97, 239,57, 238,37 
Budapeszt 156,00 156,40 155,64 

Holandja 359,82 360,72 358,92 

Londyn 43,50,5 43,61, 43,39,5 
Nowy-York 8,89,5 8,91,5  8,87,5 

Oslo 27895 27955 278,35 

Paryż 35,12, 35,21 35,03 
Praga 26,44 26.50, 26,8 

Szwajcarja 17326, 173,69, 172,83 
Bukareszt 5,3125 53137 5,3119 
Stokholm 239,87. 240,47 239 27 
Wieńeń 125,49 12580 125.18 
Węg'* 155,57 155,74 155,17 
Wiach- 46.69, 46,81, 46.57, 
Mark» niemiecka 213,48, 
Gdańsk 173,96. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 110.25. Prem- 

jowa dolarowa 64.50 5 proc. konwersyjna 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,25. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Baaku Rola., obli- 
gacie B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. |. Z. ziemskie 46,90 
8 proc. warszawskie 67,60.5 proc. warszaw- 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,75. 10 proc 
Siedlec 69.— — 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz 
50.25 4 1 pół proc. warsz. 46. Kalisz 57 
8 proc. T. K. Pizem. Polskiego 79,50. 
7 proc. ziemskie dolarowe 75. 

Akcje. 

Bank Polski 165,75 166.— Powszech: y 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78,50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
69. Cukier 29.— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18. _ Norblin 80. Ostrowiec 21.75 
Starachowice 21.50 21,25 Zieleniewski 80, 
—80, Parowozy 20. Węgiel 69,—  Paro- 
wozy —, „ Borkowski 850 Spiess 105. 
Lilpop 33.50 B. Zachodni 73. Kijewski 90, 
Klucze 8.50 III em. 73.50. Siła i Światło 
99 50 Firley 38. Bank Dysk. 126,Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 103. Bank Hand- 
lowy—120. Chodorów 158,50. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 5 grudnia 1929 r. 

Listy zastawne. 
em. VII 8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemsk. 

100 dol. — 90 
Wilna 100 zł. 5 proc. Poź. konwers. m. 

—5| proc. 

OFIARY. 
Dla uczczenia pamięci śp. Bronisława 

Chłopickiego b. inspektora szkolnego m. Wil- 
na Źrzeszenie Komitetów  Rodziecielskich 
Szkół Powszechnych m. Wilna, zamiast wień- 
ca na grób składa 25 zł. na przytułek dzieci 1 
gruźlicznych w Wilnie. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych na chc- 
inkę — zł. 5, dla pułkownika emigranta — 
zł. 10. 

SŁOW 

WEZWANIE 
do składania ofert. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla 
Wilna, Nowo - Wiłej ki i Podbrodzia, odda 
w drodze nieograniczonego przetargu dosta- 
wę arendacyjną, mięsa, jarzyn i tłuszczu dla 
wszystkich oddziałów Garnizonu Wilno, No- 
wo - Wilejka i Podbrodzie na przeciąg trzech 
miesięcy, t.j. od dnia 1 stycznia do dnia 31 
marca 1930 r. 

Miesięczne zapotrzebowanie wynosi około: 
50.000 kg. mięsa. 
10.000 kg. tłuszczu (słoniny) 
3.000 kg. kaszy jęczm. wzgl. perłowej 
3.000 kg.' pęczaku 
3.000 kg. kaszy: hreczanej 
3.000 kg. ryżu 
3.000 kg. makaronu 

     

6.000 kg mąki pszennej 50 — 70 proc. 
3.000 kg. grochu 
3.000 kg. fasoli 
3.000 kg. kaszy jaglanej wzgl. grysiku 

pszen. 
3.000 kg. cebuli 

200 kg włoszczyzny suszonej 
100 kg. korzeni. 

Dopuszczalne są oferty na jeden lub kil-    
ka oddziałów w Garnizonie, jak również ©- 
ferty na poszczególne artykuły dla całego gar 
nizonu. 

