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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BiENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność". 
LiDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księegarnia T-wa „Ruch“. 
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NIEŚWIEŻ — ш!. Ratuszowa, Księgarnia Jažwin 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. - 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 
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Ntak demagogji sejmowej na Rząd Marszałka Piłsudskiego 
WRAŻENIA 

WARSZAWA, 6 XII (tel. wł, „Sło- 
wa“). Dzisiejsze posiedzenie Sejmu z 
krótką przerwą obiadową trwało znów 
od godziny 12 w południe, punktual- 
nie do godziny 11 wieczorem. Posie- 
dzenie całe stało pod znakiem ofen- 
sywy Rządu, prowadzonej na opo- 
zycję. 

Wczorajszy dzień, jak już wiado- 
mo, poświęcony był wysłuchania 14 
mów opozycyjnych, w ciągu, których 
na Rząd posypał się grad zarzutów 
od poważnych do najbardziej drobno- 
stkowych, grad plotek, inwektyw, po- 
dejrzeń; jednem słowem cały arsenał 
walki opozycyjnej został uruchomio- 
ny, a w rezultacie wszystkiego tego 
zjawił się wniosek, żądający ustąpie 
nia Rządu na podstawie 58 art. mar- 
cowej konstytucji, Dzisiaj sytuacja 
zmieniła się radykalnie. Rząd  prze- 
dewszystkiem przystąpił do odpiera- 
nia zarzutów opozycji nie opuszczając 
najbardziej nawet drobnego szczegółu. 

Premjer dr. Świtalski przeprowa: 
dził linję zasadniczą tej of<nsywy, wy- 
kazując. że o ile Rząd: nawet zosta- 
nie obalony, to opozycja nie jest w 
stanie, jak to dzieje się gdzieindziej, 
stworzyć na to miejsce rządu i wła 
dzę objąć, gdyż silną jest tylko w 
pracy destrukcyjnej nad obaleniem 
Rządu, ale w pracy konstruktywnej, 
kiedy chodzi o tworzenie, jest rozbitą 
i do pracy niezdclną. Poszczególni 
ministrowie przemawiający po Prem 
jerze, tę tezę zasadniczą podchwycili, 

_a posłowie Klubu BB uzupełnili wy- 
wody ministrów. 

Miarą zachowania się marszałka 
Daszyńskiego służyć może fakt, że 
nie dopuścił on do głosu ministra 
Spraw ZagranicznychęZaleskiego Pktóry 
jako minister miałprawo przemawiac 
nawetpo zamknięciu dyskusji, Minister 
Zaleski przemawiał coprawlia krótką 
chwilę dla sprostowania faktycznego, 
jednak+e potem miał zamiar wygłosić 
poważną mowę o problemach pol 
skiej polityki zagranicznej; mowę, na 
którą w Sejmie oczekiwali już liczria 
przybyli urzędnicy dyplomatyczni i 
dziennikarze zagraniczni, Marszałek 
Daszyński zupełnie wyprowadzony z 
równowagi i miotający się w zdener- 
wowaniu poprostu ministra do głosu 
nie dopuścił „j chcąc jaknajszybciej 
znaleźć swą satysfakcję osobistą za: 
rządził głosowanie nad wnioskiem o 
ustąpienie Rządu. 

Rezultat głosowania ogłoszony o 
godz. 10 min. 45: za wnioskiem wy- 
powiedziało się 246 głosów a prze- 
ciwko wsioskowi 120. Wniosek więc 
został uchwalony, Natychmiast po 
ogłoszeniu wyniku głosowania na a- 
wach komunistycznych _ wybuchła 
wściekła awantura posłow komuni- 
stycznych, którzy również niedo- 
puszczeni zostali do głosu. 

Po zamknięciu posiedzenia, kiedy 
wszystkie kluby poselskie opuściły 
już sałę Klub BB z prezesem Staw- 
kiem jna czele, odśpiewał na sali 
„Pierwszą Brygadę" i trzykrotnie 
wzniósł okrzyk „Niech żyje Marsza- 
łek Piłsudski" a potem również trzy- 
krotnie okrzyk: „Precz ze starym ka- 
botynem parlamentarnym  Daszyń- 
skim*. O godzinie 11 Rząd opuścił 
Sejm i w ożywionym gmachu zaległa 
powoli cisza. 

W ciągu kilku godzin atak obozu 
rządowego na opozycję był tak ostry 
itak zdecydowany, że zaniemówiła 
ona, dopiero pod wieczór mówcy o- 

Pozycyjni zdecydowali się. kontynuo 
wać swój atak ra Rząd, powtarzając 
znane tak już dobrze ze wszystkich 
dyskusji sejmowych zarzuty O nie- 
praworządności i pomiataniu parlamen- 
tem i t.d i td, bez końca. 

Wreszcie koło godziny 10 wieczo- 
rem, po nieprawacpodobnie burzli- 
wym dniu, kiedy wśród zdenerwowa* 
nia sali, co moment wybuchały za- 
targi i sprzeczki głównie pomiędzy 
marszałkiem Daszyńskim i postami z 
klubu B. B., gdyż marszałek Daszyń: 
ski w swej stronniczości w prowadze- 
niu posiedzenia i szykanowaniu już 
nietylko posłów B.B.. ale nawet człcn- 
ków Rządu, przeszedł wszelkie do: 
puszczalne granice. 

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” 

Obrady 
Izba uchwaliła votum 

Sejmu 
nieuiności dla Rządu 

WARSZAWA. 6. 12. (PAT). Dzisiejsze kowski, Car, Staniewicz, Matuszewski, Czer- 
posiedzenie Sejmu otworzył wicemarszałek 
Czetwertyński. Na ławach rządu zajęli miej- 
sca: premier Switalski, ministrowie Skiad- 

w 'ński. Marszałek zawiadomił o zrzeczeniu 
się mandatu przez posła Wiśniewskiego. 

OŚWIADCZENIE PUŁK. SŁAWKA. 

Przed porządkiem dziennym zażądał gło- 
s poseł Sławek, który złożył następujące 0- 
świadczenie: 

„Klub Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem na posiedzeniu w dniu 31 paździer 
nika powziął uchwałę, upoważniającą prezy- 
djum do zgłoszenia wniosku o votum nieuf- 
ności dla marszałka Sejmu Ignacego Daszyń- 
skiego, ponieważ argumenty jego o nieotwie 
raniu posiedzenia podyktowane były niezrol 
zumiałą i niczem nieuzasadnioną obawą 
przed szpalerem oficerów, witających swego 
wodza i mają tendencje demagogiczne oraz 
zmierzają do siania w społeczeństwie niczem 
nieumotywowanego niepokoju i zarzutu. Po- 
nieważ fałszywe i niezgodne z prawdą przed 
stawienie przez marszałka Daszyńskiego tych 
zajsć miało miejsce i w następnych jego e- 

nowi.ł dążyć do ustalenia istotnego przebie- 
gu zdarzenia w dn. 31 października, przez wy 
branie w tym celu komisji sejmowej. Wniosek 
nagły o wyłonienie takiej komisji klub BBW 
z Rz. zgłosił w dniu wczorajszym. Klub BB 
W z Rz. odracza zgłoszenie wniosku 0 vo- 
tum nieufności dla marszałka Sejmu Daszy 
skiego do czasu ukończenia przez wzmianko- 
waną komisję jej dochodzeń. Z tych wzglę- 
dów prosimy 0 zmianę porządku dziennego, 
na podstawie art. 20 regulaminu, i o posta- 
wienie na pierwszym punkcie porządku dzien 
nego naszego wniosku o wyłonienie specjal- 
nej komisji. Z tych względów, a także wsku- 
tek niemożności dla klubu BBW. z Rz. pod- 
trzymania wniosku komunistów, w głosowa 
niu dzisiejszem nad wnioskiem o votum nie> 
ufności dla marszałka Daszyńskiego udziału 

  

nuscjach, klub poselski BBW z Rz. posta-nie wezmiemy“. 

ODRZUCENIE WNIOSKU KOMUNISTÓW. 

Waiosek klubu BB o zamieszczenie na po 
rządku dziennym sprawy wyłonienia wzmian 
kowanej komisji odrzucono, wobec czego wi- 
cemarszałek Czetwertyński poddał pod głoso- 
wanie wniosek komunistycznej frakcji posel 
skiej w sprawie votum nieufności dla mar- 
szałka Daszyńskiego. Przed głosowaniem 

szałek Czetwertyński zarządził 5 minutową 
przerwę dla zawiadomienia marszałka Daszyń 
skiego o wyniku głosowania. 

Po przerwie przewodnictwo objął mar- 
szałek Daszyński. Z kolei przystąpiono do dru 
giego punktu porządku dziennego, to jest do 
wniosku w sprawie votum nieufności dla rzą 

posłowie BB opuścili salę. Wniosek frakcji du 
komunistycznej został odrzucony. Wicemar- 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA MATUSZEWSKIEGO. 

Št | Aaa 

Gło$ zabiera minister Matuszewski, za-od zbytków, od mąki, od przyrządów do 
naczając, na wstępie, że votum nieufności, 
nad którem ma nastąpić dziś głosowanie, jest 
oparte na dyskusji budżetowej. W tej dy- 
skusji poruszono nietylko momenty  gospo- 
darcze, ale i polityczne, Zarzuty te wymagają 
odpowiedzi: Pan minister podkreśla, że ze 
swej strony zatrzyma się tylko nad tem, ce 
było istotną dyskusją budżetową. Nie chce 
pozostawiać bez odpowiedzi szeregu uwag, 
których Ścisłość musi postawić pod znakiem 
zapytania. Przypuszczam, że w szeregu wy- 
padków mówcy mieli rację — oświadcza 
minister — ale chcę na poważniejszych przy 
kładach zilustrować swe twierdzenia, że w ar 
gumentach panowała nieścisłość. Jednem z 
najbardziej rzeczowych przemówień było prze 
mówienie prezesa Dąbskiego. Minister zga- 
dza się z nim w tem, że w dyskusji tej na- 
leży opierać się na cyfrach lecz podkreśla 
że jest to materjał niebezpieczny, jeżeli się 
nim operuje nieostrożnie. Prezes Dąbski, po- 
równywując ten preliminarz z poprzednim, 
przeoczył to, że obecnie w każdym paragra- 
fie jes” już zawarty, jako rzecz stała, dodatek 
15 proc. dla trzędników, niezależnie od nad- 

wyżek kasowych, gdy natomiast w roku ze- 
złym była to globalna cyfra w ustawie skar 
bowej. Dlatego Dąbski powiedział, że. budżet 
wojskowy jest wyższy o 25 miłjonów, gdy 
naprawdę jest niższy o 7600 tysięcy. Podob- 
nie budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych jest nie wyższy o 25 miljonów, lecz niż- 
szy o 280 tysięcy. Budżet Ministerstwa Skar- 
bu nie jest wyższy о 20 miljonów, lecz niższy 
o 8 miljonów, Ministerstwa Sprawiedliwości 

nie jest, preliminowane wyżej o 20 miljo- 
nów lecz tylko o 121 tysięcy. Niewątpliwie 
nie była to ze strony p. Dąbskiego zła wo- 
la, lecz tylko nieostrożność. KON 

W dalszym ciągu swego przemówienia p. 
minister Matuszewski podkreślił, że znacznie 

mniej rzeczowe i prawie EA pozbawio- 
ne cyfr były zarzuty prof. Rybarskiego. 

Po oświetleniu sprawy emerytur i emery 

tów minister poruszył nastęm ny zwrot prof. 

Rybarskiego a mianowicie: że takiego braku 

płatności, jak dziś, jeszcze nigdy nie było. 

W tem zdaniu mieści się sugestja, jakoby te- 
raz stosunki ekonomiczne były gorsze, miż w 
roku 1925. Jeżeli stosunki nasze są gorsze, 
to gotów jestem przyjąć plan sanacyjny p. 

Zdziechowskiego a więc wprowadzić podatek 

  

  

     

oświetlenia, podwyższenie opłat stemplowych 
od podań i dokumentów, zmniejszenie pen- 
syj urzędniczych. Aut aut. Albo jest gorzej, 
albo jest lepiej. 

Jeżeli jest gorzej, przyjm ę tę plan. Jeże- 
li panowie wrócą do rządów, to wrócicie i 
z tym płanem, a z panem. Zdziechowskim, 
Wracając do płatności, to, o ile wiem, nić- 
mo co do niej innej miary, jak stopa procen- 
towa. Otóż w roku 1925 stopa dyskontowa 
Banku Polskiego wynosiła 25, dziś 8 i pół 
stopa bankowa 24, dziś — 13. Stopa ryn- 
kowa w-g prof. Głąbińskiego, wynosiła wó- 
wczas 30 — 40. dzisiaj najwyżej 19 .Zarzt- 
ty zasadnicze były: brak kontroli i przekrocze 
nia budżetowe. Około tych zarzutów obraca- 
ła się cała plejada przykładów. Otóż co do 
Najwyższej Izby Kontroli, to panowie sami 
negują swój zarzut, powołując się wciąż na 
jej materjał, a przecież NIK potwierdzi chy- 
ba, że dostęp do akt wszystkich ministerstw 
był oznaką wszystkich ministerstw zupełnej 
kontroli. Dalej minister porusza kwestję prze- 
kroczeń i oświadcza: Spójrzmy na nie nie z 
punktu widzenia formułek prawnych, lecz ży 
ciowo i szczerze, a panowie sobie przypomną 
że dla całości tych wydatków jużeście panc= 
wie sami dali podwójną aprobatę. Wydatki, 
o które panom chodzi, zostały zrobione w 
stanie pozaustawowym, bo ustawa nie prze- 
widywała ich wykonania ustawowego. Jednak 
że panowie sami w artykule 6 ustawy skar 
bowej zezwołliliście rządowi wydawać z kre- 
dytów dodatkowych, gdy sesja będzie zam- 
knięta. Przez to panowie sami uznaliście kc= 
nieczności życiowe, ale także całość tych wy- 
datków, jako procesu ekonomicznego  za- 
twierdziliście panowie, bo wydatki na rok 
1927 — 28 wynosiły razem z kredytami 2530 
miljonów, a panowie uchwaliliście na 1928 
— 1929 2673 miljony, zaś na rok bieżący 
2930 miljonów. Tedy w sensie ekonomicznym 
panowie uznaliście całość wydatków a po- 
szczególne wydatki możecie zdabać w komi- 
sji (huczne oklaski na ławach BB). 

Po przemówieniu min. Matuszewskiego 
kolejno zabierali głos pos. Kosydarski (BB) 
Pączek ((PPS fr. lew.) i pos. Rybarski (klub 
Narodowy) który polemizował z wywodami 
min. Matuszewskiego.. 

Po tygh przemówieniach marszałek zarzą- 
dził przerwę. 

Mowa premiera Switalskiego 
Wysoki Sejmie! Mówiłem niedawno 

® zagadnieniu konstytucyjnem i wska- 
załem na zwyczaje, panujące w naszym 
parlamencie, że kluby podejmują decy- 
zje przed wyjaśnieniem i wysłuchaniem 
kontrargumentów. Członkowie klubów, 
związani solidarnością partyjną, nie mo 
gą zmienić stanowiska pod wpływem 
żadnych argumentów. W ten sposób 
Sejm jako całość właściwie zupełnie 
nie istnieje — jest zbiorowiskiem sej- 
mików klubowych, które podejmują de- 
cyzję bez wysłuchania argumentów. 
Trybuna sejmowa służy do wygłasza- 
nia deklaracyj, a nie do przekonywania 
kogoś.. I teraz jesteśmy w tej sytua 
cji że mówić niema do kogo, ani kogo 
przekonywać. Kluby już postanowiły i 
postanowienia nie zmienią, cokolwiek 
powiem. ; 

W ten sposób sami panowie kopie- 
cie przepaść dla tego parlamentaryzmu, 

ponieważ on w takiej formie, w jaką go 

przekształciliście, nie posiada sensu. 

Zaznaczono wczoraj, że wniosek o 

nieufność dla: tego rządu jest stawiany 
jako dla symbolu pomajowego systemu. 
Wynika z tego, że pragniecie panowie 

powrotu dawnych rządów sejmowych. 
Uważam wniosek panów zarówno za 
lekkomyślny, jak za niepraktyczny. Je- 
śli pojmujecie parlamentaryzm tak, że 
można rachować tyłko arytmetyczną 

jeszcze bardziej i musicie doznać klęski 
Parlamentaryzm ma nietylko prawo о- 
bałania gabinetów, lecz i obowiązek, by 
ten, kto obala, brał ciężar na siebie. Pa 
nów barki do tego nie są przygotowa- 

nė. i 
Z wczorajszych przemówień przeko” 

nałem się, że nawet w krytyce jesteście 
panowie tak rozbieżni, że daleko pa- 
nom do tego, byście przy pozytywnych 
problemach znaleźli wspólny punkt wi- 
dzenia. Gdybyście nawet panowie na 
krótką metę ustalili jakiś minimalny pro 
gram, nie moglibyście żadnego zagad- 
nienia rozwiązać. Organizowanie życia 
polskiego jest tak trudne, że opanować 
je tylko można przez dobór ludzi, któ- 
rym nie przeszkadzają dokryny i którzy 
są niezależni od grup. Gabinet, któryby 
się prócz tego musiał liczyć z uboczne- 
mi względami partyjnemi, nie mogłby 
pociągnąć wozu państwowego. Pano- 
wie sami nie wierzycie, by ta metoda 
mogła być korzystna dla państwa. 

Chcielibyście panowie wyróżnić cza 
sy pomajowe, lecz jeden dzień takiego 
systemu wskrzesiłby w całej pełni wid- 
mo niebezpieczeństw dla państwa. 

