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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jeźwinshezo. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek -9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczew=ka. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. ‚ 

wy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa gł 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgasnia T-wa „Ruch'*. 
RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 

A — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
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Wyrdzistość 
Po obaleniu rządu przez parlament 

stało się dla wszystkich wyraziste, że 

Sejm rząd obala, a nowego stworzyć 

nie potrafi. Wszyscy to przyznają. Ani 

poseł - socjalista, ani poseł - endek, nie 
powiedzą na. to: — „nieprawda, my 

rząd zrobimy”. Ale przechodzą oni spo- 

kojnie nad jasnemi konsekwencjami, 

które płyną z takiego stanu rzeczy. Nie 

chcą uznać, że niemoralnie, nieetyczs 

nie, niepatrjotycznie jest obalać rząd, 

nie imieniem nowego rządu, lecz imie- 

niem bezrządu. 
Uznajemy parlamentarną walkę 0 

władzę. W Anglji ad przeszło 200; lat 

toczy się walka o władzę ciągle mię- 

dzy dwoma partjami. Partja polityczna 

poto istnieje aby mieć program i wal- 
czyć o władzę. Czy jednak nasza opozy* 

cja obaliła rząd w imię jakiegoś progra- 

mu? — Nie. Bo nasza endecja uporczy- 

wie, jakkolwiek słabniejącym ciągle dy- 

szkantem, oskarża rząd o lewicowość, 

„natomiast lewica z większą niewątplis 
wie dozą słuszności, oskarża rząd 

prawicowość. Nie z przyczyn ideowo- 

programowych obalono rząd. Nie został 

obalony rząd w walce o władzę, gdyż 

stronnictwa, które głosowały nie o+ 

śmielają się zgłaszać do rządzenia 

państwem. Przeciwnie, kiedy się socja- 

liście, czy endekowi mówi: „no teraz 

to wy oczywiście stworzycie rząd — 

któż u was będzie premjerem?“ — to 

+ 

IRA iA miesigczna z odniesieniem do Gomu lub z 
«5 pocetową 4 zt., zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.0 

6259, W swzedaży detal. cena pojadykczego nuweru 28 gr. 
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WYWIAD 
z marszałkiem Szymańskim 
Po powrocie z Estonji do Wilna 

marszałka senatu Szymańskiego udaliś 
my się do Niego z prośbą o udzielenie 
nam wywiadu o swoich spostrzeże- 
niach i wrażeniach podróży. 

— Spotkałem się wszędzie, — oś- 
wiadczył marszałek Szymański, — z 
niezwykłą serdecznością w przyjęciu ze 
strony Estończyków. Przedewszystkiem 
rząd estoński wysłał aż na granicę pol- 
ską wagon - salonkę. Tam też spotkał 
mnie b. radca poselstwa estońskiego w 
Warszawie p. Haman. W Dorpacie przy 
witał mnie przewodniczący parlamentu 
Einbund, rektor uniwersytetu i inni dy- 
gnitarze. Podczas uroczystości dorpac- 
kich nadano mi tytuł doktora -honoris 
causa. Nie mniej gorące powitanie za- 
stało mnie w Tatlinie: dworzec ubrany 
był flagami. Na dworcu spotkał mnie 
przewodniczący parlamentu w towarzy 
stwie wszystkich leaderów partji parla- 
mentarnych. W Tallinie byłem gościem 
przewodniczącego parlamentu. Prócz te 
go złożyłem wizyty w towarzystwie na- 
szego ministra pełnomocnego w Esto- 
nii, głowie republiki estońskiej b. po* 
słowi estońskienu w Warszawie p. 
Strandmannowi, oraz generałowi Łaido 
nerowi, b. wodzowi armji, obrońcy pań- 
stwa, a wielkiemu przyjacielowi Polski 
i wielbicielowi Marszałka Piłsudskiego. 

Jeżeli mówię o pobycie swoim w 
Estonji — wspomnę pokrótce, że zwie- 
dziłem tam wzorową szkołę, bardzo do* 
brze urządzony szpitał wojskowy nowe- 
go typu, oraz koszary, w których ude- 
rzyła mnie przedewszystkiem dbałość o 
kulturę i duchowy: nastrój żołnierza. 
Ściany koszar były pokryte malowidła* 
mi, aby oko zmęczonego żołnierza mo- 

Opłata pocztowe uiszczone 

cja aks auria 
ryczaitem, й 

złe nie zwracn, Adininistra- 
vantrzsžs4 ©б sło rozmiewzczenia 

Z ZA KORDONOW 
Bałtycka konferencja ekonomiczna 

w Tallinie 

TALLIN, 9.XII, Pat. W sobotę na- 

stąpiło otwarcie konferencji  ekono- 

micznej państw bałtyckich. W konie- 

rencji bierze udział 9 przedstawicieli 

Litwy, 36 Łotwy i przeszło 60 Esto- 
nii. @ 

Kwai z posłem sowieckim w Kownie 
NA POSIEDZENIU T-WA LITEWSKO - 

UKRAIŃSKIEGO. 
Z Kowna donoszą: na posjedzeniu towa- 

rzystwa ukraińska - litewskiego doszło do 
poważrzegą incydentu wywołanego przez po- 
sła sowieckiego w Kownie, Na posiedzeniu 
tem jeden z prelegentów mówił o okupacji 
Ukrainy, zaznaczył przytem, że Ukraina prze 

szła okupację niemiecką, polską i boisziewic- 
ką. Wówczas powstał z miejscjy poseł sowie- 

  

cki w Kownie, otlecny w charakterzk gościa › 

na posiedzeniu i oświadczył, że protestuje 
przeciwko zwrotąwi okupacja bolszewicka na 
Ukrainie, gdyż Ukraina dopiero jest napraw- 
dę wolną pod rządami bolszewików. — Nie 
panująę nad sobą oświadczył dyplomata so- 

wiecki, że zamknie to stwo litewsko - 
ukraińskie w Kownie. Oświadczenie to przy- 
jęte było oznakami oburzenia: wśród zebra- 
nych. Daty się słyszeć głosy, protestu. Omal 
nie doszło do poważnej awantury, ale dypło- 

mata bolszewicki opuścił salę. 

Motyky wyroku sądowego 
w sprawie wznowienła  partjł 
socjaldemokratyczneį na Litwie 

KOWNO, 9.XII. Pat. Wyrok sądowy w 
sprawie potownego zalegalizowania na Lit- 

LID 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

Zagraniczne 50 PS Ogioszenie proc. 
miejsca. Terminy druiiu mogą być przez Adni. 

Konferencje na Zamku 
WARSZAWA. 9. 12. (tel. wł. „Słowa*). Dzisiejszy dzień polityczny wy- 

pełniły dwie tylko konferencje o ząsadnczem znaczeniu dla dalszego przebie+ 
gu i zakończenia przesilenia rządowego a mianowicie konferencja pomiędzy 
Prezydentem Rzeczypospolitejra marszałkiem Daszyńskim odbyta o 12 w po- 
łudnie i z marszałkiem Szymańskim odbyta o godzinie 5 po południu. 

Marszałek Daszyński po powrocie z Zamku oświadczył w specjalnym 
komunikacie, że żadnych iniormacyj prasie nie udzieli. Tej wstrzemięzliwości 
w udzielaniu wiadomości nie zachował jednakże marszałek Daszyński jeżeli 
chodzi o jego przlyjaciół partyjnych z PPS. Tym bowiem udzielił licznych in- 
formacyj o przebiegu rozmowy na Zamku i stąd w kołach socjalistycznych 
krążyła wersja, że marszałek Daszyński przedewszystkiem oświadczył Ргейу- 
dentowi Rzeczypospolitej, że opozycja obałając rząd dr. Świtalskiego nie mia- 
ła zamiaru tworzyć na to miejsce rządu parłamentarnego, gdyż zdaje sobie 
sprawę że odsunięcie Marszałka Piłsudskiego od rządów jest pomysłem ab- 
surdalnym. : 

MWediug tej samej wersji marszatek Daszyński miał podczas rozmowy 
oświadczyć, że opozycja pragnie powołania rządu któryby szanował przepisy 
konstytucji marcowej i ustaw oraz współpracował z Sejmem. 

Taki rząd może nawet niezależnie od składu personalnego, mógłby zda- 
niem marszałka Daszyńskiego uzyskać ze strony Sejmu votum zauiania, Na 

e jutrzejszy przewidziane są dalsze konferencje Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Pan Prezydent będzie rozmawiał z postami 
WARSZAWA, 9 XII, PAT. Pan Prezydent polecił kancelarii cy- 

wilnej zaprosić na dzień 10 b. m. posłów Sławka, Niedziałkow- 
skiego I Roga dla odbycia z nimi dalszych konferencyj. 

Listy do p. marszałka $ejmu Doszyńskiego 
P. MIN. SŁAWOJA SKŁADKOWSKIEGO. 

WARSZAWA. 9. 12. (PAT). Pan minister spraw wewnętrnych Skład- 

40 gr. 
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kowski wystosował do p. marszałka Sejmu Daszyńskiego pismo treści następu > 

TTL AREA IS 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
5 dej Adas oraz Z i e 25 proc. da 

cytro L“ proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
mistrację me dowolnie. Za dostarczenie muneru dowodowego 20 groszy. 

eK nišos OIADE 

marzyli o swojej przyszłej roli w kryzy- 

sach parlamentarnych, każdy z nich 

chętnie widziałby w marzeniach swo- 

ja: osobę, przyjmującą misję tworzenia 

gabinetu z rąk konstytucyjnego dyskret 

nego Cesarza, za którym by nie błą- 

dziły niesamowite cienie i rozpalone 0- 

czy Rasputina. Ale każdy z nich oba- 
wiał się ulicy i każdy prosił ugrzecznio- 

nego oficera, aby nie przyjmował wła- 

dzy z rąk brata, I ta chwila była pochy- 

leniem tej równi, po której zaczęła się 

staczać Rosja, aż ją pochwyciły żelaz- 

ne pięście Lenina i stworzyły z niej ob- 

szerną katorgę. 

Wpadamy w dygresję. Ale ta dy- 

gresja pozwoli nam uzmysłowić sobie 

stan rzeczy u nas. Z tych trzech sił, 

które wtedy działały w Rosji: władza, 

parlament i ulica u nas ta trzecia siłą, 

to jest ulica — nie istnieje wcale, jako 

siła polityczna. Tam się jej parlament 

bał i przez nią upadł. U nas parlament 

obiecuje ją roznamiętnić i nic z tego 

nie wychodzi. Wśród * pozostałych 
"dwuch sił jakaś różnica! Tam parla- 

ment miał jedność działania i wielkie 

podobieństwo celów, miał program po- 

lityczny, miał chęć tworzenia rządu, 

miał energję. U nas nic z tego. Rozbite 

grupy „od sasa i lasa", czepiające się 

tego lub owego, nie przyjmując żadnej 

odpowiedzialności za nic. Ten parlar 

ment rosyjski, który wydał Rosję 

na łup rewolucji politycznej, o ileż 
wyżej stał od naszego obecnego parla- 

mentu! 