Oferty na powyższą dostawę należy wno- 
sić do Kierownika Rejonowej Intendentury nr. 
1 w Wilnie ul. Legjonów 2 w terminie do dn, 
18 grudnia 1929 roku godz. Sta, w którym 
to dniu o godzinie 10 odbędzie się komisyjne 
otwarcie ofert i przeprowadzenie przetargu. 

W ofercie należy podać cenę stałą na ca 
ły czas trwania umowy z dostawą do od- 
dzjałów. 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Dowód wpłacenia wadjum w wysokoś- 

ci 5 proc. wartości jednomiesjęcznej ofierowa 
nej dostawy. 

2) Świadectwo przemysłowe. 
b Wyciąg z rejestru handlowego. 

la niniejszego przetaargu obowiązują na: 
stępujące przepisy. 

1) Zestawienie warunków ogólnych przy 
dostawach wojskowych ' 

2) Zestawienie warunków ogólnych i spe 
cjalnych, obowiązujących przy dostawie aren 
dacyjnej mięsa i tłusz''czu. 

3) Przepisy o warunkach obowiązujących 
przy składaniu ofert 

4) Przepisowy wzór oferty. 
Garnizonowa komisja Żywnościowa za- 

strzega sobie prawo wyboru oceny i przyję- 
cia wzgl. odrzucenia oferty, jak również 
ewentualnego przeprowadzenia przetargu ust- 
nego. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: 
Przewodniczący Garnizonowej _ Komisji 

Żywnościowej Wilno, Kwatermistrz 3 Batal- 
jonu Saperów Wileńskich koszary Im. Gen. 
Dąbkowskiego ul. Asenalska Nr. 5. 

Garnizonowa Komisja żywnościowa 
Wilno. 

Wilno dn. 4 grudnia 1929 r. 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza prze- 
targ na dostawę materjałów na ubranie dla 
niższych fuakcjonarjuszów (płaszcze, kurt- 
ki, spodnie i czapki) oraz na uszycie tego 
ubrania. A 

Oferty należy skłądać na imię Preze- 
są Sądu Okręgowego w Wilnie (pokój Nr. 
04) w godzinąch urzędowych, do dn. 12 

grudnia r. b. włącznie. Informacyj udzielą 
intendent Sądu. -1 

  

  

M.GORDONY:: мее 
wielka wyprzedaź resztek 

į 

Sprzedaż normalna odbywa się na parterze, 

  

  

JOHAN IRONSID. 

m, GRANTON 53-39 
Rozdział XX — Salonik Chiński 
Po wyjściu na ulicę, Thomson zau- 

ważył, że zapomniał lewej rękawiczki 
w mieszkaniu Carlingów. Nie shciało 
mu się wracać po nią. Zresztą mógł ją 
odebrać następnym razem, gdy przyj 
dzie odwiedzić miss Colpepper, tą 
„maleńką* Marję, o której nie wspom- 
niał ani razu w ciągu tylu lat. Rękawi- 
czka nawet będzie dobrym pretekstem. 

Dziwnem wydało mu się, że spotkał 
ją znów przy końcu życia... Idąc zwol- 
na kti domowi, starzec przypomniał so- 
bie odległe dni, spędzone w Paryżu. 

— Tak, to była bardzo miła, dobra 
dziewczyna, — mruczał półgłosem, — 
wesoła i przyjemna. Coby to było, gdy: 
by los nie rozdzielił nas wówczas? Zre- 
sztą to nie moja wina: pamiętam dosko- 
nale, że pisałem do niej, a ona mi nie 
odpowiedziała. - 

Pogrążony w zadumie wszedł na 
ulicę, przy której znajdował się dom 
jego pana. Stary sługa miał dzisiaj wol- 
ny wieczór, ale nie chciało mu się ko- 
rzystać ze swobody. Zbliżała się óśma 
wieczór, postanowił - resztę wieczoru 
spędzić w swoim pokoju. by być goto 
wym na każde wezwanie swego cho- 
rego pana. 