Do winiosku panów dołącza się 
część Izby, która żadnej pozytywnej 
kwestji nie mogłaby z panami uzgodnić. 
Weźmy iako przykład porozumienie 
polsko - niemieckie, atakowane przez 

<we wszelkiej administracji 

biony jest kamień, który się rzuca na 
rząd. Lecz gdybyście mieli to rozstrzy- 
gnąć, to stanowiska panów byłyby roz 
bieżne. Skoro panowie w miejsce tego, 
co obalacie ,nie możecie wytworzyć nic 
innego, to czynicie lekkomyślnie i to 
musi się na panach zemścić, tem bar 
dziej, że poza panami zostałaby ta si- 
ła, którą reprezentuje Marszałek Piłsud 
ski i nad którą nie możnaby przejść do 
porządku dziennego. 

Za cel stawiacie rząd, zdolny do 
współpracy z Sejmem. Mnożąc konilik- 
ty, celu tego nie osiągniecie. Klucz sy- 
tuacji leży w rękach panów. Jeśli są- 
dzicie, że wystarczy posiadać arytmety- 
czną większość, aby każdy rząd obalić 
bez s. tworzenia nowego, to rząd taki 
musiałby powrócić do systemu jedna- 
nia sobie różnych grup. Tak wyglądała 
by likwidacja obecnego systemu. 

Zarzucaliście panowie rozbieżność 
w zapatrywaniach na rewizję konstytu 
cji, ujawnioną jakoby w odczytach mi- 
nistrów. Sprzeczności niema. Zasadni- 
cze myśli są najzupełniej uzgodnione. 
Nie przeczymy prawa parlamentu do 
kontroli spraw finansowych, ani prawa 
krytyki działalności: rządu. Względem 
rzeczowej krtyki rząd nigdy nie zajął 
(by zgóry stanowiska negatywnego. 
Gdy jednak krytyka staje się bezwzglę- 
dna i przestaje się liczyć z interesem 
państwa, wówczas miemożliwa jest 
współpraca z Sejmem. Panowie w o- 
kresie poprzedzającym tą sesję naduży 
liście w niepraktykowany sposób uwag 
Najwyższej Izby Kontroli, drukowanych 
jako rękopis. Przeinaczyliście je na za- 
rzut, że rząd Marszałka Piłsudskiego i 
p. Bartla był rządem nadużyć finanso- 
wych. Drugim przykładem jest uogól- 
nianie zarzutów przeciw osobom, które 

mogą oka= 
zać się nieodpowiedniemi. “ 

W każdym aparacie państwowym 
mogą znaleźć się parszywe owce. Lecz 
jestem przekonany, że stan moralny dzi 
siejszych urzędników jest o wiele lep- 
Szy. Trudno jest o odpowiedni dobór 
ludzi którbyby podołali zadaniom, złą- 
czonym z wielkiemi trudnościami. W 
innych państwach wytworzyły się tra- 
dycje zawodowej moralności, które wy- 
tworzyły przymus moralny dla każdego 
urzędnika. Myśmy takiej atmosfery nie 
odziedziczyli. Przeciwnie, mamy do czy 
nienia z resztkami atmostery państw za 
borczych, która wślizgnęła się do nas. 
Druga trudność w doborze personelu 
jest, że im rozleglejsze są formy organi- 
zacyjne życia społecznego, tem łatwiej 
wynaleźć ludzi dających pewne gwaran 
cje. W Polsce ta sieć jest za wąska. by 
można bez cmyłek wyławiać ludzi. Mi 
mo materjał ludzki wywabia się co- 
raz bardziej. 

Przez generalizowanie zarzutów 
chcecie panowie uderzyć w rząd, a u- 
derzacie istotnie w podstawę konieczną 
dla każdego państwa. Panowie żyjecie 
plotkami. Pan Niedziałkowski opowia- 
dał tu o szpiegowaniu się urzędników. 
To są anegdoty. Wzajemne zaufanie u- 
rzędników jest ogromne. Wśród szero- 
k'ch mas operujecie panowie argumen- 
tami, że od roku 1926 dzieją się naduży 
cia -finansowe i że dobór ludzi składa 
się z szubrawców i łajdaków. Są to ar 
gumenty demagogiczne, które podkopu- 
ją zaufanie już nie od rządu, ale do pań- 
stwa. Powołujecie się również panowie 
na głosy obcych czynników które mia- 
ły nietakt wtrącania się w nasze spra- 
wy wewnętrzne. Chcielibyśmy naj- 
uprzejmiej tym panom! powiedzieć, by 
tego nie robili i to również w interesie 
panów. Zbyt dobrze pamiętamy, jak 

niedawno jeszcze obce czynniki rządzi- 
ły w Polsce jak szare gęsi, boś- 
my nie reagowali kategorycznie prze- 
ciw próbom wtrącania się w nasze ży- 
cie wewnętrzne. 

My nie mamy na sumieniu, żeśmy 
w miejsce innych rządowych partyj 
stworzyli swoją własną, wyzyskując na 
sze stanowisko. Wreszcie używacie pa- 
nowie argumentu, czyniącego z pobytu 
Marszałka Piłsudskiego w Nieświeżu 
symbol sprzedania się warstwom posia- 
dającym. Nie jesteśmy na usługach żad- 
nych interesów lecz musimy liczyć się 
z siłą i potrzebą współdziałania pew- 
nych czynników. 

Zarzuciliście dalej pogwałcenie wol 
ności słowa. Nie będę przytaczał tych 
artykułów, podających wiadomości w 
sposób, który nie mogłby być tolerowa 
ny w żadnem państwie. Konfiskowali- 
śmy i będziemy konfiskować wiadomo- 
ści „o. zabiciu generała Zagórskiego”, 
gdyż fakt ten jest nieprawdziwy i z 
chwilą, gdy w tej instytucji pomawia 
się o to czynniki rządowe, jak to zro- 
bił p. Rybarski, korzystając z wolności 
słowa na tej trybunie, to tolerowanie 
takiej wolności słowa byłoby doprowa 
dzeniem do tego stanu psychozy, jaki 
był wtedy, gdy wolno było obrzucać na 
czelnika państwa wszelkiemi inwekty- 
wami. (W tem miejscu pos. Rybarski 
(Kl. Nar.) przerywa słowami: „Niech 
pan zażąda wydania mnie sądowi w 
sprawie zabicia Zagórskiego. Swiadko- 
wie będą zeznawali pod przysięgą. Nie 
ochronię się za nietykalność poselską). 
Skoro symbol państwa można było ob- 
rzucać oszczerstwami, to potem nie- 
dziw że najwyższy dostojnik państwa 
zginął od kuli. Kto w zaraniu niepodle- 
głości miał tak tragiczne wypadki, ten 
musi uznać konieczność położenia kre- 
su rozwydrzeniu słowa. 

Nikt z nas nie ma przekonania, że 
wszystkie możliwości konjunktury po 
przewrocie majowym zostały całkowi- 
cie wyzyskane. Zdaje się jednak, że 
wszyscy panowie do niedawna przyzna 
wali, że rządy pomajowe dużo dobre- 
go zrobiły. Terazniejsze cięższe warun- 
ki życia uważacie panowie za odskocz- 
nię, aby obalić rząd, lecz nie na to, by 
ciężar wziąć na swoje barki, a napewno 
jest rzeczą bardzo trudną przy złej sy- 
tuacji złe doprowadzić do minimum i 
nie tracić wiary że będzie lepiej. 

Nieprawdą jest, jakobyśmy społe- 
czeństwo odsunąć chcieli od odpowie- 
dzialności. Przeciwnie, staramy się 0 
przyciąganięcie jak najszerszych 
warstw do praktycznej pracy. N.p. bez 
zorganizowania handlu produktami rol- 
nemi, żadna pomoc państwowa nie bę- 
dzie dostateczna. Pomijanie stronnictw 
nie jest równoznaczne z pomijaniem 
społeczeństwa. 

Niewątpliwie jest bardzo wiele bo 
lączek życia, które w Polsoe wymagają 
załatwienia: kwestja mieszkaniowa, u- 
rzędnicza, budowy szkół i t.d. Jeżeli z 
nich nie uczyniliście swojej broni, to 
nie z dobroci serca, lecz dlatego, że 
nie umielibyście wskazać na środki u- 
sunięcia ich. Łatwo jest mówić, że jest 
źle, trudniej wskazać jak zło naprawić. 

Z satystakcją przyjęlibyśmy oświad- 
czenia niektórych panów, że rewizję 
konstytucji uważają za koniczną, co ró 
żni się od tonu panów przy pierwszej 
debacie konstytucyjne, gdyby nie to, że 
obalając rząd bez możliwości zastąpie- 
nia go innym, psujecie samą myśl rewi- 
zji konstytucji. Ideę poprawy ustroju 
chcecie sparzyć. Tego panowie nie zdo- 
łacie zrobić (oklaski na ławach BB). 

Sejm nie dał ani jednej myśli twórczej 
PRZEMÓWIENIE MINISTRA KWIATKOWSKIEGO. 

Z dyskusji budżetowej i z postawio- 
nego w konsekwencji wniosku ma wy- 
nikać, że na każdym odcinku naszego 
życia zbiorowego jest nie tylko źle ale 
wprost katostrofalne i że jednynem le- 
karstwem na te wszystkie niedomagania 
jest ustąpienie rządu, a raczej syste- 
mu pomajowego. Ponieważ istnieją do 
tąd tylko dwie możliwości: system prze 
dmiotowy i system pomajowy, przeto 
wynika z tego, że Sejm chce zaapliko- 

wać państwu na wszystkie najczarniej 
odmalowane bolączki system rządzenia 
przedmajowy. Należy wyznać, a zda- 
je się że większa część opinji społeczeń 
stwa będzie z tem zgodna, że jak na pro 
gram pozytywny w stosunku do tego 
całego czarnowidztwa jest to bardzo 
mało. Mogłyby np. istnieć i inne syste- 
my rządzenia: system PPS, albo klubu 
Narodowego, albo mniejszości narodo- 
wych, lecz żaden z tych systemów nie 
posiada obecnie zdolności zrealizowa- 

większość w |Izdie, pomijając inne czyn- pana Rybarskiego. Panowie z lewicy pa nia. System przedmajowy był właśnie 
niki, to pogarszacie ten parlamentaryzm trzycie milczkiem na to, jak z tego ro mixtum compositum, urządzonem z róż 

nych atmów, które działały odśrodko- 
wo, a w wyniku powstawało nie zero, 
lecz wynik ujemny. Rezultatem było 
właśnie to chowanie pod sukno wiel- 
kich projektów ustaw, jako powodują 
cych natychmiast rozkład tego niesta 
łego związku, unikanie decyzji i hołdo- 
wanie zasadzie: „Jakoś to będzie”. War 
tość krytyki pozytywnej jest bardzo 
wielka, ale programowi złemu trzeba 
przeeciwstawiać program lepszy i real- 

niejszy. ! 

Pan Niedziałkowski wczoraj trzykro 
tnie stwierdził, że naistotniejszym za- 
rzutem przeciw obecnemn systemowi 
jest to, że te same zagadnienia, które 
były aktualne w roku 1926 są aktual- 
me i obecnie. W znacznej mierze miał 
on rację, ale wynika to z całokształtu 
naszej sytuacji, że długo jeszcze te rze 
czy będą w Polsce aktualne. Twierdzi- 
my tylko, że wiele z tych zagadnień po- 
pchnęliśmy naprzód. Nieraz omawiali- 
śmy je publicznie i nikt nie podjął rze 
telnej krytyki. Oczywiście rozwiązanie 

  

wymaga długiej pracy. Gdyby jednak 
panował system przedmajowy, to istot- 
nie problemy te nie byłyby już aktu- 
alne, bo stoczyliśmy się tak głęboka na 
dno życia, że musielibyśmy radzić nad 
problemem samego istnienia państwa. 

Wychwycenie ciemnych stron nasze 
go życia gospodarczego nie jest rze 
telną dyskusją, jeżeli się przytem zapc- 
mina o waruńkach tego życia, o tem n. 
p. że majątek państwowy jest u nas 
najmniejszy, tak samo wydatki pań- 
stwowe na głowę, handel zagraniczny 
i t.d. W. takich to realnych warunkach 
przychodzi nam wyczuwać i posuwać 
naprzód rzeczywistość polską. W okre 
sie trzech lat ustabilizowałiśmy walutę 
i zrównoważyliśmy budżet nadališmy 
kierunek najważniejszym inwestycjom, 
do bieżących zagadnień gospodarczych 
ustosunkowaliśmy się pozytywnie. Od 
porłamentu jednak nie otrzymaliśmy 
ani jednej myśli twórczej, pracowaliśmy 
dla całego społeczeństwa, a nie jego 
części. Wyjaśniliśmy czego chcemy i w 
jakich warunkach prawnych można wy 
tworzyć podstawy rzetelnej współpra- 
cy rządu z parlamentem. Osiągnęliśmy 
to wszystko. dzięki oparciu się o auto- 
rytet marszałka Piłsudskiego. Nie byli- 
byśmy tego wszystkiego dokonali, gdy 
byśmy zamiast pracowačž targowali 
się z posłami. Ponieważ szliśmy wbrew 
tradycji, początki musiały być ostre i 
chwilowa równowaga musiała wychy- 
lić się na korzyść władzy wykonawczej: 
Możecie panowie głosować nad swoje- 
mi wnioskami, jak chcecie, jak wam su 
mienie państwowe dyktuje. My jako 
stosunek do zagadnień państwowych, 
jako program i jako organizacja, nieza 
leżna od waszych papierowych uchwał, 
pozostaniemy (wrzawa). Panowie nie 
zrozumieli, powtarzam: (Minister po- 
wtąrza ostatnie zdanie), . : 

CZCZE GESTY P. RYBARSKIEGO 
Po przemėwieniu ministra Kwiatkowskie- 

go zabrał głos poseł Dzieduszyński (BB) na- 
stępnie zaś wszedł na trybunę minister Car, 
który złożył następujące oświadczenie: 

Е os. Rybarski w dniu wczosłea mć- 
wił, że znane mu są czynniki, które ponoszą 
odpowiedzialność za zaginięcie . Zagór- 
skiego, a dalej, że latem oświadczył on, iż 
gotów stanąć rzed sądem i nie będzie się 
zasłaniał nietyl ją poselską. Ta goto- 
włość zrzeczenia się nietykalności poselskiej 
była czczym gestem, pozbawio: realne- 
go znaczenia gdyż każdy obywatel, który pc- 
siada . wiadomość, mogącą wyjaśnić sprawe 
ma otwartą drogę do prokuratora. Chcąc ш- 
łatwić pos. Rybarskiemu nienie j go- 
towości, polecę prokuratorowi Sądu dak 
wego w Warszawłe, ażeby jutro o godz. 12 
w. południe przyjął od p. Rybarskiego protokó 
larnie zeznania, nadmieniając, że gdyby oś. 
wiadczenie jego okazało się gołosłowne, to 
wyciągnę konsekwencje prawem p i: 
ne. 

MINISTER SKŁADKOWSKI O „LEGA 
LNEJ* DZIAŁALNOŚCI OPOZYCYJNEJ 

Z kolei przemawia minister Składkowski: 
Studjowałem  stenogramy posiedzenia 

wczorajszego. Rzecz charakterystyczna, prze 
mówienia wczorajsze w porównaniu z owe- 
mi, które słyszałem w ciągu trzech lat, od 
kiedy mam zaszczyt cieszyć się zaufaniem I:- 
by, były znacznie łagodniejsze, ałe miały te 
same cechy, co w innych sesjach. Albo mówi- 
ło się o poszczególnych faktach, które uogół- 
niano, albo były to ogólniki bez podawania 
faktów. Charakterystyczne jest, że gros za- 
rzutów dotyczyło ostatniego miesiąca. Zarzt- 
ty odnosiły się do traktowania prasy, rzeko 
mego „niszczenia samorządu” kar admini. 
stracyjnych, rozbijania wieców, upadku i 
stronniczości administracji, zarzucano, że nie 
współmierne były konfiskaty, które się od- 
nosiły do Sejmu i te które się odnosiły do rzą- 
du. Mam tu jedną z licznych konfiskat, które 
się odnosiły do Sejmu. Jest to artykuł pt. „Nie 
bijcie go”. Nie będę go odczytywał, ponieważ 
nawet dla mnie jest zanadto krzykliwy. Jeże 
fi chodzi o ilość konfiskat, od kwietnia było 
ich 916, z nich tyłko 88 niezatwierdzonych. 
Konfiskowano rzeczy, które występowały p. 
t. biuletynów. Powiedziano tam dowcipnie, 
że robione to „w A postoju*. Pos. 
Dzięgielewski przywiózł takich 100 biulety- 
nów. Te same biuletyny w Stryju rozpo- 
wszechniali członkowie zarządu Związku Zaw 
Kolejarzy, A więc czyni to stronnictwo ktć- 
re powiada, że ny ek tylko dróg legalnych, 
dróg do wałki o dobro państwa. Co się ty- 
czy „niszczenia samorządu”, nie chcę powta- 
rzać mego odczytu, który miałem w Łodzi. 
Skarżono się, że wszędzie są komisarze rza- 
dowi. W dniu 1 stycznia 1927 na 13294 gmin 
wiejskich nie posiadało normalnego organu z 
wyboru 4 tys. gminy. W dniu I kwietnia 29 
roku tylko 352, obecnie tylko 75. iwastępnie 
minister odmówił sprawę usunięcia wójta gmi 
ny Chocznia w osobie pos. Putka. Nastąpiło 
to wskutek tego, że przetrzygnał on w cią- 
gu półtora roku pieniądze gminne, nie wpła 
cając ich do kasy. Skarżono się, że kary sz- 
nitarno - porządkowe są bardzo liczne i że 
specjalnie szafowano nimi w okresie wybc- 
rów. Przedewszystkiem należy stwierdzić, że 
kary te nie pozostały bez skutku i zrobiły toy 
że nasze miasta i wioski wyglądają dziś ina- 
czej niż przed trzema laty. Co się tyczy rozbi- 
jania wieców poselskich — to wieców było 
do tysiąca, a rozwiązano około 50. Minister 
przytacza okólnik do wszystkich komitetów: 
PPS w którym poseł Pużak pisze, ST 
misi się przygotować do pochodów i w 

dać, ażeby to rząd uznawał, Na wiecu 
Kwapiński nawoływał aby na hasło partji opa 
nowano posterunki policyjne, urzędy poczto- 

(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 
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Obrady 
(Dokończenie mowy min. Składkowskiego) 

we i dworqe kołejowe. Na kilku przykładach 
ilustrował dalej qninister Składkowski w jaki 
sposób z różnych przygód poselskich robi 
się afery polityczne. Na zarzuty, że admini- 
s tracja upada oświadcza minister, iż sejm się 
przyczynia do anarchizowania jej. Zwraca się 
do pp. z Wyzwolenia i Stronictwa Chłopskic- 
go z przypomnieniem, +e w czasie wyborów 

Sejmu 
szli do sejmu z pieśnią o Piłsudskim na ш- 
stach, po wyborach mówili, że Piłsudski jest 
wielkim człowiekiem, tylko, że ma otoczenie 
„złodziejskie a obecnie usiłują szargać po- 
stać Piłsudskiego. Ja to mówię bez podnie- 
cenia. to jest pełzanie polityczne. Żaden z Pa- 
nów nie zmniejszy zasług Mahszałka Piłsud- 
skiego podczas wojny i pokoju, dlatego pa- 
trzymy radośnie w przyszłość. 

ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI 

Po przemówieniu ministra Składkowskie- 
go kolejno zabierali głos pos. Żuławski PPS 
p“ Bittner „Ch. D.), pos. Krzyžanowski (B. 

) pos. Putek (Wyzw.) Stronski (Kl. nar.) 
poczem replikował minister Car stając m. in. 
w obronie dekretu prasowego, oraz pos. Wi. 
slicki (BB). 

Po przemówieniu pos. Wislickiego (BB) 
marszałek oznajmił że zgłoszony został wnio- 
sek o przerwanie dyskusji. Przeciwko temu 
wnioskowi oświadczył się imieniem kl. BB 
poseł Podoski. Mimo to znaczną większością 
Izba uchwaliła wniosek o przerwanie dysku- 

Następnie zabrał głos p. minister spraw 
- zagranicznych Zaleski. Minister, nawiązując 

“| do słów posła Strońskiego o układzie likwi- 
dacyjnym polsko - niemieckim, proponuje, 
żeby dyskusję nad tą sprawą odroczyć aż 
do chwili, kiedy sama umowa będzie ogło- 
szona, co nastąpi zdaje się niebawem. Co do 
sprawy ambasad minister zgadza się z pos. 
Strońskim, że jest to tylko symptom, gdyż 

dotyczy tylko reprezentacji. Minister zaznacza 
że nie miał on wszakże miejsca przed dojś- 
ciem do władzy obecnego rządu. Co do Hagi, 
to sprawa bezpieczeństwa nie była tam oma- 

wiana: rozpatrywana w niej była tylko spra- 

wa ewakuacji Nadrenji. W sprawie biorą u- 

dziat tylko państwa, które podpisały układ 

reński, nie jest zaś winą obecnego rządu, że 
Polska w pakcie tym udziału nie wzięła, ale 
wolno poważnie mniemać że gdyby rząd o- 
becny doszedł był do władzy wcześniej, 
možė byłby także uzyskał w tem udział. 

Z kolei pos. Polakiewicz (BB). zożył oś- 
wiadczenie w związku z faktem otrzymania 
przez marsz. Daszwńskiego listu od prezesa 
grupy parlamentarnej francusko -. polskiej p. 
Loquin oraz od członków Labour Party. Na 

oświadczenie to odpowiedział krótko marsz. 

Daszyński, podnosząc iż mie jest to miejsce 

dla tłumaczenia się. Następnie prosił z miej- 

sca o głos gmin. Zaleski, jednakże marszałek 

oświadczył, że podczas głosowania nikomu 
nie może udzielać głosu. 

GŁOSOWANIE. 

Marszałek oznajmił, że głosowanie 
odbędzie się imienne nad wnioskiem 
PPS i innych klubów o votum nieufnoś 

Głosowało ogółem 370 posłów. Za 
wnioskiem padło 246 głosów, przeciw 
wnioskowi — 120 nieważnych kartek 

ci do obecnego rządu. Po obliczeniu oddano 4. Wniosek zatem przeszedł. 
głosów marszałek zakomunikował rezul 
tat głosowamia. “ 

Wszyscy ministrowie po ogłoszeniu 

wyńiku głosowania opuścili salę: 

m 

KOMUNISTYCZNY AKOMPANJAMENT OPOZYCYJNEGO „ZWYCIĘSTWA“ 
‚ "mą 

W tej chwili na ławach komunistycznych poczem wznieśli entuzjastyczne okrzyki na 
wybuchła wrzawa * poczęły padać okrzyki. cześć Marszałka Piłsudskiego oraz okrzyki, 

Marszałek przywołała posłów. komunistyczn. 
do porządku. W pewnej chwili jeden z pos. 
komunistycznych wyciągnął z zanadrza czer- 
wony sztandar i wskoczył na ławę, zaczął wy 
machiwać nim. Pośród ogólnej wrzawy i tu 
m altu posłowie innych stronnictw stojący 
opodal, rzucili się ku temu posłowi i odebrali 
imu sztandar. Marszałek wykluczył na dwa 
posiedzenia trzech posłów komunistycznych 
oraz zarządził «wróżnienie galerji, poczem о- 
głosił krótką przerwę dla uspokojenia. Po 
przerwie wobec tego, że wrzawa nie ustawała 
i nadal padały różne okrzyki, marszałek zam 
knął posiedzenie nie wyznaczając terminu na- 
stępnego. W tym momencie posłowie z klubu 
BB stojąc odśpiewali „Pierwszą Brygadę”, 

skierowane przeciwko marsz. Daszyńskiemu. 
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Oferty do biura ogłoszeń I. Karlina, 
Niemiecka 22. —0 
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: Nieliczne są książki na świecie, zdol- 
|. me wprowadzić czytelnika w świat nie- 

'__ zmierzonego piękna, odciętego od sza- 

'_ rej pospolitości życia. Zdumiewającem 
w mich jest to właśnie, iż z tej egzoty- 
cznej krainy przepychu i wielkości, po- 

" zwalają zabrać, jakby jeden złocisty 

promień, w mrok codziennego bytu — 

promień, którego żadną brutalna moc 

nie zdoła ugasić. Do takich książek na- 

łeży właśnie „Ocalenie* Conrada, nie- 

wątpliwie jedno z najlepszych jego 

- dzieł, arcytwor. « psychologji człowie- 
ka. 

Mówiąc o niezmierzonem pięknie 
tej książki — należy zdać sobie sprawę 

— z bogactwa przytłaczających myśli, 
które muszą owładnąć wyobraźnią, 

zdaną na łaskę potęgi artyzmu, tak 

jak angielski jacht, zagrzązły na mieli. 

Źnie, wśród płytkiego morza, zdany był 

na łaskę kapitana Lingarda. 
ie Nawet obszerne bardzo  studjum, 

'_ mie zdołałoby zapewne pomieścić w 
| sobie całej zawartości tega co przycią- 

ga w tem opowiadaniu, potęga nieod- 
partego uroku. 

Celem tych rozważań jest zwróce- 
nie uwagi choćby na cząstkę owego 

piękna, zamkniętego w pierścieniu fal 
płytkiego morza. — Spojrzeć na „Oca- 

lenie”, nie jako na pewien etap. twór- 

| czości Conrada, na tle ogólnych cech 

' jego talentu nie jako na wyraz 
jego ogólnych dążeń x 

artystycznych, ale jako na całość, cał- 

kiem w sobie odrębną, na samotny klej- 

© not wielkich poczynań i wielkich uczuć. 

| Akcja „Ocalenia* rozgrywa się jak- 

by poza realnym światem. Gdzieś — 
na niezmierzonej przestrzeni płytkiego 

"_ morza, pośród zgubionych wysepek 

Malajskiego archipelagu, gdy wśród 

egzotycznych wybrzeży , w niedostęp- 

nych siešninach nie oznaczo- © 

| nych w żadnej mapie g eograficznej. 
‚ ТаК samo konflikty uczuć i czynów 
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_ łej bryle codziennego życia. Odrębny, 

| kapitana Linoarda. piekn 

  

-ROMAATYK POLSKI W MASCE AMGIELSKIEGO KĄPITANA BRYGO 
Rzecz s powieści „Ocalenie 3. Eonrada. 

samotny bryg, stojący nieporuszenie na 
kotwicy, w pobliżu wielkich, mieliźnia- 
nych płycizn. 

Ściągnięcie więc ku mrokom ziemi 
owego złocistego promienia światła, z 
krainy Conrada, stanowić będzie wła- 
ściwy cel rozważań. 

Że koncepcja „Ocalenia* w chrono- 
logji dzieł Conrada, stanowi zupełnie 
wyjątkową pozycję — mamy o tem 
niezawodne informacje w „przedmowie. 
Dzieło to dojrzewało w ciągu lat dwu- 
dziestu w samotności i ciszy oddalenia, 
w poczuciu jak się wyraża Conrad „tru- 
dności w ujęciu samego tematu'*. Po- 
czucie odpowiedzialności rosło w mia- 
rę jak rozwijało się * tężało dzieło. Po- 
rzucane w toku innej bieżącej roboty: 
majaczyło jednak ciągle w wyobraźni 
pisarza, jak ktoś bliski, z którym konie- 
czność losu na czas pewien tylko ka- 
zała się rozłączyć. 

Oświadczenie Conrada w przedmo- 
wie, wespół z objektywnie stwierdzo- 
nym swoistym charakterem „Ocalenia, 
zacieśnia jeszcze bliższe węzły między 
czytelnikiem a książką i uprawnia do 
zastanowienia się nad nią całkiem od- 
dzielnie, bez żadnych skrupułów co 
do oddziaływań wzajemnych czynni- 
ków w różnych dziełach, bez względu 

na wpływologję, bez względu na ogól- 
ne nastawienie talentu. 

Konstrukcja psychologiczna utworu 

„Ocalenie* zostało wyraźnie podzie- 
lone na dwie zasadnicze części — tom 
1 i I. Część pierwsza stanowi teren 
informacyjno - przygotowawczy, 
wstęp niejako do akcji psychologicz- 
nej, która wypełni część drugą. Zorjen- 
towanie się w czynnikach, wiążących 
obie części ze sobą, stanowi klucz do 
zrozumienia i oceny wielkiego trudu 
Conrada, kiedy rozważał piętrzące się 
trudności w ujęciu tematu. O co bo- 
wiem chodziło autorowi „Ocalenia'*? 

e zawierają się w szarej, skamienia- Zdawałoby się na pierwszy rzut oka, 
zwłaszcza, po zapoznaniu się z pierw- 

aczarowany świat powieści jest pe- szą częścią powieść, iż celem Conrada 
n swoistego uroku, tak, jak ukocha- jest opisanie niesamowitej 

atek_kani nga ię _i bohatera ini а 
przygody 

Oma Lin Sara, 

Dr. Schachi przeciwko planowi Younga 
BERLIN, 6 XII. PAT. Przewodniczący delegacji niemieckiej na konfe- 

rencję rzeczoznawców w Paryżu Schacht wystosował do niemieckich czyn- 
ników miarodajnych memoriał, w którym poddaje ostrej krytyce zarówno 
sam plan Younga, jak i taktykę rządu niemieckiego do konferencji haskiej. 

Prasa niemiecka o wystąpieniu Schachta 

BERLIN, 6—12. Pat. Memorjał Schachta wywołał w całej prasie ber- 
lińskiej żywe komentarze. Wszystkie dzienniki ogłaszają tekst zastrzeżeń 
Schachta przeciwko planowi Younga, wskazując w tytułach już, że chodzi 
tu o wydarzenie wielkiej wagi w polityce niemieckiej 
Schachta zaważyć muszą na przyszłych poczynaniach 

i że wywody dr. 
rządu niemieckiego. 

Prasa nacjonalistyczna, zapowiadając w tytułach do swych komentarzy kry 
zys planu Younga, charakteryzuje wystąpienie Schachta jako protest prze- 
ciwko nieokiełznanej polityce uległości wobec państw wierzycielskich. Hugen- 
bergowski. „Local Anzeiger* uważa krok Schachta za cios, wymierzony 
przeciwko rządowi kanclerza Miillera, Curtiusa i Hilferdinga, zapowiadając, 
iż skutki tego wystąpienia będą bardzo poważne. Centrowa „Germanja“ o- 
śwladcza, iż wystąpignie Schachta obliczone było na zwrócenie uwagi 
granicy, iżstrona niemiecka w sprawie 
jeszcze ostatecznego słowa, ,,Vorwarts" 

та 
planu Younga nie wypowiedziała 

występuje przeciwko Schachtowi, 
twierdząc, iż przez swój memorjał chciałby on odegrać rolę czynnika, sto- 
jącego ponad rządem. Dziennik przypomina, 
ferencji haskiej prowadził szeroką propagandę prasową przeciwko 
waniom mia. Stressemanna i zapytuje, 

że Schacht już w czasie kon- 
roko- 

czy też w Banku Rzeszy nie zamie- 
rza stworzyć sobie platformy propagandowej dla odegrania w najbliżzzym 
czasie roli dyktatora finansowego Rzes zy, przedstawiając w tym celu sytu- 
ację gospodarczą Niemiec w barwach bardziej ponurych, niż to jest w rze- 
czywistości, 

Nonfercacja w sprawie zniesienia 

PARYŽ, 6 XII. 

graniczeń imporlu i eksportu 
PAT. Na konierencji w sprawie załesienia zakazów 

ograniczeń wwozu i wywozu 9 państw uzależnia jeszcze wprowadzenie 
w życie konwencji od ratyfikacji jej przez Czechosłowację, zaś 1 —od raty- 
fikacji tejże konwencji przez Polskę. 

  

Dalsze wybuchy wu Ikanu Sania Marla 
GUATFMALA, 6 -12. Pet. Nieustająca działalność wulkanu Santa 

Maria wywołuje ulewne deszcze, burze, 
tryski gorącego błota. Wskutek tego u 

huragany, trzęsienia ziemi i wy- 
trudnione jest czynienie dokładniej- 

szych poszukiwań na znacznym obszarze, gdzie jak obawiają się było wie- 
je oflar ludzkich. 

Ten, kióremu [os sprzyja 
Bezwątpienia amerykański pilot 

Byrd jest obecnie najsławniejszym czło- 
wiekiem w świecie. Los nad nim czu* 
wa i pozwala mu dokonywać bezkarnie 
rajryzykowniejszych wyczynów. Nie- 
dosyć że miał już w swej przeszłości 

j udany przelot przez Atlantyk i nad Bie- 
gunem północnym, 'ale obecnie udało 
mu się przelecieć szczęśliwie nad bie- 
gunem południowym i pomyślnie po- 
wrócić do swego obozu zimowega w 
t. zw. Małej Ameryce. 

Wbrew utartym zwyczajom koman- 
dor Byrd nie zrzucił flagi amerykań- 
skiej, na biegunie południowym, koni 
tentując się porobionymi odkryciami 
pasm górskich z których udało się jego 
towarzyszowi Mac-Kinleyowi porobić 
dokładne plany topograficzne i zdjęcia 
fotograficzne. 

W locie nad biegunem towarzyszyli 
komandorowi Byrdowi, oprócz wyżej 
wymienionego geometry fotografa Mac 
Kinleya, pilot Balchem i radjotelegra- 
fista Harold June. Wszyscy oni po 18 
godzinnym locie powrócili przemarźnię- 
ci i zmęczeni, ale promien' jący radoš- 
cią zwycięstwa, do swojej bazy, gdzie 
byli owacyjnie witani i obnoszeni w 
trytmfie przez resztę uczęstników. wy- 
prawy. 

Natychmiast po swoim odlocie z 
Małej Ameryki mieli oni wielkie utrud- 
nienie w locie, przez zamieć śnieżną i 
silny wicher, tak że musieli się wzbić 
ponad przeszło 3000 metrów w zwyż, * 
tej okoliczności jak również znakomitej prowadzali do hangaru. 

umiejętności pilota zawdzięczają czte- 
rej bohaterowie, że udało im się szczę- 
sliwie ominąć szczyty lodowców wy” 
stających ponad tysiąc metrów ponad 
powierzchnią morza. 

(Ponieważ przeciwne wiatry, z któ- 
rymi aparat musiał walczyć przyczy 
niły się do szybszego zużycia paliwa, 
przeto po pierwszym okrążeniu biegu- 
na Byrd był zmuszony szybko wracać 
i wylądować przy stacji na której po* 
przednia przygotował zapasy. Po na- 
pełnieniu zbiorników benzyną, już przy 
znacznie pomyślniejszych warunkach 
atmosferycznych dokonano powtórnego 
przelotu nad biegunem, który pozwo- 
lił na znacznie dokładniejsze zbadanie 
terenu ; porobienie potrzebnych zdjęć 
topograficznych. 

Częste zmiany wysokości i kierun- 
ku lotu, były powode mzłego funkcjono 
wania aparatu radjowego, tak że od 
czasu lądowania po benzynę, aż do por 
wrotu członkowie ekspedycji w Małej 
Ameryce nie mieli dokładnych wiado- 
mości od śmiałych lotników, to też 
zrozumiałą była ich radość w chwili 
ujrzenia aparatu przelatującego i lądu- 
jącego na polarnym zaimprowizowan 
nym lotnisku. 