Może to porównanie jest smutne, ai Sal, gło sobie odpocząć. W koszarach jest wje partji socjal-demokratycznej opieral się  jącej: е j ROJA, 0О S Es kulturalny, wraz z bibljoteką. W na położonych przez tę partję zasługach w p ale jest prawdziwe. 3 шаг: takie zapytanie za o Sale Żwiczeń Widztiteśn ładne modele kd ah A AZ A sa Do Pana Marszałka Sejmu Ignacego Daszyńskiego. 
aszym partjom nie chodzi o pro- okopów, schronów, odrutowań służą- |oq5_6, jej walki z armją Bermonta itd W. dniu 6 grudnia rb; w czasie przewodniczenia przez Phna ‹ ы й Wt В ie 3 -6, rm o ) odniczi obradom mow! gram, ani o władzę. © co więc im clio- cych do poglądowych wykładów. Ode przy roztrząsaniu stosunków partjiz plecz. _ użyl/Pan Marszałkk, odpowiadając na okrzyki posłów BBW z R. w czasie noe Konstytucja 17 marca zbudowana, 

dzi.—Niestety, powtórzę tu rzecz wszy- Wiedziłem również t. zw. Kaitzelit, któ kajtisowcami i sprawy rozpowszechniania p, premjera, wyrazów: „nikczemności policyjne', które ja słyszałem ną własne uszy. By- b 3 ch l - 
2 Ri A ry jest odpowiednikiem naszego przez paryę literatury  pleczkajtisowskiej ło to w związku z biletem wizytowym Pana Marszałka, anaiezionym u arpsztowanego DazoWana jest na rządach parlamen= 

stkitn znaną, a jednak tragicznie pra- strzelca". Jest to ogromny budynek rząd przyszedł do wniosku, że  partja nie - Dsiaka Stanistawa, Omawiając następnie, w końcu le wciąganie P. Marszałka tarnych. Sejm rządów tych stworzyć | 
n jest odpowiedzialna zą swych poszczegól- do dyskusji, użył Pan Marszałek, w tej samej sprwie wytfazów: „bujdg policyjno - kon. wdziwą. Chodzi im tylka 0 mandaty. 

Takim endekom, którzy dziś mają 37 
mandatów wydaje się, że trzeba dążyć 

do tego, żeby mieć 100 mandatów jak 

to mieli w poprzednim Sejmie. I na tem 

się ich mądrość polityczna doprawdy 

posiadający bardzo dużą salę. Witany 
tam byłem z równą serdecznością jak 
wszędzie. Wręczono mi na pamiątkę 
-przepiękny album i kubek strzelecki.— 
Pozatem wydano dla mnie obiad parla- 
mentarny, miałem zaszczyt być na śnia- 
daniu u głowy państwa, oraz uczęstni* 

nych członków, na których jedynie może 
spaść wina działalności antypaństwowej 

Zalegalizowanie partji socjal-diemokra- 
tycznej wywołało naogół na Litwie wielkie 
wrażenie. W najbliższe Ba ROŚCI ma bjč 

pi w e po Ina konferencja 
a, па jadzie rozpatrywany 

plan wznowienia działalności ji W 

fidencyjna* i „nikczemności konfidencyjne".. 
Nie uznałem, zk możliwe reagować na te 2 Pana Marszałka w czasie po- 

siedzenia Sejmu w dniu 6 grudnia rbz. a toze względu że nie znałem szczegółów spraw 
a którą a i przypuszczałem, ae Bi A Za a stolu| prkzyd 

drastyczne wyrhże! co o ważą przeciw polic 
któryc ja niej znałem. Mimo, iż jestem ministrem w. stanie dymisji, wobec i z 
Prezydenth pełnienia obowiązków, aż do mianowanią następcy zbadałem, sprawę znalezie- 
nia biletuj wizytowego Pana Marszałką u aresztownego Lesjaką Stanisława, na podstawie 

nie potrafi. Tak było przed majem i tak 

jest teraz. I na tem polega nieprawo- 

rządność polska, a nie na zamachu ma- 

jowym, który był tylko konsekwencją 

tego, że Sejm nie potrafił wykonywać 

konstytucji 17 marca. Dziś pierwsze | 
kończy. Ponieważ waląc w wielki bę- czyłem w obiedzie wydanym na cześć Konferencji tej wezmą również udział przed- czego stwierdzam, co następuje: RZE 3 о. ni V : Ę у : sawacie owa Pizetid ее i stwie i от GB Dai zda bė zoom WYJSCIE IS p TAM re adm 
ben opozycji zyskuje sobie wszystkich wszystkich doktorów honorowych, dO rakže zwotanie Gedlżo-pinicowyj Koala ziona w portfelu ai mag D vi Amros ае A ea z napisem litogra. $ Ci byłoby stworzenie w Polsce innej 
tych, którzy z tego czy innego wzglę- 

du są z rządu, z władzy czy z jakiegoś „Dorpa 
grona których zostałem zaliczony w 

cie. 
— jakie odniósł Pan Marszałek wra 

rencji partyjnej. Na stanowisko generalnego 
sekretarza partji zamiast znajdującego się 
w więzieniu  Galinisa, wybrana została 

twanym: „Ignacy Daszyński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej", nai której znajdował 
się dopisek piórem: „Pana Lestaka: i Łaźniewskiego proszę do mojej kanchlarji". 3 Dn. 
8 grudniaj Lesiak badany| zeznał, iż bilet wizytówy o któym nowa powyżej, został mu 

konstytucji. Drugie wyjście z niepra-. 

  

worządności byłoby stworzenie przez | 

  

urzędu niezadowoleni — więc w ten „,.. KOCH Halósii ledem SKSPOSłanka, do sejmu litewskiego adwo- doręczony w gmachu Sejmu przez posła Dubois. t i lament. o 
wielki bęben walą i walą, podniecając Boskie Ч, "RENE Pureniene. Centralny komitet partjijw __ Wobec powyższegą stanu rzeczy, stwierdzam kategorycznie, że w sprawie znale. > Aoc Pak io AE a O 

3 ' : : Ž * 2 chwili obecnej rozpatruje kwestję wzno-  zienia u 'owańego Lesiaka biletu wizytowegą Pana szałka niej znałazłem żadnej rządu. Wypadki, które od chwili u- 
umysły, oliwy dolewając do tego palą- — Wszędzie, SĘ rozmawiałem z wienia wydawania organu partyjnego. |. „nikczemności policyjnej", ani „bujdy policyjto - koniidencyjnej", ani „nikczemności chwalenia votum nieufności, tj. od piąte 

а i as ńczykami, wszystkie mowy na prz konfiden: И ' { аИ kłowa zę г ы cego się brzydkim płomieniem kotła, Estończykami, wszystki y na przy nii pac incj dowai powyższe Paną Marszałka wypowiedziane zosłały publicznie z za ku wieczór rozwijają się, — wskazują | 
3 któremu na imię „swarliwość polska'. 

Nie staje im w oczach, że jeśli przyjdą 

wybory, jeśli stanie nowy Sejm i oni 

będą mieli w tym Sejmie swoje upra- 

gnione 100 mandatów (te nadzieje zre- 
sztą wydają się niektórym endekom 0 
wiele za przesadne) to te 100 manda- 

tów nic zmienić mie potrafi. 
Kraj gdzie partje nietylko nie dzia- 

łają w imię programów, to znaczy 

konkretnych politycznych celów, lecz 

Nnawet nie dążą do rządu, — kraj ten 

jęciach w jakich uczęstniczyłem, prze- 
niknięte były prawdziwem uwielbie- 
'miem dla potęgi państwa polskiego. My- 
ślę że Estonję uważać możemy za na- 
szego serdecznego przyjaciela, na któ- 
rym możemy zawsze polegać, w każdej 
potrzebie. Z drugiej strony wyczuwa- 
łem, że w Polsce widzi Estonja gwa- 
rację swojej niepodległości. 

— A jaki jest stosunek Estonji do 
innych państw bałtyckich? 

— Mogę o tem powiedzieć jedynie 
pobieżnie: skonstatowałem, że w sto- 
sunku do Finlandji żywią oni jaknajlep- 

Charakterystyczma sprawa sądowa 
w Poniewieżu 

‚ 3 grudnia sesja Sądu Wojennęgo w Ponie 
wieżu rozpatrywała sprawę dzierżawcy mas 
jątku Antonopot, gminy Krakinowskiej p. Bro 
nisława Kiborta, oskarżonego o przeciwypań- 
stwową agitację na rzecz Polski. Podstawą 
tej charakterystycznej dla naszych stosunków 
sprawy były niesnaski osobiste między Kibor- 
tem a nauczycielem szkoły ludowej, która się 
mieści w tym samym dworze.  Sprzeczki 
między nimi dochodziły do bójek i opierały 
się nawet o sąd pokoju. Lecz nauczycieł 
Strejk na tem nie poprzestał. Niebawem za+ 
czął agitować przeciwko Kibortowi, jako ©- 
sobie szkodliwej dla litewskości i zbierać pod 

jalnjego Sejmu, przeprowadzone przezemnie oświetlenie stanu faktycznego w stoły prezyd) 
fonu tegoi lista podaję również do wiadomości publicznej. т 

P. o. ministra sprawa wewnętrznych (—) Sławoj - Składkowski. 

P. PREZESA MIN. DR. ŚWITALSKIEGO. 

WARSZAWA. 9. 12. (PAT). P. prezes Rady Ministrów dr. Świtalski wy 
stosował do p. marszałka: Sejmu Daszyńskiego list następującej treści: 

Prezjes Rady Ministrów Warszawa, dn. 9 grudnia 1929r. 