Gdy podszedł do ponurego domu, 
ujrzał przed bramą samochód. Przestra- 
szony myślą, że sir Robert ma się go- 

rzej i że pielęgniarka wezwała doktora 
przyśpieszył kroku. Ale był to samo- 

chód lorda Worsingtona i Thomson 

uspokoił się. Jednak czekała go nowa 

niespodzianka: w tej chwili minął go 

wysoki szczupły mężczyzna, w futrze, 

który wszedł na schody i zadzwonił. 
Był to Borys Mielikow. 
„W jakiej sprawie lord Worrington 

į Mielikow mogli się spotkać u sir Ко' 
- berta?* — rozmyślał zdumiony Thom- 

son, wchodząc  innemi schodami do 
swego pokoju. 

5 Olbrzym; 

wybór 
  

J 

resztek jedwabi 
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Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

Od dnia 6 do 9 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Bagażowy Nr. 13“ 
Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: LEATRYCE JOY, WI TOR MC. JAGLEN, FARREL MC. 

ul. Ostrobramska 5. DONALD, Nad program: 1) „DŻOKEJ MIMO WOLI* komedja w 2-ch aktach. 2) „CHŁOPCY DO 
WSZYSTKIEGO* komedją w 2 aktach. UWAGA! Do ilustrowania muzycznego tego filmu będzie 
użyta instalacja wzmacniająca głosnikowa Philipsa. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów 
od g. 4-ej. Następny program: „W POGONI ZA D JAMENTEM*. 

  

Dziś! Największa sensacja d.py obecnej! Arcyczie:o, poświęcone tysiącom shańb'onych! Super-Przebój sezonu 
w|g powieści ANTONIEGO MARCZYŃSKIEGO. 

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

SZLAKI E4 HAŃB 
— W szponach bandlerzy 
dramat obyczajowy tych, któremi handlują. W rol. 
główn. ulubienica publ MARJA MALICKA, najzrakom. 

artysta polski BOGUSŁAW SAMBORSKI. Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA, WŁ. WALTER, JEZ. KOBUSZ, 
L. OWRON oraz najświetn. artyści polsk. ekranu i sceny. Wzruszające sceny! Niebywałe napięcie sensacyjne. 

kobiet. — Wzruszający 

Koncert gry! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 
„HOLLYWOOD" 

wschodni w 
Dzis! Wstrząsający dramat 

10 aktach 

(MIŁOŚĆ ARABKI). W obrasie 
WIKTOR VARKONY, JETTA GAUDAL i JÓZE 

„ZAKAZANA _ KOBIETA” 
tym role główne kreuje zespół artystów światowej sławy 

F SCHILDKRAUT. Oszałamiające bogactwo  wsciodul Naj- 
Mickiewicza 22. piękniejsze kobiety! Palarnia opium! Przepych! Wystawa! Nad program: TYGODNIK FILMOWY. Początek* 

seansów 4, 6, 8 i 10.25: Podczas seansów przygrywą orkiestra koncertowa. 

  

Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

oraz BETTY 

Arcydzieło GEORGE'A 
którym bierze udział DOUGLAS FAIRBANKS (junjor) obok genjalnego 
gwiazd Hollywooda DOROTY MACKAIL 

COMPSON „WYWOŁYWACZ” 
artystów w wytworniach Hollywood. Tragedja serc. Miłosć artystów w życiu i ra scenie! Miłosć ojca i syna 

FITZMAURIEC'A. Pierwszy film sezonu w 
MILTON SILLS'A i prześlicznych 
(Dramat z za kulis teatru). Film, w 
którym zobaczymy wielką pracę 

do kokoty. Sala dobrze ogrzana. 

  

KINO - TEATR 

„SPORT“ 
Ludwisarska 4. 

  

Czynny narazie w So- 
boty, niedziele iświęta. 

W sobotę 7 i w niedzielę 8 grudnia będą wyświetlane: 

1) Lekkoatletyka—instrukcyjny film sportowy. 2) Międzynarodowe zawo- 
dy narciarskie w Zakopanem, 3) Warszawski klub wioślarek, 4)??? W 
roli głównej Mary Pickford, 5) W krainie lodowców., 
Seanse w soboty od u. 4 pp., w niedziele i święta od 2 p.p. Ceny biletów: 80 gr., 50 gr, 30 gr. 

  

  

  

Ak
c.
 

na
ni
u.
 