Samolot Byrda który śmiało nazwać 
można  najwytrwalszym aparatem, 
gdyż bez najmniejszego defektu dako- 
nat najtrudniejszego. lotu, po opatrze- 
niw go i oczyszczeniu wszyscy uczę- 
stnicy ekspedycji Byrda w tryumfie od» 

(ZzkAż 

Z ZA KORDONÓW 

Rozrachy chłopskie koła Bobrajeka 
Hr. Zabiełło na czele powstańców? 

Dziś nadeszły z Mińska wia- 
domości o nowych rozruchach 
chłopskich w rejonie Bobrujska. 
Jeżeli wierzyć źródłom sowiec- 
kłm. na czele oddziału zbrojnych 
chłopów, przeważnie z okolicy 
Lubania, stanął rzekomo były 
złemianin  połak hr. Zabielło. 
Chłopi pomordowali komuni- 
stów we wsiach Szabosz, Zrudzi- 
cze, Nowo-Maksymowiczach pa- 
ląc urzędy wiejskich rad, lokale 
komsomolców i t. d. Na miejsce 
wypadków wysłane zostały silne 
oddziały G.P;U. Jednocześnie w 
Homłu sąd ludowy skazał na 
karę śmierci przez rozstrzelanie 
trzech błałoruskich chłopów ze 
wci Bacuny z rejonu Uworo- 
wicz. Nazwiska ich są: Štadnb- 
ców, Iwanczyk | Czajanków, Pię- 
cłu innych z tej bandy sąd ska 
zał na długoletnie więzienie. 

Współpraca kaltaralna polsko-lifewska 
KOWNO, 6—XIH. Pat W dniu 

dzisiejszym wyjechali z Kowna do 
Polski przez linię demarkacyjną dwaj 
bawiący w Kownie profesorowie uni- 
wersytetu Krakowskiego Semkowicz i 
Antoniewicz. Na cześć wyjeżdżających 
profesorów polskie towarzystwo aka- 
demickie w Kownie wydało herbatkę 
popołudniową, na którą przybyło 
również pięciu profesorów litewskich 
Birżyszka, Kremer, Czebiński, Szyn- 
karski i Krewe-Mickiewiczius. 

łoum nienfqości dla min. Dzóla 
RYGA, 6—XII. Pat. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu sejmu odbyto się 
glosowanie nad. wnioskiem  opozycji 
o wyrażeniu votum nieufności rządo- 
wi. Wniosek upadł. Potem  głosowa- 
no nad wnioskiem socjalistów w wy- 
rażenie votum nieufności ministrowi 
wojny Ozolowi. Wniosek uchwalono 
51 głosami przeciw 48. Część koalicji 
rządowej głosowała w tym wypadku 
łącznie z opozycją. W kołach  poin- 
formowanych naoyół sądzą, że votum 
nieufności dla ministra wojny pociąg- 
nie za sobą dymisję gabinetu. 

Twytięstwo tantininków 
w wyborach do gmin wiejskich 

KOWNO, 6.XII. PAT. Wybory do 
wiejskich instytucyj samorządowych zo- 
stały już ostatecznie zakończone. 
Większość wybranych jest bezpartvj- 
na. Z partyj kolejno największą ilość 
głosów otrzymali kandydaci tautinin- 
ków, laudininków i w keńcu chrze. 
ścijańskich demokratów. 

  

PREPESA 

| - Arcydzieło filmowe 

reżyserji J0E M A Y 

„Poyrdt 2 nlawoli“ 
w roli g. DITA PARLO 

ww, "HOLLUGWOGO. | w kinie 

ROZRÓŹNIAMY 
Musimy, niestety, wobec czytelni= 

ków powołać się na redakcyjne sprawy 
wewnętrzne. W dniu onegdajszym refe- 
rent spraw bałtyckich „„Stowa“ był cho- 
ry, a redaktor naczelny nieobecny. 
Tylko temu przypisać należy, że we 
czwartek ukazał się na miejscu wstęp 
nem artykuł naszego kolegi'p. Kazimie- 
rza Leczyckiego, duchem i treścią nie 
odpowiadający naszej linji. 

Oto ustępy wymagające.sprostowa-4 
nia: P. Leczycki napisał wczoraj my- 
śląc o państwie łotewskiem: } 

Nie potrzeba chyba wskazywać na te wę- 
zły, jakie łączą w jedną wielką „Rodzinę Wol. 
ności* wszystkie ludy, których państwa wy- 
rosły w roku 1918... Roku zarania wolności 
i początku walk o nie. 

Jest to Wiłsonizm w czystej formie. 
„Słowo! jest jedynem pismem polskiem 
które nietylko nie ujawnia zachwytów , 
dla Wilsonizmu, lecz konsekwentnie 
tę ideologję zwalcza. 

Potem p. Leczycki pisze, że w oso” 
bach przybyłych z łotewską wycieczką 
Polaków wita „cząstkę 7 miljonowej 
masy Narodu polskiego rozproszonej 
po całej kuli ziemskiej”. 

Otóż zasady nasze nie pozwalają 
nam na traktowanie na jednej płaszczy= 
źnie Polaków z emigracji, w Westfalji, 
Francji, Stanów Zjednoczonych, Chin, 
wyspy Borneo, etc. etc. jak glob 
jest szeroki, z Polakami, którzy zamie- 
szkują  terytorja, które kiedyś do 
państwa polskiego należały. Mie- 
liśmy wielki żal do wystawy poznań 
skiej, że w jednym budynku umieściła 
i zupełnie narówni potraktowała kiosk 
Polaków z Kowieńszczyzny i Polaków 
z wyspy Cejlon. Nie wiedz ieliśmy, że 
w tak krótkim czasie podobne nieroz- 
różniania, oburzające nas do głębi spo- 
tkamy na łamach własnego pisma. 

Wrescie jeszcze jedna rzecz, którą 
w artykule p. Leczyckiego uważamy za 
niepotrzebną, to porównanie pewnej 
damy z Dyneburga do polskiego Papie- 
ża. Jakkolwiek była to tylko trawesta- 
cja przysłowia o „Rzymie i Papieżu”, 
to jednak źle to wypadło. Cat. 
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najmodniejsze peifumy 

gwarantowanie 

nieszkodliwa. 

    

  

  

Posiedzenie Senafu 
WARSZAWA, 6 XII. PAT. Biuro 

Senatu komunikuje iż plenarne posie- 
dzenie Senatu odbędzie się w pbnie- 
działek 9 grudnia o godz. 16-ej. 

oryginalnych zamiłowań i samotnej fną i dobrowolną. Zdawałoby się iż dług którem następuje drugie — porwanie ona cały czas pod wstrząsającym uro- 
wdzięczności Lingarda został w zupeł białych z ławicy; — akcja Cartera, z0- kiem tego człowieka. włóczęgi, wśród niedostępnych wybrze- 

ży płytkiego morza, — znanego z 
awanturniczych przygód i przedsię- 
wzięć. Nawet zaangażowanie się Lin- 
garda w losach  wygnanych ksiąžąt 
malajskich z plemienia Wajo , nie 
przywodzi na myśl nic, poza żądzą 
przygód i wybujałemi ambicjami, czło- 
wieka morza, odważnego, a popular- 
nego wśród kupców, żeglarzy i kor- 
sarzy. 

Kwestja ta przedstawia się zupeł- 
nie jasno w pośredniej charakterystyce 
Lingarda, którą spotykamy na począt- 
ku powieści. 

Szczęśliwy i dumny ze swego stat- 
ku którym się pysznił wzdłuż i wszerz 
całego morza, zasobny w odwagę i sil- 
ne ambicje, z racji powodzenia w wy- 
prawach morskich, przedstawia się 
nam Lingard;-jako człowiek o wyraźnej 
strukturze wewnętrznej — nieustraszo- 
ny wojownik morski, dla którego, — 
poza ukochanym brygiem — nie istnie- 
je mic. Kośćcem wewnętrznej struktury 
kapitana Lingarda jest jego stosunek 
do brygu. Teko statek byt jakby cialem, 
któremu on nadawał tchnienie życia. 
Czynił go „posłusznym, wytrzymałym, 
zdolnym do działania i cierpienia". 

Tylko odwagą i niezwykłą przedsię- 
biorczością tego człowieka  tłomaczy 
się to, iż jak pisze Conrad'— „zawsze 
był gotów zmierzyć się z konkretną rze 
czywistością bez względu na warunki 
jaknajbardziej nieoczekiwane, przeraża- 
jące lub groźne... Tem się też tłomaczy 
koncepcja Lingarda zmierzająca do 
wprowadzenia na tron wygnanego księ 
cia z Wajo, wzamian za to, iż ten ura- 
tował mu życie. Do poprzednich cech 
Lingarda dołączają się jeszcze szlachet 
ność i wspaniałomyślność. Zobowiąza- 
nie Lingarda wobec Hassima i Imma- 
dy nakreśla mu wyraźny cel życia i dzia. 
łania. Przez długi czas skłonni jesteś- 
my przypuszczać, iż treścią opowieści 
stanie się przebeg walk o utraconą oj- 
czyznę przyjaciół malajskich Lingarda. 
Książę i księżniczka nie unieśli z kraju 
rodzinnego nic oprócz życia, które goto- 
wi byli drogo sprzedać w wojnie do- 
mowej, ale dzięki temu, iż od niechyb- 
nej śmierci, uratował ich Lingard, zło- 

M 1 ofiarę ze swega życia, daninaą-u- | 

ności spłacony. Ongis młody wojownik 
z Wajo uratował mu życie; obecnie to 
samo bez wahania uczynił Lingard. Ale 
nie mógł zatrzymać się na tym punkcie. 
Pozornie wydawaćby się mogło, iż w 
dążeniu do odzyskania Wajo dla Hassi 
ma, gra rolę główną miłośnictwo przy- 
gód, chęć wielkiej, oryginalnej wypra- 
wy. Tak jednak nie było. Ale o tem je- 
szcze będzie mowa. / 

Wszelkie późńiejsze wysiłki Linga- 
rda związan z nowem przedsięwizię- 
ciem, akcja polityczna, zmierzająca do 
utworzenia gromady sprzymiegzeńców 
księcia Wajo na wybrzeżu zbiegów, wy 
prawy handlowe, mające na celu zdoby 
cie pieniędzy dla zapewnienia tymcza- 
sowej egzystencji dla Hassima i Im 
mady stanowią jądro, mającej rozwi- 
nąć się akcji, jej punkt centralny. 

I tutaj następuje nieoczekiwany 
zwrot w akcji — motyw konstrukcyjny, 
znany już w starym romansie przygód, 
a zastosowany przez Conrada z pomy- 
słowością i precyzją, znamionującą wiel 
kiego artystę. Tym punktem zwrotnym 
jest europejski prywatny jacht, którego 
przypadkowe znalezienie się na mieli- 
źnie właśnie wpobliżu nieznanego wy- 
brzeża. Zbiegów, gdzie koncetruje się 
akcja Lingarda — staje wpoprzek wszy 
stkich jego planów; — jest powodem 
wszystkich następnych powikłań i kom 
pilkacyj. 

W tym momencie zawiązuje się wę 
zeł dramatyczny właściwej akcji której 
treścią będą nie dalsze i właściwe-przy- 
gody bohatera ale przebiegwalk jakie 
zachodzą w jego duszy. Dopiero tłem 
tych walk stają się egotyczne i niesa- 
mowite przygody, mające uzasadnienie 
w odrębnych zwyczajach, poglądach i 
psychice ludzi pierwotnych, jakiemi są 
Malaje, zamieszkujący wysepki archi- 
pelagu. ” 

Życie, zabłąkanych na jachcie Eu- 
ropejczyków, znajduje się w poważnem 
niebezpieczeństwie. Lingard wzbudza 
nieufność właściciela statku, albowiem 
nie chcąc dopuścić do zaalarmowania 
najbliższych portów, ofiarowuje bez 
podania motywów swoją wyłączną po- 
moc i ściągnięcie jachtu z mielizny. To 
jest pie Ze Do anie w akcji. po 
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stawionego samodzielnie na brygu Lin- 
garda — jest punktem kulminacyjnym. 
Wszystko teraz zdawałoby się zmierza 
do katastroficznego rozwiązania. A jed 
nak ani na chwilę nie wątpimy, że oda- 
lenie nastąpi. Ufność czytelnika podwa- 
ja jeszcze wyraźny tytuł utworu. Gdy- 
by przygody bohaterów, w związku z 
planami Lingarda i epizodem, którego 
osią był osiadły na mieliźnie jacht — 
były zasadniczą treścią utworu, po- 
wieść Conrada stałaby się par excellen- 
ce nowoczesnym romansem awanturni- 
czym. Ocalenie zagrożonych białych 
nie daje w wyniku pełnego zadowole- 
nia zaintrygowanemu czytelnikowi. Tu 
się dopiero otwiera w pełni widok na 
prawdziwą drogę, po której szła zasad- 
nicza myśl autora. 

„Ocalenie“ jest powieścią, która 
właściwie kończy się tragicznie. Grób 
wiernego Dżaffira, nieustraszonego szy- 
bkonogiego gońca, na samotnej płaskiej 
ławicy piasku przerźniętej pasami płyt 
kiega morza, jest etapem klęski mora|- 
nej człowieka Tragizm wzniosłość i wie 
Ikoduszność stanowią tchnienie idące 
od tej, opuszczanej przez wszystkich 
mogiły, w epilogu powieści. Celem au- 
tora jest ukazanie człowieka w wałce 
między honorem a miłością. 

Człowiek Losu. 

Nie bez głębszej myśli został nazwa 
ny Lingard Człowiekiem Losu. Nazwę 
tą zastosował do niego Conrad przez 
usta d'Alc 'acera, wykwintnego i sub- 
telnego Hiszpana z jachtu. D* Alcacer 
jest przedstawicielem vuntuicyjnego a 
jednocześnie objektywnego sądu o Lin- 
gardzie. Nie może przecież mieć go ani 
ograniczony Schaw oficer brygu, ani 
młodzieńczy Carter, ani głupi, pyszał 
kowaty Trawers, ani jednostronny Jór- 
rgenson, ani wreszcie wszyscy ci Ma- 
lajce otwarcie czy skrycie sprzyjający 
Lingardowi, albo zdjęci tylko na jego 
widok pierwotnym, przesądnym  stra- 
chem. Owego sądu objektywnego brak 
nawet Edycie Trawers, gdyż to właści- 
wie Lingard obudził w niej dopiero du- 
szę kobiety Zahypnotyzówana jego wiel 
kością — pani Trawers odb, ol 

   
  

Kim jest właściwie ów Tom Lin- 
gard? Narodowość jego, jak to często 
się zdarza u Conrada, — jest prawie 
żadna. Ojczyzną jego jest morze, które 
przemierza wzdłuż i wszerz na swym 
pięknym brygu. Odrazu mamy głębo- 
kie przeświadczenie, iż dał nam autor 
do czynienia z człowiekiem niezwykłym 
który daleko odbiega od'szablonu awan | 
turnika morskiego i miłośnika przygód. 
Autor bowiem, nietylko daje rozwój we 
wnętrzny bohatera, w toku powieści, 
będącej zarazem bezpośrednią charak 
terystyką, jedynym właściwie środkiem 
przedstawienia danego typu w roman- 
sie nowoczesnym — ale odrazu, na po- 
czątku opowiadania rzuca kilka rysów 
tego człowieka, wśród których nietrud- 
no jest znaleźć ostrzeżenie, naprowa- 
dzające potem na ślad, wiodący do 0- 
kreślenia właściwej miary kapitana bry- 
gu. 

Z postawy duchowej nie jest Lin- 
gard człowiekiem współczesnego po- 
kroju+ Stanowi on typ zanikający, typ 
prawdziwego romantyka, który pod po- 
zorną szorstkością stałego mieszkańca 
morza, jest „bezbronny wobec ukry- 
tych porywów własnego зетса“. Con- 
rad skłonny jest przypuszczać, iż wię 
kszość z nas zdolna jest niekiedy do 
takich porywów. W tem się właśnie 
kryje zagadka polskości rdzennej Con- 
rada i polskości zaszczepionej wielu 
bohaterom jego dzieł. Lingarda — „jak 
większość z nas* — pisze Conrad — * 
„unosił niekiedy poryw budzącego się 
liryzmu w krainy czarujące, puste i nie- 
bezpieczne. Ale  —— jak większość z 
nas — nieświadom był swych bezpłod- 
nych podróży ponad absorbującemi tro- 
skami tej ziemi”. Romantyzm Lingarda 
ujawnia się wcale niekoniecznie przez 
żadzę przygód, nawet nie przez powzie- 
cie plańu szalonej wyprawy do krainy 
plemienia Wajo. Romantyzm ów okreś- 
Ja całkiem wyraźnie miara uczuciowa. 
Cel życia postawy romantycznej ujaw= 
nia sie w jedynem bezoranicznem uko- 
chaniu, stanowiącem właściwa treść jst 
nienia człowieka. Samo nastawienie psy - 
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Eksport drzewa zapałczanego 
z w-w północno wschodnich w r. 1928 

Eksport zagranicę drzewa zapałcza- 

nego (osiki) z terenu województwa 

(Wileńskiego wynosił w roku 1928-ym 

9378 tonn, czyli zmniejszył się w poró 

wnaniu do r. 1927|g0 o 10352 tonn, 
czyli 0 35 proc. 

Jak przedtem drzewo zapałczane 

kierowane było głównie do Niemiec. 
"Przez Gdańsk wywieziono 1392 tonn 

(z Podbrodzia 16, N.-Święcian 15, 121 

nalina 16, Dukszt 46, Stasił 12, Olechh 

nowicz 34, Lyntup 15, Hoduciszek 140, 

Woropajewa 957, Głębokiego 16, Wi- 

lejki 15, Parafjanowa 47, Podswilja 20, 

Ziabek 28 i Oran 15). Wywóz do Prus 

Wschodnich spadł do 165 tonn (z Ig, 
nalina 60, Głębokiego 15, Hoduciszek 

60, i N.-Wilejki 30). Do Łotwy wywie- 
źliśmy tylko 90 tonn, mianowicie ze 
stacji Dukszty. Eksport do Austrji rė- 
wnał się 472 toanom (z N. Święcian 60, 
Dukszt 50, Stasił 16, Hoduciszek 165, 
Łyntup 16, Parafjanowa 51, z Głębo- 
kiego, Ziabek, Oran, Królewszczyzny i 
Wilna po 15, z Soł 14, Budsławia 25). 