Dzisiejsza prasa opublikowała list Pana Marszałka do wiecu części u- 
rzędników. W liście tym Pan Marszałek uważał za stosow ne umieścić na- 
stępujący ustęp: „Wiem, że nie polepszą doli kroci tysięcy bogate nagrody 
pieniężne i uboczriej dochody kiłkuset szczęśliwych wybrańców u góży”. Na 

tylko, że i to drugie wyjście z niepra- 

worządności jest niemożliwe. Stronni- - 

ctwa opozycyjne, gdy się ich pyta: 

„czy stworzycie rząd'* — uważają to 

za szyderstwo. Cat. 
W ostatniej dwudniowej debacie mówcy 

opozycji często powoływali się na nasze 

„Słowo'*. Niektórzy zwracali się do siedzą- 

cego w pierwszej ławie stronnictwa rządo- 

wego X. Janusza Radziwiłła atakując go o- 
sobiście za nasze artykuły. Trudno od opo* 

zycji wymagać, aby była ścisła. Krępowałoby 

    

у й йМ - sze uczucia, aczkołwiek nie mają Z nią pigy wykorzystywując antagonizm narodo- fa z dnia 7 bm. mam polecenie | wowania to jej mówców w przemówieniach i prze- || 
jest naprawdę d » wydaje šcistego sojuszu, jak naprzykład z Lot- w W wyniku nastąpiło ow kziedie Kiborta a o e deca gabinetu. W tym на e) ca stem mówieniom tym odbierałoby wszelaki połot. | 
bowem umysły społeczeństwa na łup wą. Wspólny język, charakter i morze i dochodzenie śledcze. Spisano całe tomy swyci ; > : t ię 5 + 3, Zaznaczyć jednak należy, że organ X. Radzi. я 

: stwarzają protokułów. W sprawie figurowało aż 47 ZINUSZONY zareagować na toj wystąpienie Pana Marszałka i oświadczyć, że пна Daien Polski“ taikakrotnie podkreślał, | najbardziej nieodpowiedzialnej dema- 

gogji. 

a 

Dla zobrazowania sobie sytuacji 

przeprowadzimy małą paralelę pomię- 
dzy stanem politycznym u nas, a sta- 
nem politycznym w Rosji w końcu lute- 

go 1917 roku. 

Wtedy były w Rosji trzy siły: ce- 
__ sarz, parlament, rewolucyjne siły poza 

4 parlamentem. Wiemy jak wałka między 

— — temi siłami skończyła się. Gdy cesarz 

odroczył parlament, Duma zebrała się 

na „prywatną naradę" i był to początek 
rewolucji. Ale Duma miała chęć oporu 

i miała program i miała energję tWO- 

" rzenia rządu. Upadła nie w walce z ce- 

- £sarzem, tylko w walce z demagogją. 

Najtragiczniejszą chwilą w życiu Rosji 

nie była chwila abdykacji Mikołaja Il, 

lecz moment w którym siedząc na pul- 

picie dziecinnym w pokoju dziecinnym 

ks. Putiatina W. Ks. Michał podpisywał 
IA TB i iel m“ A 4 Е ‚ Wilenskiego Tow. Przeciwgružlicznego e i w sprawie zmiany niektórych postano* 

swoją rezygnację. Było to wielce Sym gać __ pświądcza marszałek Szymań. Wile в ее głosowania- Listy polskie zebrały razem 159519 głosów, t. j. plus minus r ао 
2 : ż ; it: м : SER m Czy wiesz, obywatelu, że Francja wydaje +”. i „Listy nie.  Wień rozporządzenia Prezydenta Rze- boliczne. Myśl o parlamentarnej Rosji ski —- że uderzyło mnie jedno nadzwy 80 proc. ogólnej ilości głosów (w 1926 r.—127.319, t. j. 69 proc. Listy nie czypospolitej z dnia 19 kwietnia 1928. 

nie wyszła z dziecinnego wieku i umarła 

B. niemowięctwie. Parlamentarna Ro- 

@ Sja żyła tylko te godziny, które dzielą 
pomiędzy sobą abdykacje dwuch ostat- 

nich Romanowych. Kiedy posłowie Du- 

- my przyjmowali szklanki herbaty z ręki 
ks. Putiatinej, to wszyscy marzyli o Ro- 

ji takiej, jak Anglja, Belgja, wszyscy 

  

   

  (dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 

— dzielące dwa państwa, 
warunki, Ww których wszystko ich zbliża 
i nic nie dzieli. 

Jeżeli chodzi o Łotwę starają się oni 
utrzymać dobre stosunki sąsiedzkie. 
Najtrudniej im idzie z Litwą ii to głów- 
nie ze względu na stanowisko jej w 
kwestji wileńskiej. 

— Czy poruszano przy Panu Mar- 
szałku ten wiecznie nad Bałtykiem aktu 
alny temat: związek państw 
bałtyckich, realizacji którego na prze- 
szkodzie stoi, zdaje się głównie, stano- 
wisko Litwy? 

— Owszem, o ile wiem Estonja nie 
traci nadziei na urzeczywistnienie zwią 
zku państw bałtyckich, nie wykluczając 
Litwy, oczekując jednocześnie cierpli- 
wie jej porozumienia z Polską. 

— Czy w powrotnej drodze przez 
Rygę rozmawiał pan marszałek z któ- 
rymś z polityków łotewskich? || 

— W Rydze bawiłem zaledwie je- 
den dzień. Złożyłem wizyty przewodni: 
czącemu parlamentu, minis trowi spr. 

zagranicznych, oraz premierowi, w któ- 
rym wyczułem wielkiego przyjaciela 

Polski. 
— Na zakończenie chciałbym do- 

czaj dla mnie ciekawe spostrzeżenie: 
w obu państwach na dobie jest sprawa 
zmiany konstytucji i w obudwuch pod 
hasłem wzmocnienia władzy wykonaw- 

czej. — Przyczem w Estonii sprawa ta 
jest związana z przeistoczeniem obec- 
nego stanowiska głowy państwa, któ- 
ry jest, jak wiadomo jednocześnie prem 

jerem. Ewentualna reforma w tej spra- 
wie oddzielić ma te dwa stanowiska. 

m. 

świadków: kilkunastu ze strony prokuratury 
i kilkudziesięciu z ramienia obrony. I cóż? 
Po przesłuchaniu świadków prokurator nie 
znałazł nawet jakichkolwiek podstaw do о- 
skarżenia. W sposób niezaprzeczony udowod 
nił niewiności oskarżonego przys. adw. Armin 
Po godzinnej naradzie Sąd wydał wyrok u- 
niewinniający, który spotkał się z wielkiem 
uznaniegm publiczności, wypełniającej po 
brzegi sałę sądową. 

"s Lthoana 
Z Kowna donoszą, że w najbliższym cza- 

sie rozpoczną się na Litwie wybory najpięk- 

niejszej Litwinki miss Lithuania. Najpiękniej- 
sza Litwinka otrzyma premjum w wysokošs 
ci 10 tys. litów. 

1 Towarzystwa zbliżenia 
polsko-łotewskiego 

_ RYGA. 9.XII. Pat. Wczoraj po południu 
odbyta się herbatka, ROZ przez 
towarzystwo zblżenia połsko-łotewskiego. 
Obecnych było około 300 osób ze świata 
politycznego i towarzyskiego ;*łotewskiego. 
Licznie była również reprezeatowana kolo» 
zja polska 

ORETZZRO ZOE SZEZA OOOO OPONA EZESTA 

KOMUNIKAT 

na walkę z gruźlicą przeszło 12  miljonów 

złotych rocznie, Polska zaś niespełna 400 

tysięcy, czyli 30 razy mniej, a gruźlica u nas 

jest bardziej rozpowszechnioną!  Obowiąz- 
kiem każdego obywatela jest popierać walkę 
z gruźlicą! Popierajcie „Dni Przeciwgruźlicz- 

ne“. Żądajcie i kupujcie nalepki przeciwgru- 

źliczne! Gdyby każdy obywatel kupił tylko 

jedną nalepkę, Polska zebrałaby kwotę 3 mil. 

jonów złotych, a z taką sumą można coś 

zrobić! 

urzędnicy wszelkich stopni i stanowisk wysragradzani są tak, jak nakazują 
to odnośne przepisy, względnie jak przepisują par: budžetu, cuhwalone- 

go przez i ustawodawcze, Wobec: tego wysu argumentu, jakoby pra- 

cownicy państwowi dzźelili się na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych, 

uważać muszę za próbę siania zamętu wśród pracowników państwowych, co 

p ile sądzić mą wolno, nie: należy, do funkcyj nrarszałka Sejmu. ` 

Prezes Rady Ministrów (—) Świtalski. 

nieodpowiedzialności. Padają tu oskarżenia 
o „ubocznych dochodach*. urzędników. Pa- 
dają oskarżenia o 7morderstwie. Prof. Ry- 
barski wołał, że wie coś napewno, że skła- 
da nietykalność poselską. Potem twykręcił 
się sianem. |Sejm państwem nie rządzi, 
więc mówi © „ubocznych dochodach", „po- 

gorszem. licyjnych  nikczemnościach* i „morder- 
Widać atmosfera Sejmu jest atmosferą derstwach“, 

Wielki sukces list prorządowych 
w wyborach do gmin wiejskich na Górnym Śląsku 

KATOWICE, 9.X1i. PAT. Rezultaty wczorajszych wyborów 

do samorządów wiejskich na Górnym Śląsku * przedstawiają 
słę następująco: й 

prawnionvch @о glosowania 219.703 (w roku. 1926 — 169.662). 

Głosów ważnych 200.096, t.j. 91 pr.uprawnionych do głosowania (w r. 1926 

186215) Należy zaznaczyć, że na polskim Górnym Śląsku istniej* przymus 

(Przyp. Red.) Powyższe listy mają 
duże znaczenie. Marszałek fSejmu zapom- 
niał się jednak, kiedy mówi o „ubocznych 
dochodach* wyższych urzędników. Jeśli się 
takie rzeczy mówi, to należy podawać 
nazwiska. Bez podania nazwisk uogólnianie 
zarzutów jest demagogją, jeśli nie czein 

mieckie zebrały razem 39.949 głosów ( w 1926 r.—51*040), t. j. straciły 

33 proc. poprzedniej ilości głosaw. Na ogólną ilość 2.619 (mandatów listy 

polskie zdobyły 2.397 mandatów, t. j. 91,5 proc. Niemcy—222 mandaty. 

Na ogólaą ilość mandatów listy prorządowe otrzymały 1.649 mandatów, 

t. j. 63 proc., w tem 7 mandatów niemieckich prorządowych. Listy opozy- 

cyjne— 946, niezdeklarowanych zaś 24 mandaty. Na opozycję przypada: 
grupa Korfantego— 484, N. P. R. prawica - 135, P. P. S,—77, komuniści— 
5, Niemcy (opozycyjni)—212. Inne grupy łącznie 33. 

że pomiędzy taktyką „Słowa” a taktyką res 
prezentowanej przez X. Radziwiłła konser-- 
watywnej grupy wewnątrz klubu BB zacho- 

dzą różnice i podkreślał to w sposób rów= 
nie lojalny, jak kategoryczny. 

Odwołanie posiedzenia Senafa 
WARSZAWA, 9 "XII. Wyznaczone 

na dziś na godzinę 16-tą plenarne po- 
siedzenie Senatu zostało przez mar- 

szałka Szymańskiego odwołane. Rów- 
nież odwołane zostało posiedzenie kc- 

misji senackiej skarbowo-budżetowej 

oraz senackiej komisji prawniczej. 