Sp
. Po
z 

L
o
k
o
m
o
t
y
w
y
,
 

wa
go
ny
, 

wa
lc
e 

sz
os
ow
e,
 

lo
ko

mo
bi

le
, 

od
le
wn
ie
 

że
la

za
 

i s
ta

li
. 

« 

P
R
Z
E
D
S
T
A
W
I
C
I
E
L
S
T
W
O
 

F
A
B
R
Y
K
 

„M
H.
 
C
E
G
I
E
L
S
K
I
"
,
 

ko
tł

y 
pa
ro
we
, 

ko
ns

tr
uk

cj
e 

że
la
zn
e,
 

ap
ar
at
y 

cu
kr
ow
= 

ma
sz
yn
y 

ro
ln

ic
ze

, 
ni
cz
e,
   Inż

yni
er 

Ja
n 

Gu
mo
ws
ki
 
"
o
z
"
 

7. 

  

AŻDĄ sumę go- 
tówki zabezpie” 

cza najpewniej 
D.H.-K' „Zachęta, 

Mickiewicza 1 
tel. 9-05, 

zzz i pan 3 

UWAGA! 
Przyjmę jeszcze kilka 
Pań i Panów jako 
przedstawicieli prze- 
ważnie na prowincję 
do wprowadzenia ar- 
tykułu bezkonkuren- 
cyjnego. Zarobek 
bardzo wysoki. Zgło- 
szenia osobiste z do- 
kumentami: czwartek. 
piątek i sobota, Wi- 

o
r
 

leńska 28 mm. —o Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

GREENE tyki. Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. LL L 
E rod kobiecą kon- ryczne, palto fokowe, podam każdej 
mm HAUSIIRKI >= UI0UĘ serwuje, dosko- ŚprzEdają SIĘ dywan perski, erfen 
a aa zz BŚ nali, odświeża, usuwa motory  beuzynowe:netka polowa, cyt- dek przeciw UPŁA -nia się: 

jej skazy i braki.1) 22 H P Ford i 2ra, kilka pierścionków WOM. Za szybki sku* 
kinszerkaśmiałowska 
eraz Gabinet Kosme-[Y* W 
o. prot zmar- 50W I 

szcz. „ wągry, В к 
łupież, Irddawki, ku-, smetyki racjonalnej, 

wypadanie wło- Codziennie od g. 10—8 

Mickiewicza 46. W. Z. P. 43, 

Wypadanie wło- 
łupież.  Naj- 

   

UFOGĘRonserwuje. Kapimy 20 krów 
doskonali, odświeża. mlecznych. _ Oferty: 
asuwa braki i skazy. poczta Dokurniszki, 

Regulasje i wa PR ua m. 
przyciemnianie brwi. Omelany, A. Czerey- 
Gabinet Kosmetyki ski. ; ži 
Raw „CEDIB* 

Wielka 18 m9: Przyj. MO sprzedania 
od g 10—7, — pozostałe z licytacji: 

an E e 
Zi. anino A 

BMWAARWAM:  tortepian krótki 

tryf 2 kande- BWAWAWE o yczowe, róż. 

Feidbera 650 zł., duży 

— пе Фугапйо!е elekt- 

  

kredens, maszyny do 
szycia; e.ektrolux, 

  

Sztuczne opalenie ce-po 6 Н Р Austro- 2 brylantami, broszka tek 
zegarek każda pani wdzięczna. 

chronometr, A. Gebauer, 
nowsze zdobycze ko- Informacje lwje k|Li- maszyna do pisania. P.8. Friedrich- Eberstr daną przez U. S. B. 

stacji brylantowa, aimler na 
klLidy. złoty Skrzybowce 

dy, inżynier A. Pro- Lombard, Biskupia 12 

=—— Tu — 

Przebrany w zwykły swój strój, ka- krzaczastych brwi z dziwnym ogniem i ona nigdy nie mówiła o tem ze mną, płomień pożerał zapisane kartki. 

merdyner, wszedł do apartamćntów sir 
Roberta. W pokoju poprzedzającym sy- 
pialnię baroneta, siedział dyżurny lo- 
kajPerkins i czytał gazetę. 