Zyskaliśmy nowy rynek zbytu miano 

wicie Włochy, dokąd wywieźliśmy 12 

tonn (z Hoduciszek). Poza Niemcami 
największym rynkiem zbytu drzewa 
zapałczanego była Czechosłowacja, jak 

to widać z następującej tabeli: 

  

Stacja nadania Niemcy soda Stacja nadania Niemcy aa 

Pcdbrodzie 200 | 115 N. Święciany 71 72 
Ignalino 1413 147 Dukszty 87 633 
Olechnowicze 98 -- Lyntupy 1975 334 
Hoduciszki 2295 885 Worogajewo 1435 33 

Głębokie 691 259 Wilejka 220 — 
Parafjanowo 191 14 Podswilje 265 525 | 
Ziabki 334 431 Oranv | 648 | 147 
Wilno 135 — N. Wilejka 90 30 
Jaszuny 66 15 Kiena 109 = 
Gudogaj 15 15 Sob". 30 28 
Oszmianą 39 108 Smorgonie 93 45 
Mołodeczno 44 16 Usza 261 391 
Geładnia 120 120 Postawy 75 16 
Nowodruck 261 40 Królewszczyzna 46 55 
Połoczany 19 30 Krzywicze 855 150 
Budsław 225 30 Landwarów 15 15 
  

Rezem z w—wa Wileńskiego do Niemiec 12421 t. 

Według . krajów przeznaczenia ek- 
sport z w-wa Wileńskiego przedstawiał 

się żatem następująco: 3 ' 

tonn proc. | 
do Niemiec 12421 64.1 
„ Czechosłowacji 4826 24.9 
przez Gdańsk 1392, 1.2 
do Austrji 412 2.4 

do Prus Wschodnich 165 0.8 
„ Łotwy 90 0,5 

„ „ Włoch 12 01 
Razem 19378 100.0 

_Do innych województw eksport z 
w-wa Wileńskiego wynosił w 1928 r. 
około 6800 tonn. 

2 terenu województwa Nowogrėdz) 
kiego eksport zagranicę w r. 1928 w 

porównaniu do roku 1927-ga również 
zmniejszył się, jakkolwiek nie tak zna 
cznie jak w odniesieniu do wojewódz- 

do Czechosłowacji 4837 t. 

twa Wileńskiego, mianowicie o. 3484 
tonn, czyli o 22,8 proc. 

Jak i w roku poprzedzającym, drze 

wo zapatczane z w-wa Nowogródzkie+ 

go kierowane było przeważnie do Nie- 

miec. Przez Gdańsk wywieziona 1618 

tonn (z Bieniakoń 182, Bastun 47, 

Leśnej 30, Baranowicz 267, Stołpców 
30, Niemna 90, Nowojelni 45, Lacho- 
wicz 18, Bud 75, Różanki 121, Skrz 
bowców 15, Juraciszek 641, Wojgian 
57). Eksport do Łotwy nie miał miejsca 
Eksport do Austrji równał się 128 ton- 
nom (z Bieniakoń 37, Bastun 16, ze 
Stołpców i Bud po 15 i z Różanki 45). 
Prusy Wschodnie uczęstniczą w eks+ 
sporcie .z wiwa Nowogródzkiego ‚ му 
ilości 898 tonn (z Leśnej 48, Stołpców 
69, Różanki i Juraciszek po 20 i z Woj- 
gian 741). Eksport do Niemiec i Cze- 
chosłowacji zobrazowany jest w poni- 
ższej tabeli: 

  В 5 Czecho- Stacja nadania _ Niemcy słowacja 

Bieniakonie 305 62 
Lieśna 320 — 
Stołpce 412 уг 
Nowojelnia 216 38) 
Budy 110 = 
Skrzybowce 224 125 
Wojgiany 1683 — 387 
Domanowo 155 60 
Słonim 190 488 
Horodźki 51 — 

; . : Czecho - Stacja nadania Niemcy . słowacja 

Bastuny 300 — 
Baranowicze — 54 

Niemen 246 30 
Lachowicze 375 84 
Różanka 194 60 
Juraciszki 1006 — 682 
Lida 164 47 
Jeziornica 60 
Bohganów 52 15 
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į Według krajów przeznaczenia ek 
_ sport drzewa zapałczanego z w-wa No! 
wogródzkiego przedstawiał się zatem 

_ następująco: 

Razem z w—wa Nowogródzkiego: do Niemiec 6687 t. 
do Czechosłowacji 2474 t. 

Eksport do innych województw z 
terenu wiiwa Nowogródzkiego wynosił 
w r. 1928-ym około 4700 tonn 

  

    

  
  

    

tonn proc. Zestawiając eksport w. tonnach 
dol Niemiać 6687 566 drzewa zapalczanego zagranicę z tere; 
„,Czechosłowacji 2474 21.0 nu obu rozważanych województw we- 

ez Gdańsk 1618 13.7 dług lat i w stosunku procentowym do 
do Prus Wschodnich 898 7.6 ogólnego wywozu z Polski, otrzymuje+ 

„ Austrji LS t my następującą tabelę: : Razem 11805 100.0 

rok 1924 | rok 1925 | rok 1926 | rok 1927 | rok 1928 PE trzy kwartały 

tonn |rroc. tonn | proc. | tonn |proc tonn |roc tonn | proc. 
— 

— 

Z w—-wa Wilen- 
skiego | 5464 | 42.3 | 7786 | 43.9 |14701 | 51.5 29730 | 49.2 119378 | 426 

Z w—wa Nowo- 
Z gródzkiego | 3815! 29.8 I 4353! 24.6! 7500 £ 26.4 15289 ! 25.3 11805 ! 26.0 

obu w—w lącz* ! 
* nie | 9279 | 72.1 |12139 | 68.5 [22201 17.9 leno 74.5 [31183 | 68,6 

© całej Polski 112999 1 100.0 17726 | 100.0 [28400 1 100.0 60416 100.0 145450 1 100.0 
p 

Wiczimy: stąd, że udział w ekspor- 
cie wiwa Wileńskiego stale się procen- 
towo zmniejsza / w ostatnich latach, 
spadając z 51,5 proc. w r. 1926 do 49,2 

- 
w r. 1927 i do 42,6 w ubiegłym roku. 
Udział wiiwa Nowogródzkiego więk- 
szym walaniom nie ulega. 

Z. Harski. 

W połowie grudnia 
chomiony Oddział 

    

OBRÓT Oszcz 
NA ŻYCIE oraz 

    

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

ĘDNOŚCIOWY,. DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

r. b. zostanie uru- 
P. K. O. w Wilnie 
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„jar Gospodarczy Zjem МОО K. R O NI KA 
SOBOTA 
1 ozis 

Ambrożego 
Jutro 

IN Pocz.NMP 

Wschód sł. g.7 m 24 

Zachód sł. g. 15 m. 14. 

Spostrzenia meteorologiczne 
Meteoro'ógiji U. $ В. 

z dnia 6 — XII 1929 r. 

Ciśnienie \ 

Zakładu 

159 
šrednie w m, J 

c 
Temperatura ' 4° 
śreania 

opad za do | 

bę » 

viatr 

m m, J 

\ 
dni 

przewazająčy J Potudniowy 

pochmurna, mgła, 

Min:mum za dobę 30C 

Max mam za dobę X  50C 
Tendeccja baiomelryczaa spzdek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Roraty Bankowców. W dniu 8 grud 

nia o godz. 8 rano (pnktuałnie) w kościele 
św. Jerzego odbędą się solenne roraty na in- 
tencję pracowników banków wileńskich. 

Roraty odprawi ks. prałat Lubianiec, ka- 
zanie zaś wygłosi O. Feliks - Gwardjan 0.0. 
Franciszkanów. 

W dniu 9 grudnia o godz. 7.30 rano odpra 
wione zostanie nabożeństwo żałobne z egze- 
kwiami przez ks. Jana Krasowskiego, pro- 
kuratora seminarjum Metropolitalnego zaspo- 
kój duszy rodzin i kolegów Pracowników 
Banków. ‚ 

Za dusze zmarłych b. człońków banko- 
wych ks. kanonik Jasiński odprawi cichą 
mszę żałobną za spokój Ich duszy w dniu 20 
grudnia o g. 6 rano w kościele św. Jakó- 
ba. Uprasza się uprzejmie pp. dyrektorów 0- 
raz pracowników o liczne przybycie do ko- 
ścioła na roraty oraz na nabożeństwa żałobne 

— Roraty Arcybractwa Straży Honoro- 
wej Najśw. Serca Jezusowego będą odprawio 
ne jutro t.j. w dniu Niepokalanego Poczęcia 
NMP w kościele P.P. Wizytek (Rossa 2) o 
godz. 6 ranó. 

— Rozkład nabożeństw niedzielnych. Ba- 
zylika g. 6 — roraty g. 8.30 — Msza św., g. 
9.30 — wotywa, g. 10.15 — suma, celebru- 
je JE Arcybiskup metropolita wileński, ka- 
zanie wygłosi ks. kan. Lubianiec, @. 4 — 
nieszpory. й 

Kość. św. Ignacego. g. 7 — roraty zwią- 
zku sztelmachów, kowali, stolarzy, lakierni 
ków, g. 9 — Msza św. dla wojsk., g. 12 — 
Msza Św. czytana. 

Kość. Boniiratrów g. 6.30 — roraty bra- 
ctwa św. Jana Bożego, g. 8 — Msza ŚW. ci- 
cha, g. 10 — suma, g. 5 — nieszpory. 

Kość Ostrobramski g. 6 — uroczyste ro- 
raty Żywego Różańca i Białej Procesji w 
kościele, g. 8 —Msza św. w kaplicy z chó- 
rem, g. 9 —wotywa uczniowska w kościele 
g. 10 — Msza św. uczniowska w kościele 
1 Msza św. Doroczna sodalicji panien pracu- 
jących, w czasie której odbędzie się przyję 
cie aspirantek do dzieci Marji. 2 

g. 11 — suma w košciele, g. 4.30 — nie- 
szpory, g. 5 — litanja g. 6 — uroczysta 
akademja w sali parafjalnej z racji 75 lecia 
ogłoszenia dogmatu o Niep. Poczęciu NMP. 

Kość. św. Rafała g. 6 roraty Żywego Ró- 
żańca, g. 9 — Msza uczniowska, g. 11 — 
surna, g. 5 — nieszpory. 

Kośc. na Sołtaniszkach 8 grudnia Niepoka- 
lane Poczęcie NMP Tytuł kościoła. o godz. 
7 — roraty na inte ncję kółek żywego Różań 
ca, g. 10 — uroczysta suma, g. 4 pp. nie- 
szpo ry. Uroczysta akademja urządzona sta- 
raniem SMP na Sołtaniszkach ku czci Niepo- 
kalanego Pocz. NMP. z racji 75 lecia od chwi 
li ogłoszenia dogmatu o Niepok. Pocz NMP od 
będzie się w sali parafjalnej. Początek o godz 
6 wieczorem. 

Kośc. parafji Antokolskiej g. 6 rano — ro- 
raty czcicieli Matki Boskiej Łaskawej, g. 10 
— suma, g. 4 — nieszpory, po nieszporach 
zebranie związku niewiast katolickich z Ligi. 

Kość. św. Jana g. 6 — roraty stowarzy- 
szenia żywego Różańca, g. 9 — Msza św. 
dla dzieci, g. 9.30 — Msza św. uczniowska 
w kaplicy N.MP. Pocieszenia. g. 10 — Msza 
św. akademicka, recytowana, g. 11 — suma 
g. 5 — nieszpory. 2 

Kość. św. Jakóba. gz. 6 — roraty zgro- 
madzenia III Zakonu św. Franciszak przy tej 
parafji, g. 9 — Msza św. uczniowska, g. 10 
— wotywa, g. 11 suma, g. 4 nieszpory. 

Kość. parafji po Bernardyńskiej 9 grudnia 
o godz. 5.30 rozpoczyna się w tym kościele 
czterdziestogodzinne nabożeństwo. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u p. wojewody. W dn. 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz r 
jał na posłuchaniu następujące osobistości: 
po. wiceprezesa Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego p. Żemoytela, członka sekcji dekoncen 

cyjnej komisji dla usprawnienia administra 
cji państwowej w sprawach tej sekcji w zwią 
zku z najbliższem jej posiedzeniem, które od 
będzie się 16 bm. w Waszawie Prezesa za- 
rządu Okręgu Czerwonego Krzyża Uniechow 
skiego w sprawach tej instytucji oraz w spra 
wach pomocy ludności w Ż powiatach nawie 
dzonych nieurodzajem, członków wydziału 
sejmiku wil. - trockiego Wędziagolskiego i 
Falewicza, dyrektora PKP inż. Falkowskiego 
w sprawie obchodu 10 lecia Wileńskieje Dy- 
rekcji Kolei Państwowych. 

— (y) Polsko-litewska konfe- 
rencja graniczna, Onegdaj na po- 
graniczu polsko-litewskiem w rejonie 
Wiżajn odbyła się  polsko-litewska 
konierencja w sprawie uregulowania 
kwestji wymiany dezerterów wojsko- 

W rezultacie kilkugodzinnych de- 
bat omówiono wzór instrukcji, która 
przesłana będzie władzom do ewentu- 
alnego zatwierdzenia. 

SAMORZĄDOWA. 

— Zjazd przedstawicieli Rad Gminnych. 
W dniu 3 stycznia 1930 roku o godz. 9.30 ra- 
no odbędzie się w Wilnie, w sali gmachu U- 
rzędu Wojewódzkiego zjazd przedstawicieli 
Rad Gminnych województwa wileńskiego, or 
ganizowany przez zarząd związku gmin wiej 
skich RP. a poświęcony sprawom omówienia 
zadań gospodarki samorządowej 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji go- 
spodarczej. Ww i żeni 9 grudnia 
odbędzie się w Magistracie posiedzenie miej 
skiej komisji gospodarczej 
porządkiem dziennym: 

1) zmiana redakcji przepisów obowiązują 
cych o uboju zwierząt na rzeźni miejskiej, 2) zmiana redakcji przepisów obowiązujących o 
dostawie mięsa i produktów ni ych do Wil 
na, 3) zmiana taryfy opłat za korzystanie 
z rzeźni miejskiej, 4) zmiana taryfy za bada- 
nie mięsa na miejskiej stacji kontrolnej, 5) 
sprawa ustalenia na rok 1930 tenuty dzierżaw 
nej za działki ziemi miejskiej w obrębie mi 
sta (części nieotwartych ulic i placów), 6) 
sprawa przyjęcia od p. Aleksandrowicza 54 

Uwagi: 
x 

z następującym: 

   

ha ziemi pod przyszłe ulice w Pośpieszce, 7); 
Sprawa o wydanie dekretu o wykupie gruna 
tów państwowych w dzielnicy Nowe Žabu- 
dowanie. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji te. 
chnicznej, W poniedziałek, dnia $ grudnia od- 
będzie się posiedzenie miejskiej komisji te- 
chnicznej. Na posiedzeniu tem, m. in. тогра- 
trzone będą sprawy następujące: 1) statut 
drogowy, 2) sprawa przejęcia ulic przez mia- 
sto (Kolejowa zauł. Gościnny i in.) 3) spra- 
wa przedłużenia rurociągu na ul. Kościuszki 
do szkoły powszechnej na Antokolu, 4) spra- 
wa przeprowadzenia rurociągu na zaułek Ber 
nardyński i św. Michałski 5) sprawa prze- 
dłużenia rurociągu na ul. Jakóba Jasińskiego 
6) wniosek; oddziału wodociągowego w spra- 
wie zamknięcia końcówek rurociągowych, 7) 
sprawa Rockiego o budowę domu przy dro- 
dze do wsi Góry, 8) wybór miejsca na przy 
stanek dla autobusów dałekobieżnych, 9) wol 
ne wnioski, 

— (a) Kierownik Pogotowia Ratunkowe- 
go podał się do dymisji. Dowiadujemy się, 
ke dr. Kodź długoletni kierownik Pogotowia 
Ratunkowego podał się „do dymisji. 
Powodem ku temu posłużyło zupełn e igno 

rowanie spraw Pogotowia przez czynniki do 
których opieka nad tą instytucją należy: 

— (у) Sprawa pomnika Mickiewi- 
cza znów ożywa. Sprawa budowy pom- 
nika Adama Mickiewicza w Wilnie ut- 
knęła dawno już na martwym punkcie. 
Od dłuższego czasu losy tego pomnika 
interesują żywo całe społeczeństwa wi 
leńskie to też nie od rzeczy będzie po- 
dać do wiadomości, że w dniu wczoraj- 
Szym p. wojewoda Raczkiewicz odbył 
w tej sprawie konferencję z członkiem 
komitetu budowy pomnika p. Korolcem. 

KOLEJOWA. 
—(y). Jesienna instrukcja biur i urządzeń 

stacji Wilna. Specjalna komisja dyrekcyjna” 
z dyrektorem kolei inż. Falkowskim na cze- 
le dokonała jesiennej inspekcji biur, urządzeń 
i zakładów stacji Wilno. 
ci ze środowisk harcerskich z Warszawy. 

— (a) 10 lecie kolejnictwa w Wilnie. W 
dniu 15 bm. dyrekcja kolejowa w Wilnie bę- 
dzie.swietowač 10 lecie swej pracy nad roz- 
wojem ko lejnictwa polskiego. Naruroczystoś 
ci związane z rocznicą został zaproszony mi- 
nister komunikacji. 