Z senackiej komisji 
administracyjnej i samorządowej 

WARSZAWA, 9 XII. PAT. Na po- 
siedzeniu senackiej komisji admini- 
stracyjnej i samorządowej ' pod prze- 
wodnictwem sen. Romana odrzucono 
wniosek referenta Sen. 
zmierzający do uchy!enia uchwały sej: - 
mowej odnośnie da projektu ustawy 

roku o organizacji i zakresie działa- 
nia władz administracji ogólnej, w | 
szczególności do uchylania uchwały, 
głoszącej, że przewidziane w odpo- 
wiednich artykułach uprawnienia wo- 
jewody nie odnoszą się do admini- 
Stracji oświecenia. Wobec tego sen. 
Dąmbski zgłosił wniosek mniejszości, | 
zaś wniosek większości komisji pod 
jał sen. Kopeiński, JE WA 
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SŁOWO 
  

ECHA KRAJOWE 
0 krótkoterminowym kredycie udziela 

nym gospodarstwom rolnym 
Drugim poważnym czynnikiem, tamują- 

«cym normalny rozwój produkcji średnich i 
większych folwarków, jest faktyczny brak 

“ krotkoterminowego, rolnego, obrotowego na 
wiosnę kredytu. 

Jedyna forma takiego kredytu u nas do+ 
puszozalna przez banki, jest kredyt z dy- 
skonta weksli opatrzonych dwoma solidnemni 
żyrami poręczającemi. Forma ta, ułatwia je- 
dynie częściowy kredyt rolny, dla małego 
grona uprzywiłzjowanych wybrańców losu 
faktycznie nie istnieje dla, ogółu średnich i 
większych warsztatów folwarcznej produkcji. 

Dopokąd ten podstawowy kredyt bytu 
i rozwoju produkcji rolnej z ciasnego swego 
kręgu, ustawowego, oswobodzonyjm nie bę- 
dzie i nie zmieni chorobliwego założenia swe- 
go, gospodarstwo krajowe dla mas pródu. 
centów chromieć będzie, skazane na zgubne 
skutki lichwy. : 

Przypatramy się procedurze obecnej, 
udzielania tego kredytu bliżej. 

Dziś żeby uzyskać jakikolwiek kredyt 
rolny krótkoterminowy na wiosnę trzeba zie- 
mianinowi przedewszystkiem zapisać się do 
jakiegoś z istniejących związków zawodo- 
wych (np. Związek Ziemian, Kółek rolni- 
czych Producenów rolnych) i podać się 
ustawie i regulaminowi tegoż zrzeszenia, 
które jest opinjodawczym organem udziele- 
nia kredytu. ; 

Pomijam koszta związane z tem serwi- 
tutem, żyjemy dziś w epoce modnych zrze- 
szeń i zniewalania nas do pracy kolektyw- 
nej. Zwracam uwagę na konieczny sine: | 
qua non warunek przed podjęciem gotówki z 
przyznanego kredytu, dostarczenie konie- 
cznych weksli zaopatrzonych dwoma : solid- 
nemi żyrami. : 

Znowu więc góruje zasada kolektywiz- 
mu, uzależniającego, indywidualizm pracy po* 
jedyńczego warsztatu, od ewentualnej dobrej, 
pomyślnej gospodarki/dwóch sąsiednich, war- 
sztatów produkcji. ŚL 

W praktyce wymaganie to, redukuje się 
do tezy: 7 

„Jeśli potrzebujesz dla wydobycia na 

„jesień produkcji z powierzonego ci warsz- 

„łatw pracy rolnej np. gotówki 3000 zł. bez 
„której gotówki nie jesteś w stanie zmobili: 

„zować z twojego fólwarku to musisz dać 

„zobowiązań krótkoterminowych na 9000 zł." 

„Każdy żyrant z tych grzecznościowych 

solidnych żyrantów, słusznie domagać się 

bowiem będzie, zabiezpieczenia wekslowego, 

na sumę, nie mniejszą od tej którą ci zaży- 

rował (3000 zł.). $ " ь 

Nowe więc to zobowiązanie biednego 

ziemianina zmuszonego korzystać z dobro- 
dziejstw kredytów państwowych, przy пог- 

malnych warunkach (w tym wypadku w wy- 

sokości 9000 zł.), przewyższa wartość rocz- 

nej produkcji tej dla wyprodukowania której 
pożyczka była zaciągnięta.. | 

Biorąc realnie sprawę, każdy rozsądny 

rolnik ziemianin podnoszący pożyczkę, za- 

równo jak jego uprzejmi sąsiedzi =olnicy, 

žyranci, diugo namyślać się będą, zanim zde- 

cydują na tego „rodzaju kredyt. — Rolnik 
producent uda się do niego chyba w osta- 

teczności, wybierając raczej lichwę. 

Odstraszą go warunki finansowego uza- 

ieżnienia od szczęśliwego obrotu sąsiadów 
żyrantów i potrójna finansowa. odpowiedział. 

ność przewyższająca wartość jego rocznej 

produkcji folwarcznej. НН 

Każden z żyrantów również o ile zwła- 

szcza będzie solidnym producentem, jeśli in 

niemi względami nie będzie zniewolony-, t0 

dla swojego własnego warsztatu pracy, nie 

będzie rad z tej współki, uszczuplającej jego 

osobisty kredyt, uda się po niego jedynie 

w wypadkach konieczności podtrzymania go- 

spodarstwa... uważać go będzie jako tymcza- 

sowy środek kredytowy dla siebie... 

Ciasne ramy krótkoterminowego kredytu 

rolniczego mszczą się w swych skutkach 

przy każdym ekonomicznym kryzysie rolni 

czym czy klęsce żywiołowej pchając do 

upadku słabsze gospodarstwa a za niemi 

wstrząsając normalną „produkcją warsztatów 

silnych złączonych z niemi żyrantów. . 

Zbyt prymitywny w swym zakresie 2 4 

" "dziaialnošci ktedyt obecny, uwažanym byč 

może jedynie za czasowy niewystarczający. 

Pogłębia on opłakany stan średniego rolni- 

ctwa, rozwój tegoż i trwać będzie w tym 

stanie dopokąd kierunek działalności jego ra- 

dykalnej nie ulegnie zmianie. 

Sanacja ta skierowaną być winna 
samowystarczalność pojedyńczych warszta! 
tów pracy folwarcznej (produkcji folwarcz- 
nej) w indywidualność kierowniczą gospo- 
darki obchodzącego się samoistnie od są! 
siadzko grzecznościowych żyr. 

Obszar gruntów zasianych oziminą, czy 
trawami wraz z obszarem obsiewów  prze- 
widzianych w obowiązującym płodozmianie 
włącznie z okopowemi; wartość znajdujące- 
go się w gospodarstwie żywego i martwego 
inwentarza, oraz dochody majątku wykaza! 
ne dowodami z czynszów dzierżaw przed- 
siębiorstw handlowych jak rybołóstwo, mio- 
dosytnie, przerób win z owoców, plantacje 
chmielu, produkcja 'wełny przeznaczonej na 
tuczenie, pastwiska, zbiór siana zebranego 
ponad normę potrzebą do wyżywienia inwen* 

- 

w 

NOTATKI MUZYCZNE 

Najwybitalejszym objawem  wileń- 
skiego ruchu muzycznego w ostatnim 
tygodniu bvła druga Niedziela Kame- 
raina, z cyklu zorganizowanego, wspól: 
пет! siłami, przez Wileńskie Towa- 
rzystwo Filharmoniczne, Radio Polskie 
i Związek Zawodowy Literatów Pol- 
skich, w siedzibie Związku a trans- 
mitowanego przez radio. 

Wykonawcami byli, jak zwykle: 
„prof. Marcelina Kimontt- Jacynowa (for- 
tepian), prof. Herman So'omonow (1 
skrzypce). p. Michał Szabsaj (2 skrzyp- 
ce), kapelmistrz Micołaj Salaicki (al- 
tówka) i p. Albert Katz. (wiolonczela). 
Już to samo upewniało, że wykona- 
nie osiągnie wysoki poziom artysty- 
czny i zachęcała do wysłuchania pięk- 
nego programu, zawierającego—zgod- 
nie z .założeniem—arcydzieła muzyki 
niemieckiej. з 

Jedną z piękniejszych kompozycyj 
Mozarta, trio (G-dur) na fortepian, 
skrzypce i wiolonczelę, rozpoczęto 
audycję, należycie uwydatniając ko- 
ronkową przejczystość charakterysty- 
cznych zwrotów muzykalnych, nie wol- 
nych od pewnej alektacji kokieteryj- 
nej, okresu %w. „TOcoco” Oraz 
prawdziwie uroczą w Swych miękkich 
linjach melodję nieśmiertelnego przed- 
Stawiciela klasycyzmu wiedeńskiego. 

Najszczytniejszym momentem wie- 
czoru było zrealicowanie przedziwnych 
dźwięków tria op. 91. (B-dur) Beeiho- 
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tarza stańowić winny podstawy określenia 
wymiaru kredytu 

Niezależnie od produkcji 
warsztatu pracy wytwórczej 

sąsiedniego 
pożyczka wy- 

Przygofowania do drugiej Konferencji Haskiej 
Solidarność anglo-francuska wobec planu Younga 
LONDYN, 9—12. Pat. Buesnay, Farnier i inni delegaci finansowi 

Francji opuścili Londyn, osiągnąwszy w kwestjach finansowych przyszłej 

konferencji haskiej całkowite porozumienie ze Snowdenem. Memorjał 

daną być oczywiście może pod solidnym za” Schachta znakomicie poparł solidarność finansową anglo-francuską wobec 
bezpieczeniem całości, nieusuwalnej ry- 
gorem karnym i osobistym podnoszącego 
takową z zastrzeżeniem w formie zastawu 
oswabadzalnego w miarę spłacania długu. 

Wysokość pożyczki nie może przewyż” 
szać preliminowanego dochodu z produkcji 
rolnej, ii musi być wystarczająca na pokrycie 
wartości nasienia, kosztów siejby, zbioru 
włącznie z podatkami i assekuralnych opła- 
cenia jej procentów na miesięcy dziesięć, 
oraz z opłatą nieskomplikowaną administra- 
cją majątku. 

Lepiej jest dla rolnika otrzymać mniej 
szą kwotę pożyczki, wydawanej jemu w 
ramach jego faktycznego budżetu z jego 

asnej produkcji, jak uzależniać byt jego 
gospodarstwa większą pożyczką od produk- 
cji sąsiada  żyranta, ewentualnie od do- 
brego obrotu tegoż interesów. Lepiej oprzeć 
kredyt na mniej podpisach, na faktycznej 

„produkcji, jak brać weksle z żyrami grzecz” 
nościowemi komplikujące spłatę i odrocze- 
nia, przy najmniejszych kryzysach finanso- 
wych czy w razie śmierci któregokolwiek 
z żyrantów, wymagań utwierdzenia do spad" 
ku spadkobiercom. 

Każdy nowy podpis komplikacje te zwię- 
ksza, ze zwiększeniem nieuniknionych prote- 
stów tamuje się normalny bieg gospodarczy 
dla kilku naraz placówek wytwórczości rol" 
nej, wraz z jego ujemnymi skutkami gospo- 
darstwa krajowego. 