— Nie spodziewałem się że pan po 
wróci tak wcześnieę mr. Thomson, — 
spotkał go z uszanowaniem. — Sir Ro- 
bert zjadł obiad, a teraz przyjmuje ja- 
kiegoś pana. й 

— Tak, to lord Worrington, wiem. 
Idźcie na dół Perkinsie, tam weselej. 
Ja tutaj zostanę, usłużę panu, gdyby 
czego potrzebował. Proszę poprosić ku- 
charza, żeby mi obiad przygotował na 
dziewiątą, jak zwykle. 

Perkins odszedł, a Thomson zajął 
jego miejsce. Czekał kilka minut, aż 
kroki lokaja, ucichły, potem wstał i 
cicho wszedł do sypialni sir. Roberta, 
słabo oświetlonej przez płonący na ko- 
minku ogień. 

Ale mimo że nadsłuchiwał z zapar 
tym oddechem, nie mógł uchwycić słów 
rozmowy, toczącej się w chińskim sało- 
niku, gdzie sir Robert przyjmował goś- 
ci. Thomson ostrożnie otworzył drzwi. 

Lord  Worrington żegnał się wła- 
śnie z sir Robertem. Thomson ostrożnie 
minął sypialnię i wszedł do buduaru 
lady Rowson. Ciężka partjera oddzie- 
lała buduar od chińskiego, saloniku. W 
buduarze poustawiano wszystko tak, 
jak była za życia lady Rowson, « na 
wet co rano stawiano świeże kwiaty. 

W portjerze w miejscu oczu wyhaf- 
towanego na niej smoka, były dwie 
małe dziurki. Thomson spojrzał przez 
nie wgłąb sąsiedniego pokoju. 

Sir Robert siedział zwrócony pleca- 
mi do buduaru, w wygodnym fotelu na 
kółkach. 

Ale Thomson mógł widzieć twarz 
swego pana w wiszącym naprzeciw 
źwierciadle. W ciągu ostatnich tygod- 
ni twarz ta postarzała znacznie: głębo- 
kie zmarszczki poryły skórę, a siwa bro 
da, której chory nie golił od czasu cho- 
roby, nadawała mu wygląd starczy. 

siłą, pełne stalowych błysków. 
Baronet zwolna odwrócił głowę ku 

drzwiom, gdy na progu ukazał się lokaj 
'anonsując: 

— Pan Mielikow! 
— Cieszę się, że pan przyszedł, — 

przywitał uprzejmie wchodzącego mło- 
dzieńca, wyciągając dłoń. 

Pan wybaczy że nie mogę wstać. 
Proszę siadać, — dodał, wskazując mu 
miejsce na sąsiednim fotelu. 

Borys usiadł. Lampa rzuciła snop 
światła na jego twarz. Przez kilka se- 
kund gospodarz i gość przyglądali: się 
sobie badawczo. Wyraz oczu sir Ro- 
berta złagodniał nagle. 

— Pan jest bardzo podobny do mo- 
jej żony, — rzekł miękko, — możnaby 
przypuszczać że jesteście rodz eństwem 

Pi kna twarz Mielikowa rozjaśniła 
się: 

‚ — Tak, wiele osób zauważyło to, 
sir. 

— Zapewne zdziwiła pana moja 
prośba odwiedzenia mnie ? 

— Tak, sir... naturalnie. 
— Tak, to jasne... Ja sam dobrze 

nie wiem, dlaczego to zrobiłem... ale... 
Milczał chwilę potem zapytał: 
— Dlaczego tak mało ufaliście mi 

oboje? 
W głosie jego brzmiało wzruszenie! 

Starał się zapanować nad sobą, ale 
oczy jego wyrażały ból iwyrzuty. 

— Ja... ja nie wiem, sir, — wyszep 
tał Borys. Sądzę... sądziliśmy... obawia- 
liśmy się, że pan jest wrogiem naszej 

śojczyzny... że pańskie stanowisko... 
Ja — wrogiem Rosji? Paulina 

wiedziała, że tak nie jest! 
Nie, sir, — odrzekł szczerze 

Mielikow, — wiedziała tylko, że obo- 
wiązek jest dla pana czemś wyższem 
ponad wszelkie osobiste sympatje. 