SZKOLNA 
— (y )Ziemianki oszmiańskie organizują 

przedszkole, Związek ziemianek w Oszmianie 
nosi z zamiarem zorganizowania przedszkola 
wzorowego. Wczoraj sekretarka związku p. 
Kuczyńska przyjęta była w tej sprawie przez 
p. wojewodę Raczkiewicza. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy opieke na wydziale 

Humanistycznym USB. w terminie zimowym 
roku akademickiego 1929 — 30 odbywać się 
będą w czasie od 8 stycznia 1930 r. do egza 
minów zgłaszać się należy pisemnie w cza- 
sie od 10 do 15 grudnia br. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Akademickiego Koła Kownian 

powiadamia, że w sobotę, dn. 7 bm. o godz. 
T pp. w lokalu przy ul. Podgórna 1 m. 9 od- 
będzie się herbatka Koła, na której będzie 
wygł oszony odczyt o stosunkach gospodar- 
czych w Litwie Kowieńskiej. 

—Z koła polonistów USB. W niedzielę 
dn. 8. bm. o godz 11.15 w lokalu seminarjum 
polonistycznego odbędzie się ogólne zebranie 
naukowe, na którem p. prof. dr. S? Cywiński 
wygłosi odczyt p.t. „Wieś i miasto w twór- 
czości Norwida”. Goście mile widziani. 

— Zarząd chóru akadeynickiego zawiada- 
mia swych członków, że we wtorek dn. 10. 
12. odbędzie się próba już z p, Szczepańskim. 
Obecność wszystkich konieczna ze względu 
na to, że 12. 12. śpiewamy na „Czwartku“, 
MI PESO pamięci ]. Malczewskiego i Fa- 
fata. 

— Z kola matematycznego USB. W nie- 
dzielę o godz. 12 w lokalu seminarjum ma- 
tem. odbędzie się posiedzenie naukowe koła z 
referatem kol. B. Sulewskiego p.t. „Funkcja 
K: 552“, Gošcie mile widziani. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 
— Stowarzyszenie Polaków. W 

dniu 30 listopada br. odbyło się Walne Ze- 
branie Doroczne stowarzyszenia Lekarzy Po» 
laków w Wilnie, Po odczytaniu sprawozdania 
zarządu, Rady, Skarbnika, Biura Pracy i ko- 
misji rewizyjnej udzielono absolutorjum ustę- 
pującemu zarządowi i dokonano wyborów 
władz stowarzyszenia na rok 1929 — 1930 
w składzie następującym: } 

Zarząd: prezes dr. Leon Klott, wiceprezes 
dr. Eugenjusz Klemczyński, skarbnik dr. Wa- 
cław Bądzyński, I sekretarz dr. Jan Klukow= 
ski, II sekretarz dr. Stanisław Kolski, gospo- 
darz dr. Wacław Wysocki. Zastępcy: dr. An) 
toni Kiakszto, dr. Helena Bujwidówna i dr. 
F. Kasperowicz. 

Rada: prof. dr. Kazimierz Opoczyński, dr. 
Marja Petrusewiczowa, dr. Józefat Bohusze- 
wicz dr. Karol Kisiel dr. Kazim. Pawłowski 
Zastępcy: dr. Wiktor. Maleszewski, dr. Jan 
Pióro, dr. Adoff Narkiewicz. 

Komisja rewizyjna: dr. Zygmunt Zawadzki 
dr. Bolesław, żabko - Potopowicz, dr. Janina 
Piotrowicz — Jurczenko, 

Delegat do koła medyków: dr. E. Kaspe- 
rowicz. 

f SPORTOWA 

„ —Y) Wilnianie w komitecie rzeczoznaw= 
ców Ligi. Jak wiadomo tymczasowy statut 
Ligi ma zostać zmieniony. W związku z tem 
w nadchodzącą sobotę i niedzielę odbędzie 
się w Warszawie specjalne posiedzenie zarzą 
du Ligi, w którym weźmie udział również spe 
cjalna komisja rzeczoznawców, obejmująca 
wybitne jednostki polskiego świata sporto- 

wego. i i 
Z Wilna: zaproszony został do tej komisji 

prof. dr. Jan Weysenhoff. ‚ 
RÓŻNE. 

— (y) Doroczny zjazd wileńskiego od- 
działu harcerstwa. W niedzielę dnia 8 grud 
nia rb. odbędzie się w Wilnie doroczny wał- 
ny zjazd wileńskiego oddziału związku harcer 
stwa polskiego. W programie przewidziana 
jest Msza św. w kościele św. Michała z ka- 
zaniem, które wygłosi przewodniczący oddzia 
łu JE ks. biskup Bandurski i obrady w sali 
Śniadeckich USB. Na zjazd przybędą delega- 

— (a) Z gminy żydowskiej. Gmina Ży- 
dowska postanowiła przyjść z pomocą boka- 
terowi głośnego procesu o mord rytualny, 
Blondesowi który obecnie liczy zgórą 60 lat 
Narazie wyasygnowano 200 zł. w celu umo- 
żliwienia mu odbycia kuracji. Na przyszłość 
ma być mu wypłacana stała pensja. 

— Kiłka słów o dobrej gilzie. Przewrót w 
przemyśle gilzowyrn. Dla ogółu palących kwe 
stją pierwszorzędnego znaczenia jest wybór 
gilzy. Dowiedzioną jest bowiem rzeczą, że w 
znacznej mierze smak tytoniu zależy właśnie 
od gilzy. Najważniejszem jednak zagadnie- 
niem jest ochrona zdrowia przed szkodliwe- 
mi składnikami tytoniu. Szczególnie w dzisiej 
szych czasach kiedy tak wiele mówi się i pi- 
sze o giłzach zawierających tyle to, a tyle 
warstw waty, która „zbawiennie” w, ływa na 
zdrowie palaczy, nie od rzeczy będzie kilka 
słów wyjaśnienia w tej sprawie. ‹ 

Ostatnie badania wykazały, że wata, choć 
by w największej ilości zapełniająca gilzę, 

   
  

ż racyjne, świetne wykonanie całości, 

    

  

O czem zawiadamia 

  

Bezkonkurencyjnym natomiast środkiem 
filtracyjnym zapewniającym palaczowi — та- 
ximum bezpieczeństwa zdrowia jest bibuła 
filtracyjna. 

Fabryka Patentowanych  Gilz „Tigan“ 
wprowadziła do swych wyrobów bibułę ja- 
ko środek filtracyjny, to też gilzy są napraw- 
dę ostatnieą słowem produkcji gilzowej. 

Dym tytoniowy przefiltrowany w gilzie 
„Tigan“ nie szkodzi zdrowiu, nie psuje cery 
i zębów. Zalety powyższe zjednały gilzom 
„Tigan* zasłużone uznanie i powodzenie. 

NADESŁANE 
— (Cudze chwalicie, swego nie znacie... 

Zamknięta niedawno Powszechna Wystawa 
Krajowa nasuwa cały szereg uwag nad sta 
nowiskiem, jakie większość społeczeństwa zaj 
muje wobec rozwoju gospodarczego państ- 

„ wa. Ind ferentyzm szerokich mas, kryje w 
sobie grożne niebezpieczeństwo, które w 

imię dobrobytu i powagi stanowiska mocar- 
stwowego Rzeczypospolitej, musi być z ca- 
łą stanowczością zwalczane. Zorganizowanie 
PWK, aby otworzyć oczy narodowi i wska- 
zać, jak wiele dobrych rzeczy produkuje nasz 
przemysł. I trzeba było dopiero entuzjzmu i 
podziwu obcych, zdumionych postępami prze 
mysłu polskiego, aby społeczeństwo uwierzy- 
ło we własne siły i uświadomiło sobie, że nie- 
tylko to, „co z zagranicy, to dobre” i, że 
nasz rodzimy przemysł, twórzy rzeczy czę- 
stokroć lepsze od tych, które dla zaspokoje- 
nia próżności sprowadza się z obcych krajów. 
W. zwalczaniu zakorzenionego w społeczeńst- 
wie uprzedzenia, olbrzymie zasługi położyła 
znana w kraju i zagranicą z wysokiej jakoś- 
ci swych wyrobów Fabryka mydeł i artyku 
łów perfumeryjnych „Fornarina* Sp. Akc. w 
Warszawie. Fabryka kierowana przez wybit- 
nych fachowców, wciągu swego prawie 30 
letniego istnienia, dążyła trwale do podnosze- 
nia i udoskonalenia swych wyrobów. Usiłowa 
nia te zostały uwieńczone całkowitem powo- 
dzeniem. Wszystkie wyroby wspomnianej fa 
bryki, jako to: mydło toaletowe, perfumy, wo 
dy kwiatowe i kolońskie, jak również wszel. 
kie artykuły kosmetyczne, dowodzą, że ma- 
my w kraju ludzi którzy swem wieloletniem 
doświadczeniem fachowem, mogą podnieść 
przemysł krajowy do poziomu, wykluczające 
go konkurencję zagranicznych firrn. Wśród 
społeczeństw zachodnich utarło się zdanie, 
że ilość zużytego mydła, jest miarą kultury 
danego kraju: Zarząd fabryki „Fornarina”, 
dążąc stale do uprzystępnienia swych wyro0- 
bów najszerszym masom, przez racjonalną 
organizację zdołał zmniejszyć koszta produk- 
cji, nie obniżając przytem wysokiej jakości 
swych wyrobów. Niesłus,ne uprzedzenie do 
pracy rąk polskich robotników, które długo 
żyło wśród społeczeństwa, w miarę zapozna 
wania się z wyrobami krajowego przemysłu, 
powoli znika. Gorzkie słowa prawdy: „Cu- 
dze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co posiadacie", pozostaną tylko wspo 
mnieniem czasów, gdy społeczeństwo — ро!- 
skie, poddane sugestji tego, „co z zagranicy” 
wytrąciło pracę z rąk polskiego robotnika. 

‘ TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance., Ostatnie 
przedstawienia „Šnu nocy letniej”. Dziś przed 
ostatnie przedstawienie czarownej baśni dra 
matycznej W. Szekspira „Sen noc letniej" z 
muzyką Mendelssohna. Malownicze tło deko 

piękna 
ilustracja muzyczna tworzą prawdziwie arty 
styczną całość. 

— Występy Wandy Siemaszkowej. We 
wtorek naibliższy wystąpi po raz pierwszy 
znakomita tragiczka polska Wanda Siemmasz 
kowa w głośnej sztuce Gordina „Mirla Efros“ 
Sztuka ta odźwierciadlająca z całą dokładnoś 
cią życie żydowskie wystawioną zostanie z 
wielkim pietvzmem. W sztuce bierze udział 
chór synagogalny, soliści oraz specjalna or 
kiestra weselna. Wanda Siemaszkowa w sztu 
ce tej tworzy niezapomniana kreację wywo 
łując niezapomnianą kreację dla wielkiego 
talentu tej znakomitej artystki. Autentyczne 
kostjaumy W. Siemaszkowej 'i akcesorja do 
pełniają artystycznej całości. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 10 
tryskająca humorem i werwą lekka komedja 
Verneuilla „Fotel 47* która odniosła wielki sit 
kces artystyczny i cieszy się niesłabnącem po 
wodzeniem. W rolach głównych występują 
znakomici artyści Janina Werniczówna i Ale 
ksander Zelwerowicz. 

— Przedstawienie szkolne. Dziś o godz. 
3.30 w teatrze miejskim Lutnia „Oberżystka 
Goldoniego. Przedstawienie to przeznaczone 
dla młodzieży szkolnej. Ceny miejsc najniż- 
SZE. 

— Przedstawienia ludniowe. Jutro o 
godz. 3.30 pp. w teatrach miejskich odbędą 
się przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych. W teatrze na Pohulance ukaże się 
po raz 26 „Матап do wziecia“ Grzymaty 
Siedleckiego, w teatrze Lutnia wesoła sztuka 
B. Winawera „R.H. inżynier”. . 

— Rewja wileūska. Nowa aktualna rewja 
„Czego pan chce“ w wykonaniu znanego ze- 
społu wileńskiego ukaże się w poniedziałek 
9 i wtorek 10 bm. Program nadwyraz cieka- 
wy i urozinaicony składa się z nowych piose- 
nek monologów, rewellersów i produkcyj ta- 
necznych. Ceny miejsc zwykłe. Bilety naby- 
wać można w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— Wielki wieczór tańca. Feliks i Nina Par 
nellowie zńakomita para tancerzy po Świet- 
nych sukcesach Paryżu, Londynie. a ostatnio 
na wystawie: w Barcelonie wystąpią raz je- 
den. wraz z uroczą solistką baletu Opery War 
sząwskiej B. Kazermazewicz w dniu 11 bm. 
w środę w teatrze Lutnia w wieczorze baleto- 
wym. Jak wiadomo p. Feliks Parnell powo- 
łany został przez dyrektora teatrów miejskich 
w Warszawie jako baletmistrz celem reor- 
ganizacji baletu Opery Warszawskiej. Na wie 
czorze tym znakognici nasi, artyści pokażą 
najświeższe kreacje choreograficzne, któremi 
zachwycali Paryż i Londyn. A 

— jutrzejszy koncert symfoniczny. Jutro, 
w niedzielę o godz. 12 w południe w teatrze 
miejskim w Lutni odbędzie się koncert pora- 
nek symfoniczny poświęcony twórczości E. 
Griega o programie niezwykle urozmaiconym 
w wykonaniu wileńskiej orkiestry symfonicz- 29 
nej pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego. Ja- 
ko solistka wystąpi znana i utalentowana pie- 
šniarka Zofja Bortkiewicz Wyleżyńska. Sło- 
wo wstępne wygłosi prof. M. Józefowicz. A- 
kompanjament: ]. Kropiwnicki. Bilety po ce- 
nach bardzo przystępnych. 

— Dzisiaj dnia 7-g0 i w niedzielę dnia 8 
bm. uc zniowie gimn. im. j. Słowackiego 
przy współudziale uczenie gimn. im. A. Czar- 
toryskiego o godz. 6 wiecz. w sali gimn. im. 
A. Czartoryskiego, Mała Pohulanka 11, odej- 
grają komedję Al. Fredry „Śluby panienskie“ 
RA przy wejściu w cenie od 50 gr. do 

2 zł. й 
— Przedstawienie amatorskie. W sobotę 

7 grudnia br. w sali seminarjum nauczyciel 
skiego _Ostrobramska_29 odbedzie sie nrzed.        

B. P. 
DOKTOR MEDYCYNY 

TUDEL POPILSKI 
Członek Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 

w wieku lat 82 zmarł dnia 4 grudnia 1929 roku. 

Wiłeńsko-Nowogródzka Izba Lekarska.    
& SĄDÓW 

Dziewięć lat więzienia za działal 
ność komunistyczną. 

Sąd Okręgowy rozpoznawał врга- 
wę dwuch emisarjuszów komunistycz- 
nych Bobrowickiego i Smolara którzy 
prowadzili w Wilaie robotę wywroto- 
wą przeważnie na terenie związków 
zawodowych i żydowskich szkół rze- 
mieślniczych. 

W chwili aresztowania a było to 
w styczniu r. ub. obaj wyiegitymowaii 
się fałstywemi paszportami na obce 
nazwiska, Bobrowicki i Smolar nie 
przyznali się do jakiejkolwiek występ- 
nej działalności a jednocześnie nie 
ujawnili skąd i przez kogo otrzymali 
fałszywe dowody. ; 

Rozpoznawanie sprawy odbywała 
się częściowo przy drzwiach zamknię- 
tych ze względu na niektóre tajemnice 
natury ' służbowej. 

Obaj komuniści zostali skazani na 
9 lat ciężkiego więzienia każdy. (b) 

Stu świadków w obronie jedne- 
go oskarżonego. ! 

Ciekawe bywają rozprzwy sądowe. Po Ę 
przeczytaniu aktu oskarżenia zdaje się, że 
Sprawa nie warta funta kłaków, a tymcza- 
sem na forum wysuwają się okoliczności 
zgoła niecodzienne Weźmy np. taki przy” 
kład. Na ławie oskarżonych młody żydek, 
Jankiel Chodes, oskarżony o  rozrzucanie 
odezw komunistycznych $podczas koncertu 
w „Bercardynce“. Przytrzymai go“ jeden z 
obecnych ną koncercie nazwiskiem Mincer 
dokooptowany wraz z kilku inaymi panami 
przez dyżurnego posterunkowego dla po- 
mocy w ujęciu osobnika  rozrzucającego 
odezwy. R 

Ad hoc mianowani wywiadowcy gorli: 
wie wzięli się do roboty. Rozeszii się w 
kilka miejsc i zaczęli uważać. W pewnym 
momencie z pod drzewa wystrzeliła w gó: 
rę rakieta odezw. Zanin zdążyły one opaść 
na głowy zasłuchanej publiczności już p. 
Mincer trzymał za kołnierz jakiegoś chłop- 
ca—jak twierdził, rzucającego odezwy. Zro- 
bił się tumult. Tłum rzucił się na Mincera 
lecz mimo to kolporterowi bibuły nie uda- . 
ło się uciec Trzymał go mocno detektyw- 
amator mimo, że ktoś z tłumu zadał mu 
nożem cios, Ai 

"Na rozprawę sądową powołano coś 
Św stu świadków ze strony oskarżo” 
nego: 

Przy badaniu Mincera obrońca zadaje 
prosię z którego / wynika, że Mincer 
chciał wziąść łapówkę za  zmienienie ze- 
znań na korzyść oskarżonego. Świadek ne- 
guje kategorycznie, prokurator prosi Sąd o 
zwrócenie uwagi obronie na niewłaściwość 
tego rodzaju metod przy badaniu świadków 
a wreszcie obrońcą oświadcza, że wśród 
pozostałych świadków jest taki, który ze- 
zna w įteį materji. t 

Po przesłuchaniu kilku  świaćków 
obrona raptem zrzeka się pozostałych (kil- 
kudziesięciu) świadków, a w ich liczbie i 
tego. który miał świadczyć przeciwko Min- 
cerowi. 