Projektowane podstawy określenia wy- 
miaru kredytowości i proceder nie wyklu- 
cza bynajmniej zastosowanej dotychczas for- 
my dyskontowej, która dla zbiorowych Las 
życzek o większych nakładach ma dogodne 
zastosowanie. Nie może być ona w normał- 
nych warunkach rozwoju gospodarczego je- 
dynym źródłem dostarczania nieodzownego 
kredytu dla ogółu średnich i większych war- 
sztatów produkcji folwarcznej, ma bowiem 
w swej istocie zarodki zniszczenia, pociąga- 
jąc do upadku przy nadchodzących kryzy- 
sach rolnych wraz z słabemi folwarkami i 
szeregi silnych producentów którzy nieostro- 
żnie zniewoleni byli dać poręczające podpisy, 
jest przeciwną indywidualizmowi produkcji 
która wraz z poczuciem własności i samo- 
dzielności stanowi podstawę rozwoju g0Sp0- 
darstwa krajowego. 

Hr. Wincenty Łubieński 

List do gonerała Dowkor-Maśnickiego 
Do Pana Generała Józefa Dowbór « 

Muśnickiego w Batorowie pod Pozna- 
niem. 

Z uwagi na to, że nieznane nam о- 
soby, wbrew ogólnie przyjętej zasadzie 
nakazującej bezwzględnie dochowania 
tajemnicy listów prywatnych ogłosiły w 
prasie stoł. i prowincjonalnej listy, jakie 
ostatnio zostały wymienione pomiędzy 
Panem, a p. Generałem Danielem Kona- 
rzewskim, że w odpowiedzi Swej do.p. 
Konarzewskiego Pan Generał niesłusze 
nie zarzuca nam rozmyślne przekręce- 
nie treści tego, cośmy najzupełniej przy 
tomnie i wyraźnie wszyscy niżej podpi+ 
sani z ust pana Generała posłyszeli, je- 
steśmy zmuszeni tą drogą, z całą sta 
nowczością stwierdzić, że kiedyśmy w 
dniu 18 października 1929 r. byli u Pa: 
na Generała w Batorowie i przedstawi- 
li Mu żądanie pewnej grupy naszego 
Stowarzyszenia, domagającej się bez: 
względnie realizacji w trybie jaknajpil- 
niejszym wykonania uchwały Walnego 
Zgromadzenia Stow. Dowborczyków O- 
kręgu Wileńskiego z dnia 10 marca 
1929 r. Pan Generał oświadczył nam co 
następuje: 

„Że jeżeli Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej lub Marszałek Józef Piłsudski 
potwierdzą to, że przystąpienie Stowa- 
rzyszenia Dowborczyków do Federa- 
cji będzie dla dóbra Państwa krokiem 
bardzo pożytecznym, a w tym celu ze- 
chcą Pana Generała wezwać do siebie, 
to Pan Generał nie tylko chętnie stawi 
się na wezwanie, lecz wyda polecenie 
Stowarzyszeniu przystąpienia do Fede- 
racji“. 

Tyle w imię prawdy.. 

Obowiązek dotrzymania stowa da-+ 
nego swym żołnierzom — nie wymaga 
bliższych komentarzy. 

List ten, z uwagi na motywy podane 
na wstępie — ogłaszamy w prasie. 

planu Younga. 

ZABIEGI O UREGULOWANIE PROBLEMU ODSZKODOWAŃ 
BUŁGARSKICH. 

SOFJA. 9. 12. (PAT). Ministrowie Burow i Molow wyjechali da Rzymu. 
Z kolei obaj ministrowie udadzą się do Paryża i Londynu, ażeby przed zebra« 
niem się konferencji haskiej prowadzić w dałszym ciągu rokowania, mające 
na celu uregulowanie problematu odszkodowań bułgarskich. 

  

Klęska niemieckiej prawicy narodowej 
w wyborach komun:lnych Bawarji d> sejmu Turyngji 

BERLIN, 9 XII. Pat. Wczoraj odbywały się w Bawarji wybory komu- 
nalne, a wybory do sejmu w Turyngji. Znamiennym 'jest dla wyników 
wzrost ilości głosów, oddanych na listy hittlerowców głównie-kosztem pra- 
wicy niemiecko-narodowej. W niektórych okręgach ilość głosów, oddasych 
na listy hittlerowców, powiększyła się dziesięciokrotnie. 
radzie miejskiej hitilerowcy będą języczkiem u wagi. 

W monachijskiej 
Socjaliści zachowali 

swój stan posiadania. Natomiast partje liberalne poniosły znaczne straty. 

Pomyślne wyniki pracy prezydania Hoouera 
nad stabilizacją stosunków ekonomicznych w Stanach 

Zjednoczonych 
WASZYNGTON, 9—12. Pat. Prezydent Hoover, którego przeciwnicy 

z obozu demokratycznego nazywają „specjalistą od katastrof", ze zwykłą 
sobie energją zabiera się do pracy nad stabilizacją stosunków ekonomicz- 
nych, wyprowadzonych z równowagi 
wszystkich stanów oświadczyli 

krachem giełdowym. 
gotowość współpracować z prezydentem, 

Gubernatorzy 

a przemysł i handel odpowiedziały się jednomyślnie za poparciem wysił- 
ków głowy państwa. i 

Administracja federalna ogłosiła już swoje: plany, obejmujące między 
in. 160 miljonów dolarów zniżki podatkowej, uchwalenie 175 milionów dol. 
na budowę gmachów federalaych, podwyższenie subwencyj dla kompanij 
okrętowych amerykańskich za przewożenie poczty. Poszczególne stany pla- 
nują wydatek 400 milj. dol. na rozmaite roboty publiczne. Suma tych in- 
westycyj, mających poprawić sytuację ekonomiczna, sięga razem 1 miljard 
dolarów. Prace rozpoczną się z wiosną przyszłego roku. Wielkie przedsię- 
biorstwa użyteczności publicznej zawiadomiły prezydenta Hoovera, iż w ro: 
ku przyszłym wydadzą na ulepszenie i ekspansję 1 i pół miljarda do- 
larów. 

Nowy antywojenny prajekf amerykański 
GENEWA, 9 XIL. Pat. Do sekretarjatu generalnego Ligi Narodów 

wpłynął projekt amerykanina Horlv'ego przeciwdziałania przyszłym wojnom 
zapomocą powszechnej umowy wszystkich przemysłowców cąłego świata co 
do zupełnego przerwania wszelkich dostaw towarów do krajów prowad а- 
cych wojnę. 

  

Burza na Dalekim Wschodzie 
JAK RZĄD NANKIŃSKI ZAMIERZA ZLIKWIDOWAĆ POWSTANIE? 

SZANGHAJ. 9. 12. (PAT). Według nadeszłych tu wiadomości wszyscy cudzoziem- 
cy ewakuowali już podobno Iczang wobjed niepewnej sytuacji w okolicy, gdzie toczą 

się walki między wojskami! rządowemi a powstańc , Linja kolejowa Szanghaj — Nan. 
kin, została przerwanh, przez powstańców, którzy zdjęli szyny na moście oj 25 klqn. od 
Szanghaju. Według wiadomości z. źródeł miarodajnych rząd nankiński uważa! sytuację 

za bardzo poważną i zdecydował, żej podjęcie ofensywy będzie niemożliwe, rząd jednakże 
bronić będzie Nankinu i Szanghaju i być może w międzyczasie zdołaj przeprowadzić ro. 
kowania z Wang - Czing - Wei į д inriymi przywódcami powstańców, pręyczem znofia. 

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

rez. Prezes Okręgu, Stanisław Buko 
wski kpt. rez. wiceprezes, Wilhelm 

Perkowski, por. rez. członek, Wła- 
dysław Radziuk, por. rez. członek, 
Stanisław Grontkowski, urz. wojsk. 
członek, Bohdan Mintowt - Czyż, 
wchm. rez. Konstanty Ptasznik, pit. 
rez. członek. 

Delegaci: Władysiaw Smilgiewicz por. Wilno, dn. 7 grudnia 1929 r. 

vena, gdzie genjusz tego niedościgłego 
Olimpljczyka promieniuje całą siłą 
potęgi niezgłębionej, zwłaszcza w czę: 
Ści drugiej, gdzie temat do  warjacyj 
osłąga jakieś sfery nadziemskiego 
piękna. Pomimo skończenie pięknych 
linij, jakby frontonu Świątyni greckiej, 
części pierwszej, wytworności rytmiki 
1 wdzięcznej melodyjności scherza oraz 
pełnego rozmachu zakończenia, które- 
go temat główny sprawia pewne zdzi- 
wienie swym charakterem „krakowia- 
ka“, wszakże punktem kulminacyj- 
nym tego arcydzieła zawsze pozosta- 
nie niezrównane „Andante cantabile” z 
warjacjami. 

" Nieskazitelny w budowie form kla- 
sycznych i bogaty w melodię, najbar- 
dziej charakterystyczną — @а swego 
twórcy, kw. op. 12 (Es-dur) Mendels- 
sohna -- Bartholdy, ze słynną „Conzo: 
nettą“, zakończył bardzo udany wie- 
czór. Wykonanie kwartetu miało wła- 
Ściwy temperament i trafne ujęcie, 
wszakże „pia mosso” w środku „Can- 
zonetty* było nadmiernie przyśpieszo- 
ne, co się odbiło na jasności figu- 
racji, 

. Urządzenie Niedziel Kameralnych 
w miłej siedzibie Związku Literatów 
trzeba uważać za pomysł nader szczę- 
śliwy. Sam rodzaj muzyki najbardziej 
się nadaje do słuchania, jakby w do- 
mu prywatnym, bez siedzenia w sztyw- 
nie ustawionych rzędach krzeseł, co 
zostało w Związku wybornie osiąg- 
nięte i nadaje tym wieczorom dużo 
swoistego uroku. 

а 

Wielu czytelników wspólnie £z na- 
mi będzie żałowało, że utalentowany 
wiolonczelista p. Albert Katz opuszcza 
Wilno, udając się zagranicę, w celu 
udoskonalenia, pod kierunkiem swego 
dawnego mistrza, słynnego profesora 
Klengja, w Lipsku, swej artystycznej 
gry na wiolonczeli, która miałą tutaj 
szczere i słuszne uznanie. Muzykalna 
część wilnian odczuje brak tej młodej, 
pełnej umiłowania swego zawodu, siły 
artystycznej i będzie życzyła p. Kat- 
zowi szczęścia w osiągnięciu wyżyn 
wirtuozowskich. 

Powyższy wieczór kameralny znie- 
wolił mię do wyrzeczenia się drugiej 
części koncertu, urządzonego na rzecz 
Bratniej Pomocy Słuchaczów Konser- 
wartorjum' Wykonawczami byli wy- 
łącznie: absolwentka p. J. Pławska 
oraz wychowańcy: pp. Byszewska, 
Jentysowa, Kalmanowiczówna, Rabi- 
nowicz, J. Szabsaj i Kropiwnicki, któ- 
rzy w oifarności koleżeńskiej złożyli 
daninę swych talentów na korzyść 
tak pożytecznej organizacji. 