— Miała rację w tem, ale gdyby 
mi więcej ufała, gdyby się dzieliła ze 
mną swemii troskami i myślami gdybym 
wiedział że los rodaków tak bardzo ją 

  

Jedynie oczy patrzyły z pod gęstychniepokoi, mógłbym jej pomódz... Ale 

* Anglji, 

-mi, czy kochaliś 

nawet nie wspominała o panu. Czyż- 
by bała się mnie? 

— Nie, nie bała się pana, szano- 
wała pana całem sercem... kochała... 
jak ojca, ale mnie jak... 

— Męża. Wiem. Pan jest szczery! 
A dalej? 

— Ja myślę, a raczej wiem, że wo 
lała działać na własną rękę... nie chcąc 
wplątywać pana. 

» — — Ach, tak! Czyż pan nie rozumie, 
że popełniając ten czyn szalony, bio- 
rąc te nieszczęsne dokumenty, naraża- 

ła Anglję na katastrofę? 
— Zrobiła to bez mej wiedzy, sir, 

— odrzekł z rozpaczą Borys. 
— Wiem o tem. Przeprowadziłem 

śledztwo i przekonałem się, że pan nie 
był wcale winien. W przeciwnym razie 
zostałby już pan dawno wysłany z 

—odrzekł sucho baronet. — 
Ale dosyć o tem. Proszę powiedzieć 

ie się? 
Borys podniósł na mówiącego peł- 

ne smutki spojrzenie: 
— Kochałem ją, sir Robercie, ko- 

chałem jeszcze będąc dzieckiem prawie 
„Ale ona mnie nie kochała!'* Zdaje mi 
się, że wogóle nie znała tego uczucia, 
które nazywamy miłością. 

— Wierzę panu. Zresztą mam do 

  

„wód, że pan mówi prawdę. 
po stojącą na Sir Robert sięgnął 

paczkę li- stole szkatułkę i wyjął 
stów. 

— Przeczytałem pańskie listy. Czy 
chce pan je odebrać? Z pewnych wzglę 
dów lepiej będzie, gdy one pozostaną 
u pana, a nie w mnie: 

Borys drżącą ręką wziął listy i wy- 
szeptał: 

Sir Robercie, pan jest zbyt do- 
bry, zbyt wspaniałomyślny. Nie wiem, 
jak wyrazić... 

— Nie trzeba nic wyrażać, ale je 
śli chce pan posłuchać mej rady: proszę 
spalić listy, tak będzie najlepiej. 

Młody rosjanin w milczeniu wyko- 
nał radę i obaj patrzyli w milczeniu jak 

  

AA EEEE mam u Eo Wiki Woydyto. | ` 

— Pozostał mi tylko jeden list od 
niej, — rzekł Borys, — zawiera tylko 
kilka słów, czy chce pan przeczytać 
go? 

Wyjął z kieszeni kartkę i podał ba- 
ronetowi. 

— Nie drogi przyjacielu, nie trzeba, 
—odrzekł starzec, po chwili wahania, 
powiedziałem, że wierźę panu. Czy to 
był jedyny list, jaki napisała do pana? 

— Nie, sir! Pisywała często, cza- 
sem po rosyjsku, czasem po francusku, 
ale zawsze równie krótko i źwięźle. Po 
winienem był spełnić jej prośbę i zni- 
szczyć je. Ale one zginęły. 

— Zginęły? 
— Obawiam się, że zostały mi wy- 

kradzione, sir, ale nie mam pojęcia kie- 
dy i w jakich okolicznościach. Byłem 
bardzo chory po... jej śmierci. Listy by= 
ły schowane w mojem biurku. Ale, po 
wyzdrowieniu, nie znalazłem ich. 