Sprawa kończy się szybko i Sąd unie- 
winnia Chodesa. т \ 

W tym wypadku ciekawą jest nie spra- 
wa ale system obrony, Adwokat rzuca cień 
oskarżenia na świadka, wskazuje na to, że 
„wskaże osobę mogącą potwierdzić to, a 
następnie rezygnuje. 

Pozatem sprowadzanie świadków na 
efekt (patrzcie ile osób może za nim 
świadczyć), tak bowiem okazało się w 
praktyce utrudnia tylko pracę Sądu. 

z 4 wieku w 5 aktach urządzone stara- 
niem Sodalicyj marjańskich sem. naucz. żeń- 
skiego im. kr. Jadwigi i Męsk. im. T. Zana. 

'oczątek o godzinie 6 pp. Bilety wstępne 
w cenie od 50 gr. do 3 zł. do nabycia przy 
wejściu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Słońce — Tancerka Katarzyny II. 
Lux — Tajemnica Wschodu. т 
Piccadilly — Biała księżna. 2 
Ognisko kolejowe — Policmajster Tagie- 

ijos“ Sztakiem hańby. 
„Hollywood“ — Zakazana kobieta 
„Wanda“ — Bezbożne dziewczę z hustawki 
„Śwłatowid" — Niewolnik zmysłów. 

Miejskie — Bagażowy Nr. 13 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 5 
do 6 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 60 wypadków. W tem było: kradzie- 
ży 4, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoho- 
lu 12, przekroczeń administracyjnych 37. Re- 
sztę podajemy w skróceniu w tej samej ru- 

bryce. ! ю 
— (c) Transparent komunistyczny. Na u- 

licy Kałwaryjskiej znaleziono zawieszony na 
drutach transparent komunistyczny. 

— (c) Pożary. We wsi Miro nim к 
biteńskiej powstał pożar który zniszczył A 
mieszkalny i oborę w której spaliło się kil- 
ka sztuk bydła. 

Straty wynoszą 8 tys. zł. 
Pożar jak twierdzi poszkodowany lan Tien 

kiewicz powstał od podpalenia. 
Taksamo w kolonji Wojdaty gminy were- 

nowskiej spalił się dom Gołżewskich. Ogień 
wybuchł z powodu nieostrożnego obchodze-. 
nia! się z Gua s 

(c) Ujawnienie fałszywych banknotów 
ы kj zatrzymała kilka ban- 

knotów 20 złotowych z datą 1. 3. 26 r. które 
okazały się falsyfikatami. Wykonane one są 
na. papierze zwyczajnym szarym gładkim, ® 
podczas gdy banknoty autentyczne drugowa= 
ne są na papierze rysunkowym Kolory farb 
ciemniejsze, brudnawe. Znak wodny z podo-- 
bizną króle. Kazimierza Wielkiego, liczbę | 
„20“ ze skrótem „zł'* wykonano za pomocą 
nadruku, farbą białą na marginesie przedniej 
strony, wskutek czego jest on_ niewidoczny 
na odwrotnej stronie banknotu. Rysunki są za 
mazane szczególnie w drobnych szczegółach 
zaś fragmenty rysunków stylizowanych kwia- 
tów i ptaków nie wykazują wyrazistości cie- | 
o? jak na biletach autentycznych. Cy- ! 

y w numeracji nierowno rozstawione Wy- | 
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SŁOWO 
  

— (c) Ujęcie ziodziei sklepowych. Poli- 
cja prowadząca dochodzenie w sprawie wła- 
mania do sklepu skór przy ulicy Żawalmej 66 
zdołała ustalić, że kilu kurtownikom skór 
w dzielnicy żydowskiej dwaj osobnicy pro- 
ponowali sprzedaż skóry. 

W czasie zasadzki obaj nieznajomi a fak- 
tycznie znajomi policji, bo zawodowi złodzieje 
zostali ujęci. Są to Abram Szternson (Szep- 
tyckiego 43) i Abram Kaczelnik (Subocz 29) 

— (c) Ceny gerwis odnalazł się. Oka- 
zało się, że kradzieży serwisu srebrnego u J. 
Makowieckiego (Mickiewicza 42) nie było po 
nieważ poszkodowany odwołał zameldowa- 
mie wobec odnalezienia serwisu w kre- 

densie. Jedynie Makowiecki dodatkowo о$- 
wiadczył że zginęły mu 22 łyżeczki. 

— (c) Włarnywacze do Kasy Chorych о- 
siemnastoletnimi chłopcami. Sprawcami wła- 
mania do Kasy Chorych o ujęciu których 
wczoraj donosiliśmy okazali się dwaj 18 letni 
chłopcy: Jan Lisowski (Raduńska 38) i Ka- 
zimierz Jankowski (Pożarowa 7). 

Obaj są debiutantami w tym „zawodzie 
i już za pierwszym razem spotkało ich nic- 
powodzenie. Stanowczo obaj mają pecha. 

— (c) Podrzutek. W bramie domu Nr. 
16 przy ulicy Filareckiej znałeziono podrzut- 
ka płci żeńskiej w wieku okło 3 tygodni. Przy 
podrzutku znaleziono kartkę że dziecko jest 
nieochrzczone i że podrzucono je z powodu 
ciężkich warunków materjalnych. 

— (c) Wciąż łapią dezerterów. Pol cja 
znowu zatrzymała ukrywającego się od 
wojska osobnika, którym okazał się Alek- 
sy Koralkow bez stałego miejsca zamiesz- 

kania. 1 
— (c) Autobus nzjechał na furman- 

RADjO 

Sotota, dnia 7 grudnia 1929 r. 

11.55-1205: Transmisja z Warszawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 gru inia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muzy- Tranz. Sprz. Kupno 
ki populareej w wykonaniu orkiestry sa- Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
lonowej Polskiego Radja.- W prbgramie: Belgja 124,78 125,69, 124,47 
1. Fucik—uwertura „Marinavėlla“. 2. Czaj- ковепь 238,07, 23957 238,37 
kowski - arja z op. „Eugenjusz Oniegin", 3, XOpenhaga e o 3 
Dworżak - humoreska, 4. Darzin—walc,me- Budapeszt 156,00 156,40 155,4 
oe aa a kak" Holandja 359,71 260,61 358.81 
skie, 0. Saint- Sans - Łabęcź, 7. Rub'nstein— 
Torreador i Andaiuzka, 8. Offenbzch — In- T w к с ‘Ё'З:' “'Ёг’: 
termezzo i Barcarella z op. „Opowiešci МОМУ-Тог 8,89,5 915 8,87, 
Hofimana*, 9 Muzyka taneczna. 13,10— Oslo 278,95 27955 278,35 
13,20: Transmisja z Warszawy, Komuni- Paryż 35,10 3519 5  35,10,5 

kat OR 15.40 SRA waże: Praga 26,44 26.50, 26,38 
gram dzienny, repertuar i chwilka litews- й : у 
ka. 1600-16.15: Komunikat Wileńskiego SzWalcarja 17318, 17361, 172,75 
Towarzystwa Związków i Kółek  Rolni- Bukareszt 5,3125 53137 5,3119 
czych. 16.15 17.00: Muzyka z płyt gra- Stokholm 239,87, 240,47 239,27 
micfonowych W prograinie: i. De Falle - Wiedeń 12549 12580 125,18 
Noce w ogrodach Hiszpanj, 2. De talle— WĘk'. 155,57 155,74 155 
Andaluza, 3, Ravel- kwartet „(lil część) 4 Włotny „46685 46,80, 4657 
Strawiński Ptak Ognisty, 17.00 — 18,00: Mark' niemiecka 21338, 
Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. Gdańsk 173,94. 
bp inae połskie stacje: 18,00— Papiery procentowe: 

,25: „Z życia gwiaza* odczyt wygł dr. zka inwestycyjn. 7.50. . 
Stanisław Szeligowski  18,25- 18,453 „W jowa Gulirawa 61.45 5 Proc. Sómwertyjiu 

nowości teatralne omówi 
Tadeusz Łopalewski. 18,45 19,15: Audycja 
wesoła w wyk. Leona Wołłejki. 19,15 
19,40: Program na następny tyczień. 19,40 
—20,05: Rozmaitości i sygnał czasu z War- 
szawy. 2U,05 - 20,30: „Z szerokiego Świata" 
najciekawsze vydarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tokarczyk. 20,20- 23,00: Transm. 
z Warszawy —Koucert,feljeton i komunikaty, 
23,00—24,00: „Spacer detektorowy po Eu- 

świetle rampy* 49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rola, obli= 
gada 3 Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83, 4i proc. L. Z. ziemskie 46,90 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw= 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,75. 10 proc 
Siedlec 69.— 8 proc. obligacje P, B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 83.25. 5 proc 

kę. Na ulicy Legjionowej autobus kursują 
cy pomiędzy W:lnem a Grocnem najechał 
na przejeżiżającego wozem Jana Borsuka, 
mieszkańca wsi Zanadogi gminy mejszagol- 
skiej. Wskutek zderzenia wóz został 
strzaskany, lecz woźnica wyszedł bez 
szwanku. 

— (c) Kradzieże. Edwardowi Mako- 
wućkiemu (Mickiewicza 42) skradziono 
serwis srebrny wartości 1500 złotych, zaś 
Marji Jackiewiczównie (Antokolska  i2U) 
zapas bielizny. 

— (c) Nagie zgony. 
zmarł sagle 83 letni dr. 
(W. Pohulanka 2). 

Taksamo na udar serca zmarł 90 letni 
Józef Zimnicki (W. Pohulanka 25). 

Na udar serca 
Judel Popielski 

golenie... 

OSTATNIE NOWINKI. 

Mimo że mamy już za sobą kilka dni gru: 
dniowych o śniegu ani słychu. Smucą się tem 
narciarze i łyżwiarze robiąc przygotowania 

ropie" retransmisja stacyj zagranicznych. 

  

  
O apowiedni nożyk 

ułatwia znącznie 

a 

Nożyki Gillette 
są wykonane z najlepszej stali. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette, 

Radomia 43. 8 proc. ziemskie 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. koaw. Warsz 
50.25 4 i pół proc. warsz. 46. Kalisz 57 
8 proc. T. K. Pizem. Polskiego 79,50. 
7 proc. ziemskie dolarowe 75. 

Akcje. 

Bank Polski 168,— 167.50 Powszech: y 
Kredyt 110. Związek Spółek Łarobkowych 
18.50 Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
69. Cukier 29.— Cegielski —,—. Mo- 

* arzejówi8. Norbiin 80, Ostrowiec 1 -Ill em.66 
Starachowice 21.50 21125 Zieleniewski BU, 

80 Parowozy 20. Węgiel 70,— Paro 
wóży —, —. BorkowSki 83U Spiess 105. 
Lilnop 3350 B. Zachodci 73. Kijewski 90, 
Klucze 8.5) Ili em. 73,50. Siła i Światło 
9850 Firley 38. Bank Dysk. 125.Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 103. Bank Hand- 
lowy—120. Wysoka 145. Zawiercie 6,50. 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 6 grudnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 38—40, żyto 
25—26, jęczmie0 24—25, owies 24 - 25, gry- 
ka 29-31, otręby pszenne 20—22, żytnie 

konieczne. Hokeyści zwolali waine konstytu- 
cyjne zebranie, a tymczasem robią co mogą 
— tj. trenują na „szlanej taili“ — (dosło- 
wnie). Właściwie to trenuje usilnie jedynie 
AZS, a inne kluby czekają na lód. 

Zaznaczyć nA powstanie nowej druży 
ny hokey'owej — PKS'u. Policjanci mający 
za sobą dobre wyniki w pływactwie i strze- 
laniu obecnie myślą o nowych tryumfach z:- 
mowych. 

Rozgrywki o wejście do Ligi są na ukoń- 
czeniu. W najbliższą niedzielę Ognisko wyje- 
dzie do Lwowa aby zmierzyć się z Lechją. 
Lechja mająca tę samą ilość punktów co i 
Naprzód przy jednej grze. więcej teraz znów 
poprawi swój stan posiadania. 

/TSG zwyciężca w spotkaniu z Ogniskiem 
w przeszią niedzielę poniósł poważną stratę. 
Jeden z graczy — Wyppych — kontuzjowany 
przez Ognisko nie będzie mógł być czynnym 
w najbliższych spotkaniach. jeszcze jedna o- 
fiara brutalnej gry naszych mistrzów grają= 
cych w myśl zasady, „zabij, a wygraj (y) 

4 
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Gillette 

Obwieszczenie, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV-go z siedzibą w Wilnie przy za- 
ułku Św. Michalskim Nr 8 m 5, zgodnie 
z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wia: 
domości publicznej, że w dniu 7 grudnia 
1929 r. o godz. 10 rano, w Wilcie przy ul. 
Równe Pole N .10 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Franciszka 

  

  

Drożóża majątku ruchomego, składaiące- 
go się z domu drewnia:ego na rozbiórkę, 
martwego inwentsrza i plonów, Oszacow4- 
nego ńa sumę 16658 zł. 

Komornik ( )A Sitarz. 

17-18, ziemniaki 7 8, siano 10 12, słoma 
8-9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 
wyczekująca, dowóz dostateczny, zapotrze 
bowanie małe. 

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

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

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

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

Jaja: 180 —200 za I dziesiątek. 
Warzywa: fasola białą 140 —160, 

kartofle 9 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25—30 marchew 15-20 
(za klg.) turiki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7 10 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—120 za 
kg. kalafiory 80-100 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 

" cielWaksmacher 

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
mej napoj KOLOSALNV SUKCES! 

PREGZ z FALSYFIKATAMI! 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

Zk „ERUID* aa op tentowany 

Žądajcje zdacie FRUID* Bersztejna 
z oryginalną etykietą i kapslem 
UWAGA wszystkie napoje pod 

nazwą „SINALCO* i podobnie brzmią- 
cę nazwy nie mają nic wspólnego z 
moim napojem „FRUID*. 

Wytwórnia Bernszfejna 
ilno, Zarzecze 19. 

TY t MU WY WW UE ZY WY WY WY WE WW 
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fejestr Handlowy 
vo mk KN, SB, LRS V 

w dniu 26. 8. 29 r. 
10638. A. I. „Wargaitik Gisia“ у Dzišnie, ul. Poniatowskie= 

go 14, sklep artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1914 
roku. Właściciel Wargaftik Gisia, zam. tamże 2114—VI 

10639. A. I. „Waksmacher Bluma“ w Dziśnie, ul. Głęboc- 
ka 6, skle pspożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašci- 

luma, zam. tamże. 2115—VI 

10640. A. |. „Zak Chana" w Giębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Zak Chana, zam. tamże. 2116—VI 

10641. A. I. „Zak Zalman“ w Dziśnie, ul. Handlowa 4, 
sklep! skórzanołokciowych PSO Firma istnieje od 1892 
roku. Właścicieł Zak Załman, zam. tamże. 2117—VI 

w dniu 16. 9. 29 r. 2 38 
10607. A. I. „Rapoport Rocha* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel Rapoport Rocha zam. tamże. 2118—VI 

10608. A. I. „Rogow Zysia* w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel Rozow Zysia, zam: tamże. 2119—VI 
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10609» A. I. „Rozow Mowsza* w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma jstnie- 
je od 1920 roku. Właściciel oRzow Mowsza, zam. tamże. 

2120—VI 

10610. A. |. Rajchel Berko* w Głębokiem pow. Dziśnień. 
skiego, piwiarnia, jadłodajnia i biljard. Firma istnieje od 1921 
roku, Właściciel Rajchel Berko, zam. tamże. 2121—VI 

10611. A. I. „Szapiro Gesia“ w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep resztek bławatnych. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Szapiro Gesia, zam. tamże. 2122—VI 

7 10612. A. |. „Szkolnik Lejżer" w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczo galanteryjny. Firma istnieje od 

1884 roku. Właściciel Szkolnik Lejzer, zam. A   

„Właściciel Szulc Stanisław, zam. tamże. 

kg., kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
20, il gat.100—20,śliwki węgierki 170 — 180. 

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

bite 18 20 zł. f 
Ryby: liny żywe 400 — 450, śnięte 280— 

350, szczupaki żywe 450—500 śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śn'ęte 280 — 300, 

karpie żywe 400 450, śnięte 250 300, ka- 

rasie żywe 250—300, śnięte 200—250, oko- 
nie żywe 400—450, śnięte' 290—300, wąsa- 
cze żywe 400 450, Śnięte 300—320, siela- 
wa 250-300, sumy 280-300, węgorze 500-550, 
miętusy 200—250, płocie 150—180, drobne 

1-80: 
Len: Len sirowiec 1 gat. ;2.30 — 2.40 

dolarów amerykańskich za pud, len trze- 

pany 330 — 3.40 dol. za pud. „Siemię 

Iniane o czystošci 87 i pėt proc. 1.20 dol. 

za pud. (n). 

  

10613. A. I. „Szkolnik Asna* w Dokszycach, pow. Dzi- 

Śnieńskiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

ściciel Sżkólnik Asna, zam. tamże. 2124—VI 

^ —\0?5_14—1\_1—„5—0—&_1_0_“!11( Rywa* w Hermanowiczach, pów. 