Nie mogąc omówić szczegółowo 
całego koncertu i nie chcąc wyrzą- 
dzić krzywdy przez pominięcie kogo 
bądź z wykonawców, zaznaczam tylko 
z przyjemnością, że sala dobrze się 
zapełniła i koncert—jak mi mėwicno 
—do końca przeszedł pomyślnie, da- 
jąc pozatem zadawalniające wyniki 
kasowe. 

* % * 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeplaca“ 

Polska Skladnica Galanteryjna 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46.—Wilno—ul. ZAMKOWA Nr 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 

'ruje im poważniejsze stanowiska, poświęcając niektórych członkówi rządu obecnego. 

SKARPET i RĘKAWICZEK 
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W tej-że sali Konzerwatorjum od- 
był się we wtorek koncert dobroczyn- 
ny, który wszakże żawiódł oczekiwa- 
nia inicjatorów, ściągając nader małą 
ilość słuchaczow. Przeważającą część 
programu zapełniła gra na fortepianie 
p. Władysława Trockiego, który w 
„Clacona, Bacha Busoniego, w „So 
necie Petrarki" Liszta, w „Polonezie* 
Szopena i wielu innych utworach, 
-oprócz właściwego ujęcia ich strony 
duchowej, wykazał Świetną technikę, 
osiągając często wyżyny prawdziwego 
artyzmu. 

Przymiotnik „dobroczynny” ale po- 
zwala na krytykę koncertu, zmuszając 
do uwzględnienia zamierzonego przez 
występującego celu humanitarnego. 
Pod tym kątem widzenia trzeba też 
przystępować do omówienia śpiewu p. 
Felicji Chądzyńskiej, której trema i 
widoczna niedyspozycja w znacznej 
mierze przeszkodziły do owładnięcia 
ładnego i dźwięcznego głosu tudzież 
właściwej interpretacji programu. Wy- 
stęp p. Chądzyńskiej nie zdołał prze- 
konać o dostatecznem opanowaniu 
przez nią trudnych warunków estrady. 

Jako szczery wielbiciel radja, czę- 
sto słyszę różne audycje naszej ra: 
djostaji i transmisje zamiejscowe. 

Do «najbardziej udanych można 
zaliczyć niektóre reprodukcje z płyt 
gramofonowych. Należałoby wszakże 
zwrócić uwagę, aby nie zmieniać 
większych utworów, przed ich ukoń- 

Kim był ojciec Trockiego? 
Po przeczytaniu pierwszego tomu 

pamiętników Trockiego, gdy się znajdę 
w towarzystwie kilku osób, zaraz za- 
czynam je zabawiać następującą Za- 
gadką: 

— Powiedžcie mi, kim był ojciec 
Trockiego? 

Słyszę odpowiedzi: 
— Zegarmistrz. 
— Dorożkarz. 
— Dentysta w Wilnie. 
— Pachciarz z Michaliszek. 
— Rabin. 
Na to dumny ze swej niespodzianki 

odpowiadam: 

— Nie domyślicie się nigdy, Lew 
Dawidowicz Trocki, recte Lejba Вгоп- 
sztein był synem właściciela ziemskie: 
go. 

Zagadka w ten sposób się rozwią- 
zuje, że Bronsztein Dawid pochodził z 
żydów kolonistów osadzonych w Nowo 
rosji jeszcze przez Aleksandra I-go Do- 
robił się, kupił 100 des. folwarkna wła 
sność, -a_dzierżawił większe dobra. 
Dzieciństwo swe Trocki opisuje na tle 
sianokosów. Zżyma się na to spasku- 
dzenie sianokosów nasze serce — ale 
cóż zrobić! 

Pyszną jest natomiast ta scena, któ-- 
rą opisuje Trocki, a która mu sią wyda- 
rzyła z jego tatełe. W czasie bolsze- 
wickiej rewolucji chcieli starego Dawi- 
da powiesić jako obszarnika, a biało- 
gwardziści, jako ojca Trockiego. Sy- 
tuacja jego była więc przykrą. Ukry- 
wał się długo i wreszcie dotarł na 
Kreml, gdzie zasiadał wszechwładny 
wówczas Trocki. Witając swego ojcą 
Trocki przypomniał sobie, jak to za 
czasów pierwszych jego rewolucyjnych 
porywów, ojciec tłumaczył mu, że 
„Wiszystko głupstwa, jeszcze 300 lat 
będzie tak, jak teraz jest* i zapytał 
go: 

— A cóż ty mówiłeś, że władzy 
carskiej jeszcze na 300 lat starczy? 

Na to stary Żyd odpowiedział ty- 
powo patrjarchalnie - przedrewolu- 
cyjnym djalektem: 

— Nu, — na ten raz, niech będzie 
twoja prawda. 

Poza tą, może mimowolną, lecz py- 
„szną scenką temperamentową, wytapa- 
łem jeszcze w pamiętnikach Trockiego 
obrazki z Hiszpanii. 

Kto był w Hiszpanji, pamięta za- 
pewne ten śmieszący nas nastrój ludzi 
tego kraju pięknych obrazów , przepię- 
knej biżuterji i tragicznych kamieni, Pas - 
trzy się z okien wagonu na krajobraz 
zastygły i myśli się sobie: tak muszą 
wyglądać przestrzenie księżyca, a może 
tak wygląda piekło. A ludzie tacy za- 
bawni: flegmatyczni i powolni i do- 
stojni, jak nasi karawaniarze. 

Z tego co pisze Trocki o swoich 
więzieniach w Hiszpanji widać, że w 
czasie wojny nie były inne, niż są teraz. 

Trockiego Francuzi w r. 1916 wys 
rzucili z Paryża i odstawili do Irunu 
(stacja graniczna) skąd Trocki tram- 
wajem pojechał do San Sebastjan, a 
potem koleją do Madrytu. 

W Madrycie, na podstawie  infor- 
macyj, które nadeszły z Paryża Troc- 
kiego zaproszono do prefektury i usa- 
dzono na krześle. 

— Czy jestem aresztowany? — ру- 
ta Trocki. 

— Tak, ale najwyżej na jedną, lub 
dwie godzinki — brzmi uprzejma od- 
powiedź. * 

Po siedmiu godzinach Trockiego 
wprowadzają do sali, gdzie siedzi kile 
ka osób o „olimpijskim“ — jak pisze 
Trocki wyrazie twarzy. 

— Za co właściwie jestem areszto* 
wany? — pyta Trocki. 

Hiszpanie są skonfundowani. Grze: 
cznie wobec Trockiego wypowiadają 
kilka hypotez. 

— „Żeby Pan wiedział ile musimy 
wydawać pieniędzy na łapanie wła- 
snych anarchistów", szuka współczu* 
cia u Trockiego jeden z nich. 

— Nie mogę być odpowiedzialnym 
jednocześnie za rosyjską policję i hi- 

czeniem, jak to się zdarzyło parę ra- 
zy z uwerturą „Tannhauser“ i t. p. 

Wyborną była reprodukcja symfo- 
nii c-moll Brahmsa. 

Na okazane mi zdziwienie niekto- 
rych osób, że osądzam rzekomo, zbyt 
srogo Śpiew Kiepury, wzbudzający 
taki entuzjazm publiczności,  stwier- 
dzam raz jeszcze, że o ile się cieszę 
z jego powodzenia, zwłaszcza zagra” 
nicą, gdzie odważnie zaznacza swą 
polskość, nawet narażając swą popu- 
larność nprz. w Niemczech, co poczy- 
tuję za wielką zasługę o tyle się o- 
bawiam zboczenia jego z drogi praw- 
dziwie wielkiego artyzmu, na manow- 
ce plytkiego efekciarstwa, do czego 
bardzo łatwo mogą sprowadzić ozna* 
ki entuzjazmu, podsycanego  umiejęt- 
ną i sprytną reklamą. 

Stała chęć wykazywania większej 
siły i wytrzymałości głosu, niżeli to 
jest naprawdę, przez forsowanie go i 
przetrzymywanie nadmierne i alemu- 
zykalne fermat na wysokich efektow- 
nych nutach, niechybnie musi spowo- 
dować rychłe zużycie się cennego ma- 
terjału głosowego i .w żadnym razie 
nie daje sie połączyć z wielkim ar- 
tyzmem, w prawdziwem znaczeniu po- 
jęcia, do jakiego wznosili się inni, 
naprz. Batistini.  Kiepura posiada 
wszystkie warunki pierwszorzędnego 
artysty i szkoda byłaby  niezmierna, 
gdyby je nieopatrznie zmarnował. 
Wbrew usłużnej reklamie, starającej 
się za każdą cenę zrobić z niego zja- 
wisko wyjątkowe, nie jest Kiepura 

to - 

szpańskich anarchistów — arogancka 
odpowiada Trocki. 

— Oczywiście, oczywiście, ja to tak 
tylko, dla przykładu. 

— Jakie są pańskie polityczne po* 
glądały? — pyta szef tego zebrania. 

Trocki opowiada krótko o swoich 
„poglądach. 

— No, więc widzi Pan! — odpo- 
wiadają mu. 

Co do więzienia hiszpańskiego, to 
Trocki przyznaje, że mu się bardzo po+ 
dobało. Były tam trzy klasy: najniższa, 
bezpłatna, druga klasa kosztowała 
dziennie 75 centymów i pierwsza pół 
tora pesety. W pierwszej klasie spacer 
był dwa razy dłuższy i karmili dosko- 
nale. Trocki specjalista od siedzenia 
w więzieniu czuł się wybornie. 

Ale wszystko co jest dobre „nieba:* 
wem się kończy — i Trockiego ode- 
słano do Kadyksu, południowego portu 
hiszpańskiego królestwa. Trocki po- 
w.edział, że za bilet nie zapłaci, przy- 
czem ze złością pisze, że jechał na 
koszt króla Hiszpanji. O swojej padró* 
ży pisze co następuje: 

Żandarmi, którzy w liczbie dwuch 
eskortowali moją osobę bynajmniej nie 
otaczali tajemnicą mojej podróży, prze- 
ciwnie każdemu, kto się zainteresował 
opowiadali całą o mnie historję, przy* 
tem rekomendowali mnie jaknajlepiej: 
nie fałszerz pieniędzy lecz caballero tyl 
ko z nieodpowiedniemi poglądami. 
Wszyscy też w wagonie pocieszali 
mnie, że w Kadyksie zastanę doskona- 
łą pogodę. 