— Czy pan podejrzewa kogoś? 
Borys zrobił gest przeczący. 
— Nie mogę podejrzewać, ani od” 

danych mi przyjaciół w których mie- 
szkam, ani tych, którzy mię odwiedzali, 
w czasie choroby. Być może, że w 
gorączce ja sam zniszczyłem je. W,ka- 
żdym razie nie mogą one mieć żadne- 
go znaczenia, niema w nich nic kompro- 
mitującego, a tylko z charakteru pisma 
można poznać, kto je pisał. 

— Pan jest tego pewny? 
— Najzupełniej. Pan pozwoli mi do 

dać jeszcze. kilka słów? jestem pewien, 
że biorąc tc papiery popełniła to poraz 
pierwszy... nie mogła zwyciężyć tak 
silnej pokusy. 

— Chciałbym w to wierzyć — rzekł 
smutnie sir Robert. 

— Proszę mi wierzyć sir, gdyż to 
jest prawda. Gdyby tak nie było, po- 
radziłaby się ze mną napewno, a ja 
odmawiatbym ją od tego kroku. |, 

Zamilkł nagle patrząc z przestra- 
chem na sir Roberta. 

Twarz baroneta zastygła nierucho- 
mo, aczy z dziwnym wyrazem, wpatry- 

    

RÓŻNE 
NSATACEM 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 2% 

" FARBIARNIA FUTER 5 

„Futropoi“ 
ul. Popławska 30. 

Farbujemy wszelkiego rodzaju futra. 

Biuro: W. Pohulanka 23, m. 17. 
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gubioną | Iegityz 
mację wyd. prze- 
U. 5. В. Wydział 

Prawny na r. 1928|29, Za darmo 
pani na imię Racheli Zyl- 

lor- bardzo skuteczny śro- berfeniżanki, unieważ- 
—0 

GUBIONĄ legity- 
mację akademic- 
ką Nr 2860, wy- 

  

pozostanie mi 

Stettin. 

105 (Niemcy). Dołą-w Wilnie, na imię 
czyć na portorja. -o Adolfa Safjanowskie- 

z go, unieważnia się. —0 

  

  

  

wały się w lustro, wiszące na przeciw 
ległej ścianie. 

— Przepraszam pana. — rzekł spo- 
kojnie, nie spuszczając oczu ze źwier- 
ciadła i naciskając dzwonek. 

— Może mógłbym pomódz panu? 
— zerwał sie Borys, ale umilkł, gdy 
baronet zrobił niecierpliwy gest. 5 
rzec nadsłuchiwał uważnie. 

Minęły dwie minuty. Do saloniku 
wszedł Thomson. 

— Ach, ta ty Thomsonie? Myślałem 
że nie jesteś w domu — rzekł spokoj- 
nie. 

— Wróciłem przed chwilą sir. 
— Gdzie jest Perkins? 
— Na dole — je obiad, sir. 
— Aha! Zapal światło w buduarze 

mylady... nie idź tędy, dodał, gdy Thom 
son skierował się ku drzwiom, przez 
które wszedł. е 

— — Słucham sir, — Thomson 
rozsunął kotarę, zapalił Światło w są 
siednim pokoju i wrócił po dalsze roz- 
kazy. 

  Chciałem pokazać panu ten pu 
kój, jest to buduar mojej żony. Przesuń 
mnie tam, Thomsonie. 

Bacznem podejrzliwem spojrzeniem 
ujął cały pokój. 

— Tamte drzwi są otwarte, — za- 
uważył , —zamknij je, Thomsonie, i 
daj mi klucz. 

Kamerdyner w milczeniu w 
rozkaz. 

— Dziękuję. Możesz odejść. 
dzwonię gdy będziesz mi potrzebny. 

Thomson wyszedł przez salonik 
chiński, machinalnie poprawił ogień na 
kominku w sypialni i poszedł do swe 
go pokoju. 

Minęło pół godziny, zanim wezwał 
go baronet. Sir Robert był sam w salo- 
niku chińskim, portjery były rozsunięte 
ale drzwi do buduaru zamknięte. 

Pan i sługa miłczeli chwilę. 
— Odkąd zaczęłeś mnie szpiego- 

wać  Thomsonie? zapytał Ro- 
bert spokojnie. 

— Nie robiłem tego nigdy  dotad, 

ykonał 2 

Za- 

4 

>
  