Dziśnieńskiego, sklep 'galanteryjno - spożywczy. Firma istnieje 

od 1924 roku. Właściciel Sosnowik Rywa, zam. SB Я 

10615. A. I. „Szulc Stanistaw“ w Parafjanowie, pow. Dzi- 

Śnieńskiego, sklep win i wódek. Firma istnieje od SOA 

10616. A. |. „Siergiejewicz Józef" w jŁużkach, pow. Dzi- 

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

Właścicjel Siergiejewicz Józef, zam. tamże. 2127—VI 

AŻ si 617. A. L. „Sigalewicz Srol _ Lejzer* w Dokszycach, pow, 

Dziśnieńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

ściciel Sigalewicz Srol - Lejzer, zam. tamże. 2128—VI 

10618. A. |. „Szulc Morduch" w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep skór i czapek. Firma, istnieje od 1898 roku. 

Właściciel Szulc Morduch, zam. tamże. 2129—VI 

710619. A. 1. „Simkin Mendel" w Głębokiem, pow. Dziśnie 
skiego, sprzedaż skór. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel 

Simkin Mendel, zam. tamże. 2130—VI 

  

  

   

10619. A. I. „Słobodkin Icek'* w Dziśnie, ul. Handlowa 44, 

sklep spożywczy j innych towarów. Firma istnieje od 1915 

roku. Właściciel Słobodkin Icek, zam. tamże. 2131—VI 

w dniu 3. 9. 29 r. 
10399. A. I. „Nowi galanterja — Sora Markels", 

w Wilnie, ul. Nowogródzka- 2. Sklep galłanteryjny. Firma istnieje 

od 1929 roku. Właściciel Markels Sora, zam. w Wilnie, ul/Św. Mi- 

kołaja 4. 2005—VI 

10400. A. I. „Stefan Honory* w Gródku, pow. Mołode+ 
czańskiego. Skład apteczny. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 

ściciel Honory Stefan zam. tamże. 2006—VI 

10401. A. I. „Lenkin Josel = Mejer". Siedziba w Dołhinowie, 
pow. Wilejskiego. Skup szczeciny, grzybów i skórek. Firma 
istnieje od 1920. roku. Właściciel Lenkin Josel-Mejer zam. BN 

7 obaj wspólnicy pod stemplem firmowym. 

  

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

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA „Bazažowy Nr. 13“ 

Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: LEATRYCE JOY, WI TOR MC. JAGLEN, FARREL MC. 
ul. Ostrobramska 5 DONALD, Nad program: 1) „DŻÓKEJ MIMO WOLI* komedja w 2-ch aktach. 2) „CHŁOPCY DO 

WSZYSTKIEGO* komedja w 2 aktach. UWĄGA! Do ilustrowania muzycznego tego filmu będzie 
użyta instalacja wzmacniająca-głosnikowa Philipsa. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów 
od g. 4-ei. Następny program: „W POGONI ZA DJAMENTEM*. 

  

Dziś! Wstrząsający dramat 

KINO-TEATR wschodni w 10 aktach 

„NOLLYWSOD” | (M I £ O ŚĆ 
Mickiewicza 22 

„ŁLARAŻZARA KOBIETĄ 
ARABK I). W obrazie tym role główne kreuje zespół artystów Światowej sławy 

WIKTOR VARKONY, JETTA GAUDAL i JÓZEF SCHILDKRAUT. Oszałamiające bogactwo 
piękniejsze kobiety! Palarnia opium! Przepych! Wystawa! Nad program: TYGODNIK FILMOWY. Początelg$ 
seansów 4, 6, 8 i 10.25. Podczas seansów przygrywa orkiestrą koncertowa. 

wschodu! Naj=) 

    

Niebywały sukce:! 
Największa sensacja 

aoby obecnej! 
KINO-TEATR 

„WIELIOŚ” | 
Wileńska 38. 

rozpoczęciem seansów o £żodz. 4, 6, 8 i 

SZLAKIE4 HAŃBY 
Wzrusz. dramat obyczajowy tych, któremi handlują, z MARJĄ MALICKĄ i BOGUSŁAWEM SAMBORSKIM. 
Wzruszające sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. Koncert gry! W sobotę i niedziele honorowe bilety bez- 
względnie nieważne. Celem uniknięcia padaka upraszamy Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed, 

r|4 / powieści 
Marscyńskiego. 
nach handlarzy 

Antoniego 
„W szpo- 

kobiet". 

  

Dziś i dni następaych wielki 

Kino - Teatr aiamat z życia 

„S'onee“ 
ut. Dąbrowskiego 5 

rosyjskiego „TANGERKA KATARZYNY II" 
bohater filmu „Przy Kominku*. Ciemnota: rozwydrzenie i rospusta rosyjskiej szląchty pod panowaniem Kata- 
rzyny М. Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej. Historyczny balet carskiego teatru dworskiego 
w Petersb.rgu. Pod biczem despoty. Zwycięstwo miłosci. Nad program: Arcywesoła komedja „Oj TA 
TESCIOWA* z Harry Lloyd'em w roli głównej. 

D iš i dai następaych, wspaniaty flm prouukcji krajowej 

„BGNISKO” 
Ui. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 

kolejowego). 

POLICĄHAJSTER TAGIEJEW 

W. rolach głównych: OLGO 
GROWSKA i OSIP RUNICZ 

program: „PRZED AIOSNIE*_w|g_powieci St. Żeromskiego. 

10402. A. I. „Mowsza i- Abram Kacowie — Winowil — Ska 
firmowa”. Fabryka win i miodu. Siedziba w Wilnie ul. Nie- 
miecka 18. Spółka istnieje od 20 sierpnia 1929 roku. Wspólnicy 
zam. w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 21: Mowsza i Abram Ka- 
cowie. Spółka firmiowa zawarta na mocy umowy z dn. 20 
sierpnia 1929 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu 
wspólników. Weksle, zobowiązania, umowy, i inne dokumenty 
w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy pod stemplem fir- 
mowym. 2008—VI 

10403. A. I. „N. A. Rudenski i M. Akselrod S ka“. Skup 
materjałów leśnych. Siedziba przy st. Zalesie, pow. Mołode- 
czańskiego. Firma istnieje od 1929 roku. Wspólnicy Nochum 
Alter Rudeński, zam. w Kobylniku, pow. Postawskiego i Masza 
Akselrod, zam. przy stacji Zalesie, pow. Molodeczanskiego, 
Generalnym plenipotentem Nochuma—-Altera Rudeńskiego jest 
Gdalja Klauzner, zam. w Wilnie, ul. Ponarska 9. Spółka firmo: 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 7 maja 1929 roku na czas 
okres do dn. I stycznia 1930 roku. Zarząd należy do Nochuma 
Altera Rudeńskiego. Weksle, umowy, zobowiązania iplenipo- 
tencje w imieniu spółki mogą być podpisywane pod stemplem 
firmowym przez jednego Nochuma Altera Rudeńskiego, lub 
jego plenipotenta. 2009—VI 

w dniu 2. 9. 29 r. 
10395. A. I. „Abram Madejskier i Syn — Spółka”. Handel 

żelazem, wyrobami żelaznemi i innemi towarami. Siedziba w 
Wilnie, ul. Rudnicka 20. Spółka istnieje od 14 sierpnia 1929 r: 
Spólnicy zam. w Wilnie: Ruwin Madejskier przy ul. Ludwisar- 
skiej 11—14 i Abram Madejskier przy ul. Wielkiej 30. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 14 sierpnia 1929 roku. 
na czasokres do dn. 1 stycznia 1932 roku z automatycznem 
przedłużeniem na dodatkowy termin dwuroczny, o ile za trzy 
miesiące przed upływem terminu powyższego którakolwiek 
ze strony nie wypowie w formie pisemnej umowy spółkowej. 

Zarząd należy do obu wspólników. Do reprezentowania 
spółki na zewnątrz i do zawierania i podpisywania w imieniu 
spółki weksli, innych zobowiązań oraz wszelkiego rodzaju ak- 
tów i wmów oraz innych dokumentów upoważnieni są obaj 
wspólnicy: pod stemplem firmowym. Do podpisywania korespon> 
dencji, nie zawierającej zobowiązań do odbioru wszelkiego ro- 
dzaju korespondencji i sum pieniężnych oraz do otrzymywania i 
wysyłania wszelkiego rodzajw przesyłek upoważniony jest każdy 
wspólnik pod stemplem firmowym. 2010—VI 

    

10397. A. 1. „Kłupt i Makarewicz — spółka firmowa". 
Eksploatacja autobusu osobowego. Siedziba w Wilnie ul. Mim 
ckiewicza 9—17 Spółka istnieje od 7 kwietnia. 1929 roku. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Rachela Kłupt przy ul. Nowogródz- 
kiej 28 i Michał Makarewicz — przy ul. Mickiewicza 9. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 6 kwietnia1929 roku 
na czasokres trzyłetni licząc od dn. 6 kwietnia 1929 r. Zarząd 
należy do obu wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy, zo: 
bowiązania, weksle, plenipotencje i inne dokumenty, podpisują 

2011—VI 

10398. A. I. „Mindel i Zendel — S.ka*. Sklep skór i mąki 
Siedziba w Głębokiem, Rynek Kosciuszki 23. Spółka istnieje od 
17 lipca 1929 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem, pow. Dzi+ 
śnieńskiego: Mendel Zendel i Josie! Mendel. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 17 lipca 1929 roku na czas nie+ 
określony. Zarząd, zawierania wszelkiego rodzaju umów pod- 
pisywania weksii i zobowiązań przysługuje odydwom wspól4 
nikom łącznie. 2012—VI 

w dniu 26. 8. 29 r. 
10365. A. I. „Cyrlin Ester" w Głębokiem, pow. Dziśnień- 

... skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku 
Właściciel Cyrlin Ester zam. tamże. 2013—VI 

10366. A. I. „Dinersztejn Rocha.Elka* w Dokszycach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep galanteryjno: spożywczy. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Dinersztejn Rocha-Elka, zam. tamże. 

2014—VI 

10367. A. 1. „Deweniszska — Lewin Rywa* w Rakowie, pow. 
Mołodeczańskiego,  piwiarnia z domową sprzedażą papiero, 
sów i cygar. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Deweni- 
szska — Lewin Rywa, zam. tamże. 2015—VI 

10368. A. I. „Drejąensztok Oszer* w Dziśnie, ul, Rynkowa 
2. Sklep spożywczy i innych towarów. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel Drejzensztok Oszer, zam. tamże.  2016—VI 

. 10369. A. I. „Dimenszteja Chana* w Głębokiem, pow. 
Dziśnieńskiego, hurtowy skład piwa i piwiarnia z domową 
sprzedażą wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel — Dimensztejn Ohana zam., tamże. 2017—VI 

40370. A. I. „Ejngom Oszer* w iIPostawach, Rynek, sklep 
obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ejngorn Oszer 
zam. w Postawach, ul. Wileńska, 12. 2018—V 

Ч w dniu 20. 9. 29 r. WE 
10720. A. I. „Kapłan Chaja* w Głębokiem, pow. Dziśnień* 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
Ściciel Kapłan Chaja, zam. tamże. 2040—VI 

10721. A. I. „Kopelewicz Kopel“ w Głębokiem, pow. Dzią 
śnieńskiego, zajazd i herbaciarnia. Firma istnieje od 1915 roku 
Właściciel Kopelewicz Kopel zam. tamże. 2042—VI 

10722. A. I. Kacew Sósła* w Dziśnie, ul. Handlowa 37, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel — 
Kacew Sosia, zam. tamże. 2042—VI 

10723. A. I. „Kocin Chana“ we wsi Zaucie, gm. Jazno, 
pow. Dziśnieńskiego, drobna sprzedaż artykułów spożywczych. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kocin Chana zam. tam- 

że 2043—VI 

10724, A. I. „Kupersztoch Szejna* w Głębokiem, pow. Dziy 
śnieńskiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1929 roku. Wła. 
ścicieł — Kupersztoch Szejna, zam. tamże. 2044—VI 

10725. A. I. „Kraut Ida“ w Giebokiėm pow. Dziśnieńskie4 
go, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Kraut Ida, zam. tamże. 2045—VI 

10726. A. I. „Kazlineq Musia* w Dziśnie, Handlowa 4, 
sklep bławatny. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel Kazli- 
ner Musia, zam. tamże. 2046—VI 

w dniu 19. 9. 29 r. 
10705. A. I. „Jarmakowicz Juljan* w Wołkołacie, pow. Po- 

stawskiego, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel jarmakowicz Juljan, zam. tamże. 

: 2047—VI 

  

Bezsprężarkowe siinihi Dlesel'a 

12 aktowy dramat filmowy, osnuty na tle powiesci GABRIELI ZAPOLSKIEJ. W rolach głównych artyści scen 
Warszawskich: BOGUSŁAW SAMBORSKI, ZBYSZKO SAWAN, MARJA BOGDA, JERZY MARR, NORA NEY, 
LiLI RÓMSKA, EUGENJUSZ BODO i inni. Początek seansów O g. 5, w niedziele i święta o g. 4. Następny 

do mocy włąsznie 1500 KM dla każdego ruchu, 

18, tel. 77 

tel. 30-49. 
| KATOWICE, ul. 

tel, 48-88 

tel. 9-62. 

GDAŃSK, Weritgasse 4- 
WARSZAWA, jasna 11 

m. 5, tel, 9-18, 
ŁÓDŹ, Traugutta 9, 

tel. 41/83. 
POZNAŃ, ea 

KRAKÓW, Wiślana 12, 

Wita 
Stwosza 3, tel. 27-10. 

|] LWÓW, Podleskiego 7, 

LUBLIN, Krakowskie 
Przedmieście 56 m. 8, 

RÓWNE, 3-go Maja 50, 
tel. 307. 

  

m. 12, tel. 8-84. 

Wystawie Krajowej w Odznzczone zostały na Powszechnej 
Poznaniu medalem „Grand Prix* i wielkim medalem złotym. 

  

  

Antoni$ kurjai 
ARTYSTA FOTOGRAF 

ul: KRÓLEWSKA 3. 

PRZESTUDJOWANE ZDJĘCIA: NA POCZTÓW- 
KACH, PASZPORTOWKACH, PORTRETY, PRZE- 

ŹZROCZA, REPRODUKCJE, ZDJĘCIA DZIECI 

Itd 

GRUPY DO STU OSÓB. 

  

  

  

  

WILNO, Jagiellońska 9 

g
g
 

Inżynierowie H. Jensz, Wł. Jucewicz 
Biuro Inżynieryjno - Meljoracyjne 

Wilno, ul. Portowa Nr. 28 m. 6. Telefon Nr 13-11. 

Sporządza projekty i wykonuje 

robafy wodociągowz Ii kanalizacyjne. —, 
TESENA SERA OIS AS UART MEWA TOWSJE VAN EEE SD 

Sąd Okręgowy w Wilnie ogiasza prze- 
targ na dostawę materjąłów na ubranie dla 
niższych funkcjonarjuszów (płaszcze, kurt- 
ki, spodnie i czapki) oraz na uszycie tego 

ubranie. kas 
Oferty należy składać na imę Preze- 

sa Sądu Okręgowego w Wilnie (pokój Nr. 
104) w godzinach urzędowych, do dn. 12 
grudnia r. b. włącznie. 
intendent Sądu. 

E LOKALE 
Pokój 

Informacyj udziela do wynajęcia. Zaułek 
-0 Św. jerski 3 m. 10. 

y————  SYAAYAD 
KUOPIO 13 

  

E Mieczysław Żejmo @ 
i į Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. 

| ŻARÓWKI | 
elekiryczne do radja, 

i najlepszych fabryk we wszechstron- 
nym asortymencie. 

naprawa. 

Insfałacyjne maferjały 
į dla swiatła i sygnalizacji. 

TOWAR GWARANTOWANY. 

ł Dla magistratów, elektrowni i 
E większych odbiorców rabat. 

HAS ADA AS aa os 7 

: m. 4. 

Szopena 8. 

  

m oposach, 

ОЕ 
MWAWAWE 
AKUMULATORY J 
„Petea“ 

samo- 

chodów, Światła i 
inne. Sprzedaż, fa- 
chowe ładowanie i 

Firma 

Michał Girda 
Tel. 16-72. 

DKOLRRSEEREZW | 

Do sprzedania 
Dacha syberyjska n4 

biurko-tu- 
aletka i różne rzeczy. 
aułek Warszawski 9 

ss 

  

4EZEZZ RY UrFOdĘkoermie 5 SÓLDNE TEJ 
my drewniane | 

„ ogród 
warzywny i owo- 

Docgodo- 
miesięczna 

800 zł, sprzedamy 
okazyjnie zą* 4,500 

  

    

      

    

||| Kosmetyka BB doskonali, Odświeza. 
ok braki i skazy, 
egulacje i trwałe 

-— przyciemnianie brwi» 
jabinet osmetyki 

Gabinet Leczniczej  „CED) B* 
Racjonalnej Kosme- |. = Hryniewiczowej. 

tyki Leczniczej. Wielka 18 m. 9. Przyj. 
Wilno, od g' 10—7, 

Mickiewicza 31 m. nia” 

ARUSLERKI Urodę kobiecą kon- 

L I 

z oficyną, 

cowy. 
wość 

dolarów 

| Mickiewicza 
tel. 9-05. 
  

serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy 

ry Wypadanie wło- oraz Gabinet Kosme- „Dik 1808 
sów i łupież. 
nowsze zdobycze ko- stczki, piegi, w. 
smetyki racjonalnej. łupież, 
Cocziennie od g. 10—8 czajki, wypadanie wło- SIE* 

W Z.P. 43.sów. Mickiewicza 46. 

Brukarnia „Wydawnictwo Wileiskie“, Kwaszelna | 24 у 

D.H.-K* „Zachęta, 
1, 

=Q 

kradzioną książk: i braki S dzioną książkę 
Sztuczne Opalenie ox Kkagzerka Smiałowska | wojskową, Z 

Naj-tyczny Usuwa Zmiar- REY wa "k 
brodawki, Ku», Daichesa, uniewažnia 

— 

—o 

  

t 

4 
; 

- м 

| 
| 
i