W Kadyksie — pisze Trocki 
przez kilka tygodni mieszkałem pod 
obserwacją policji. Ale było to zupeł+ 
nie co innego niż w Paryżu. Tam co- 
dzień musiałem stracić jakie dwie go- 
dziny, aby ujść oka swego szpicia — 
uciekałem autem, wchodziłem do ciem= 
nych kin, wbiegałem w ostatniej chwi- 

„li do pociągu metro, lub wyskakiwałem 
gdy pociąg już ruszył. Było to zresztą 
tylko sztuką dla sztuki. Policja i tak 
wiedziała o mnie wszystko. Ale „obser- 
wacja szpicli dražnita i podniecata in“ 
stynkt sportowy.  Tutaj w Hiszpanji 
miało wszystko familijny i pokojowy 
charakter. Szpicel zawiadamiał mnie, 
że powróci o takiej to godzinie i ja 
czekałem na niego w hotelu. Ze swej 
strony on twardo. bronił moich intere- 
sów, pomagał w czasie zakupów, zwra- 

{ 

cał uwagę na pochytošci trotuaru. Kie- + 
dy przekupień gotowanych krewetek za 
żądał odemnie 10 centymów więcej niż 
należało, szpicel łajał go, nieludzko ma- 

się do kawiarni, to: szpicel zaczął ta! 
chał rękami, a gdy przekupień SE | 

| 
„się oburzač, že zgromadził się tłum 

ludzi. й j 
Z tych opowiadań widać, że w bur- 

żuazyjnych więzieniach czuł się Trocki 
lepiej, niż burżuje, w jego czrezwyczaj- 
kach. pussy 

Pnythodnia "ich i pogszechaych: 
(ul. Wielka 3) 

Zawiadamia 
że z dniem 10 grudnia r. b. rozpoczy- 

na się przyjęcie chorych z 

wadami mowy i głosu 
Godz. przyjęć: od 2—4 pp. prócz 

niecziel i-świąt. 

BALSAM 
JAPONII 
„EGE“ 

USHIERZA BOLE: 
PODACRYCZNE 
REUMATO>CZNE 
ARTRET>CZNE 

Chesiczna EGE BIobONKi: Pyra od 
WAR 12 AWA -Burakowska Śldom wana 

    

jakimś niebywałym „fenomenem* gło- 
sowym. Możnaby wymienić niejedne- 
go tenorzystę, prrewyższającego Kie- 
purę pięknością głosu, nprz. Myszu- 
$ę, a już nie mówiąc o Angelo Ma- 
sini, jakiemu nikt nie dorównał, w 
ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu. 

Ostatai koncert międzynarodowy, 
transmitowany z Budapesztu, nie wy- 
chodził początkowo—zapewne skut. 
kiem przeszkod _ atmosferycznych — 
dość jasno, potem było znacznie  le- 
piej. Szkoda tylko, że na koniec wy- 
konano kwartet smyczkowy Beli Bar- 
toka, widocznie skrajnego „moderni- 
sty" węgierskiego. Utwór ten był do- 
sadną realizacją alegoryczno-satyrycz- 
nej bajki pod tytułem „Kwartet" Kry- 
łowa, dobrze starszemu pokoleniu 
znanej ze Szkoły rosyjskiej. Coś po- 
dobnie chaotycznego i przykrego w 
brzmieniu—na szczęście—jeszcze się ) 
nie słyszy tak często. 

Bardzo się korzystnie przedstawi- 
ła czwartkowa audycja, z płyt gramo- 
fonowych,  symfonji  „patetycznej“ 
Czajkowskiego. Może byłoby pożąda- 
ne powtórzenie tej audycji w innej 
porze dnia, kiedy ogół radjosłucha- 
czów mniej jest zajęty pracą zawodo- 
wą. Ja też. tylko częściowo mogłem 
słuchać, z braku cząsu wolnego. 

Michał Józefowicz. 

_ BIG 
        

| 

e 
| 
|



SŁ O Wo 
  

KURIER GOSPODARCZY ZEN WSCHODNICH 
Racjonalne zużytkowanie nawozów nafuralnych 
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Trudne położenie rolnictwa pol- 
skiego, wywołane zniżką cen ziemio- 
płodów, zmusza ogół warsztatów 
rolnych do znacznego ograniczania 
nakładów, zwłaszcza nakładów go- 
tówkowych. Tem się tłumaczy, że na- 
wet w Odniesieniu do tak ważnego 
środka produkcji, jak nawozy sztucz- 
ne, zapotrzebowanie w bieżącym rokė 
zostało zahamowane na poziomie 
zeszłorocznym, gdy w latach poprzed: 
nich konsumpcja nawozów sztucznych 
z toku na rok zwiększała się o kil- 
kadziesiąt procent. 

Ograniczona możność czynienia 
nakładów gotówkowych na niezbędne 
środki produkcji winna skłaniać go: 
spodarstwa rolne do tem staranniej" 
szego wykorzystania wszelkich środ- 
ków i możliwości podniesienia pro- 
dukcji rolnej, któremi gospodarstwa 
zazwyczaj dysponować mogą bez po- 
noszenia większych wydatków. Takiem, 
niedostatecznie dotychczas wykorzy- 
stanem źródłem w zakresie Środków 
nawozowych jest przedewszystkiem 
obornik i odchody ludzkie. 

Wiadome gjest, żenawożenie w 
rolnictwie polskiem oparte jest głów- 
nie na oborniku. Wiadome jest rów- 
nież, że gromadzenie, przechowywa- 
nie i stosowanie obornika nie stoi 
naogół w Polsce na wysokim pozio- 
mie, co jest powodem dużych strat 
dla rolnictwa, które to straty przy;ra- 
cjonalnych zabiegach dają się znacz. 
nie ograniczyć. Nieco lepsze obcho- 
dzenie się z obornikiem może w du: 
żym słopniu przyczynić się do podnie- 
sienia rolnictwa i dać mu olbrzymie 
korzyści. 

Drugiem poważnem źródłem środ- 
ków nawozowych, niedostatecznie wy- 
korzystanem w gospodarstwach  rol- 
nych, zwłaszcza w gospodarstwach 
włościańskich, są odchody ludzkie. Sa: 
me tylko odchody ludności wiejskiej 
mogą dać w stosunku rocznym oko- 
ło 140.000 t. składników  nawozo- 
wych, co odpowiadałoby 700.000 t. 
20 procentowych nawozów sztucznych, 
czyli około 10 proc. ich obecnej kon: — 
sumpcji. Wobec wprowadzonego cbo- 
wiązku budowy ustępów na wsi, co 
połączone jest z poważnemi wydatka- 
mi, konieczne jest, aby ludność rolni: 
cza wykorzystała te urządzenia dla ce- 
lów podniesienia siły nawozowej 
swych gospodarstw. 

lepszego zużvtkowania nawozów na- 
turalnych, Ministerstwo pozostawiło 
uznaniu samych organizacyj rolniczych. 
Przewidując wszakże potrzebę zasto- 
sowania w przyszłości uzgodnionych 
wspólnych metod pracy w tej dziedzi: 
nie dla całego kraju lub większych 
jego obszarów, Ministerstwo zapowie- 
działo zwołanie w bliskim czasie na- 

rady przedstawicieli zainteresowanych 
organizacyj i znawców spraw nawo: 
zowych dla wyczerpującego omówie- 
nia powyższego zagadnienia, rozpat- 
rzenia celowości ustawowego uregu- 
lowania poruszonych spraw Oraz u- 
stalenia programu i metod akcji, 

Tak zapatruje się na tę sprawę 
M-wo Rolnictwa, według relacji ogło- 
szonej przez p. J. W. w „Przemyśle 
i Handlu". 

Wystąpienie komunistyczne na emenfarzu Rossa 
Miejscowi komuniści z racji śmierci sekretarza zarządu białoruskiej spół 

dzielni szożywczej i męża zaufania komunistów w dzielnicy „Nowy Świat”, 
Justyna Juchno, urządzili demonstrację antypaństwową, która w rezultacie za- 
kończyła się aresztowaniem kilkudziesięciu bardziej 

Juchno zmarł po długiej chorobie w 
aktywnych agitatorów. 

szpitalu Św. Jakuba, skąd też w 
ubiegłą sobotę ruszył kondukt pogrzebowy na cmentarz Rossa. W drodze 
przez miasto biorący udział w pogrzebie zachowywali się naogół Spokojnie. 
Dopiero koło mostu na Rossie trumnę owinięto w czerwone płótno i szybko 
skierowano się na cmentarz. W chwili, 
piły przemówienia zaintonowano hymn 

Grupa komsomolców i zP. P. S. 

gdy trumnę opuszczano do grobu nastą- 
bolszewicki. 
lewcy poczęła rozrzucać odezwy ko- 

£ SĄDÓW 
HISTORJA JEDNEGO FLIRTU. 

St. Waszkiewicz ze wsi Krasnówka gm. 
mytlańskiej kochał się w swojej sąsiadce Prze 
bąkiwano już o małżeństwie, tepiej: poinfor- 
mowani zaś twierdzili, że młoda para spadła 
z ambony co ma oznaczać ogłoszenie zapos 
wiedzi ich. Tak myślała cała wieś, a tymcza- 
sem Waszkiewicz miał poważne powody aby 
przypuszczać, że najdroższa jego niezbyt 
entuzjastycznie zapatruje się na sprawę ich 
małżeństwa. 

Przyczyną tego był Ignacy Zola, młody, 
urodziwy chłopiec, o romans z którym podej- 
rzewał Waszkiewicz. 

lle było w tem prawdy trudno dociec 
dość, że jakoś po nowym roku, podczas zas 
bawy, rywale „przemówili się*. Waszkiewicz 
bardziej ekspansywny nie ograniczył się na 
wymianie słów i uderzył Zolę czemś twardym 
w głowę. Cios był śmiercionosny. 

Zabójca stanął przed sądem. Sprawa była 
jasna, chodziło tyłko o uzyskanie jaknajłagod 
niejszego wyroku. W tym kierunku szła o0- 
brona udowadniając, że Waszkiewicz działał 
w afekcie. 

Sąd uznał tę okoliczność za łagodzącą i 
Skazał na rok i sześć miesięcy więzienia. Ža 
sądzony apelował lecz nic nie wskórał gdyż 
wyrok został zatwierdzony. (y) 

  

Cierpiący na zaparcie. — Niedowierzajcie 
imunistyczne wznosząc antypaństwowe okrzyki i hasła wywrotowe. W chwili Wszystkim środkom rozwalniającym tak szu- 
najm niej spodziewanej demonstranci znaleźli się w ciasnym pierścieniu policji, 
która uprzedzona o zamiarze urządzenia demonstracji przybyła zawczisu na 
cmentarz i w ukryciu czekała odpowiedniego momentu, 
ców unieszkodliwić. 

by zbiórkę wywrotow- 

Wśród zebranych powstała nieopisana panika zaś większość z nich poczę- 
ła gorączkowo wypróżniać kieszeni z zapasów bibuły komunistycznej i ulotek: 
Jednak policja aresztowała kilku kolporterów wraz z dowodami w ręku. 

Biorących udział w pogrzebie w liczbie 40 osób aresztowano i pod sil- 
ną eskortą przewieziono do aresztu centralnego. 

Wśród aresztowanych znalazł się również radny miejski Dziedziul. 
W związku z tem w nocy z soboty na niedzielę policja przeprowadziła 

w mieszkaniach aresztowanych rewizje, podczas których znaleziono zapasy bi- 
buły komunistycznej i iine dowody kompromitujące. (a). 

Usiłowanie zabójstwa na ulicy Piłsudskiego 
Sprawca po nieudanym napadzie sam oddał się w ręce 

policji. 
W ubiegłą sobotę, późnym wieczorem do herbaciarni Jana  Mogilnickiego, 

mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego 49, wtargnął młody chłopiec, który błyska- 
wicznie wyciąznął z pod palta krótki karabinek i z okrzykiem „ręce do góry* wyce- 
lował do stojącego za ladą wystraszonego Mogilnickiego. 

W ostatniej chwili siedzący tuż przy ladzie Jan Szpak (Nowogródzka 17) oka 
zał się na tyle przytomnym, że rzucił się na napastnika i wyrwał mu karabin. Wi- 
dząc, że zamiary jego zostały unicestwione, 
Szpaka i zbiec. 

W kilka godzin potem do V Kkomisarjatu policji 
Kuklis, zamieszkały przy ulicy Połockiej 4 i zeznał, że to on jest 

nieznajomy zdołał wyrwać się Z rąk 

zgłosił się 18 letni Aleksy 
sprawcą najścią 

na herbaciarnię i usiłowanie zabójstwa Mogilnickiego. 
Kuklis wyjaśnił, że myśl zabicia Mogilnickiego kiełkowała w nim od dawna. 

Matka Kuklisa za namową Mogilaickiego porzuciła go i przeniosła się do herbaciarai 
w charakterze gospodyni przez co chłopak został pozbawiony możności egzystencji i Ang 
jakiegokolwiek oparcia. 

Sprawcę usiłowania zabójstwa policja 'zatrzymała do dyspozycji 
wych. Zdradzą on w wysokim stopniu podniecenie nerwowe, 
nie, że jest on nienormalny. (c) 

wladz sądo- 
co nasuwa przypuszcze- 
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mnie reklamowanym, gdyż bezskuteczność 
ich jest znana; jedynie tylko Cascarine Leprin 
ce usuwa skutecznie nauporczywsze zapar- 
cie i wdraża kiszki do prawidłowej działalno- 
ści. Dawka: 1 lub 2 pigułki wieczorem pod- 
DAB: Sprzedaż we wszystkich apte- 
kach. 
  

RÓŻNE. 

— (y) Walny zjazd harcerstwa Wileńskie 
go i nowogródzkiego. W niedzielę odbył się 
w, Wilnie doroczny wałny zjazd Harcerstwa 
Wileńskiego i nowogródzkiego. Po nabożeń. 
stwie w kościele św. Michała, na którem obe 
cni byli pp. wojewoda Raczkiewicz, dowódca 
O.W. gen. Krok Paszkowski, starosta grodzki 
Iszora, JE ks. Biskup Bandurski wygłosił go 
rące przemówienie do młodzieży harcerskiej 
O godz. 11 rozpoczęły się obrady w sali Śnia 
deckich USB. Do stółu prezydjalnego zasies 
dli pp. wojewoda Raczkiewiz, jako przewo- 
dniczący, gen. Paszkowski, Kurator Pogorzel. 
ski, prezes Pietraszewski, delegatka naczel- 
na władz harcerskich z Warszawy, prof. Kos 
ściałkowski i dyr. Narwoysz. Zebranie zagaił 
ks. biskup Bandurski, proponując uczczenie 
pamięci zmarłych członków zarządu Wileń- 
skiego Oddziału ZHP śp. inż. Szopy i b. in- 
spektora Chłopickiego. Po przemówieniach 
powitalnych harcerz Wasilewski wygłosił cie- 
R referat o zlocie międzynarodowym w 

ji. Na wniosek dyr. Narwoysza zgłoszo- 
ny w iniieniu ustępującego zarządu, zjazd u. 
chwalił prosić wojewodę Raczkiewicza, gen. 
Paszkowskiego, kuratora Pogorzelskiego o 
„objęcie protektoratu nad Oddziałem Wileń- 
skim ZHP wysłać do generała Baden - Po- 
wella depeszę z wyrazami czci oraz o prze- 
kazanie nowemu zarządowi sprawy jak naj. 
rychlejszego zorganizowania wojewódzkiego 

"koła Przyjaciół Harcerstwa w Wilnie i w No 
wogródku. Na wniosek p. wojewody zjazd 
uchwalił wysłać depeszę do protektorów Z. 
/H. P. Prezydenta Mościckiego, Marszałka Pił. 
sudskiego i b. Prezydenta Wojciechowskiego. 

W drugiej części odbyły się wybory do 
nowego zarządu, do którego weszły następu- 
jące Ep Biskup Bandurski, prof. Dziewul- 
ski, dyr. Narwoysz, mjr. Fieldorff, kpt. Plac- 
kowski, Wiesław Cywiński, p. Hoppenowa, 
p. Stulgińska i in. 

Dotychczasowe zaniedbania w za- WTOREK znane jako mniej wartościowe winno być 
kresie wykorzystania wspomnianych . 2 ‚ skierowane na sprzedaż do taniej jatki, mię- 
nawozów naturalnych mają swe żródło 10 DZIS Wschód sł g.7 m 24 so uznane jako > zdatne winno 

2 yć tymczasowo zajęte i skierowane do unie przedewszystkiem w braku „przygoto |NMP Loret. Zachód st. g. 15 m. 14. szkodliwienia i sprzedaży w taniej jatce; R wania zawodowego drobnych rolni - Jutro so uznane jako niezdatne do spożycia winno 
ków. Praktyka wskazuje, że prze- | Damazego S a zajęte i pozostawione w — zamknięciu do czasu jego nieszkodli - 
szkody stąd płynące mogą być usu Spostrzenia meteorológiczne Zakładu iĘG. POOR OWE 
nięte bez stosowania przymusu, i że 
metoda propagandowo oświatowa, u: 
miejętnie użyta, znajdować może ży- 
wy odźwięk i uznanie wśród ludności 
wiejskiej. 

Z powyższych względów Minister- 
stwo Rolnictwa uznało chwilę obecną 
za szczególnie odpowiednią do pod: 
jęcia intensywnej propagandy na rzecz 
racjonalnego wykorzystania dla celów 
rolniczych obornika i obchodów ludz- 
kich. W tym celu Ministerstwo zwró- 
ciło się do wszystkich organizacyj 
rolniczych, pracujących nad  podnie- 
sieniem rolnictwa, z prośbą o polece- 
cenie swym pracownikom, stykającym 
się bezpośrednio z ludnością wiejską, 
zwracania pilnej uwagi na sprawę wy- 
korzystania obornika i odchodów 
ludzkich i odpowiedniego instruowa- 
nia ludności, jak należy cbchodzić się 
z temi nawozami. Ministerstwo uzna- 
ło również za potrzebne podjęcie po- 
dobnej akcji w prasie fachowo-rolni- 

czej. i 
Gdyby akcja propagandy w tym 

"zakresie spowodować miała większe 
zainteresowanie się ludności rolniczej 
sprawą budowy racjonalnych gnojow- 
ni—Ministerstwo Rolnictwa zamierza 
podjąć starania w celu ułatwienia 
szerszego korzystania z ulgowych 
kredytów na ten cej. Główną wszak- 
że uwagę w akcji propagandy Mini- 
sterstwo zaleciło zwrócić na usunięcie 
tych braków, które dadzą się uzu- 
pełnić przedewszystkiem pracą i sta- 
rannością samych gospodarzy bez po- 
noszenia wydatków gotówkowych. 

Wybor metod pracy, jakie powin- 
ny być przyjęte w akcji propagandy 

W połowie grudnia 
chomiony Oddział 

Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 
znajdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga“ 
zety „Słowo* o pomoc pienigzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant“ 

Meteoroiogji U. $. B 
z "dnia 10 — XIL 1929 r. wiony będzie na zatwierdzenie Rady miejskiej 

SĘ KE. — (0) Ulgi przy nabywaniu świadectw 
Ciśnienie j 160 przemysłowych na rok 1930. Min. Skarbu u- 
średnie w m, poważnił izby skarbowe do udzielania we wła 

Temperatura ) -1-26C 

średnia niektórych ulg przy nabywaniu 

opad za do: | 

bę w, m m. J rozpatrzenia. 

Projekt powyższych przepisów przedsta- 

snym zakresie działania na podania piatni- 
ków wnoszone do dnia 15 grudnia 1929 r., 

świadectw. 
„przemysłowych na rok 1930. Prośby wnoszo- 4 „Pamiętnika 
ne po tym terminie będą pozostawiane bez 

— (0) Lustracje dla zapobieżenia lichwie 

— Marja Dąbrowska na Środzie Literac- 
kiej. Dnia 11 bm. związek literatów gościć 
będzie znaną młodą pisarkę, Marję Dąbrow- 
sk ą, autorkę „Ludzi stamtąd*, z którego to 
zbioru nowelę „Szklane konie“ recytowat Ja- 
racz na jednej z zeszłorocznych Śród literac 
kich. P. Dąbrowska wygłosi poga dankę o 
E. Orzeszkowej i odczyta swoją nowelę p.t. 
„Ksiądz Filip", EE do druku w nr. 

arszawskiego*. Początek o 
godz. 8 wiecz. Wstęp na zwykłych-zasadach 

— Bezpłatny Konqert w związku literatów. 
W czwartek o godz. 20,30 z okazji radjowe- 

s. Te. Ė 
. a & 

Witold GODYCKI-CWIRKO 
MIERNICZY . 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami 
zasnął, w Bogu dnia 7 grudnia 1929 roku w wieku lat 50. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby, ul. Dzielna 18 m. 3, (na 

Zwierzyńcu), na cmentarz po:Bernardyński odbędzie się dnia 10 go 
grudnia r. b. o godz. 12 w południe. 

O czem powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

MATKA, SIOSTRY i BRACIA. 

  

  

i Za okazane serdeczne współczucie I oddanie ostatniej 

posługi kochanemu synowi naszemu 

Ernestowi Welerowi 
tą drogą składamy najserdeczniejsze podziękowanie Wielebnemu 

ks. pastorowi Loppe - za gorące przemówienie, oraz Szanow. 

kolegom z zawodu, a także wszystkim przyjaciołom i znajo- 

mym zmarłego. 
RODZINA. 

E]   

  

Wszystkim życzliwym, którzy wzięli udział w oddaniu ostat- 
niej posługi naszej Matce 

* r. Helenie WALIEKIEJ 
składamy serdeczne podziękowanie, 

Z głębi duszy dziękujemy 'dr. Karolowi Kosińskiemu za Je- 
go troskliwą opiekę lekarską. 

` Synowie i Cėrka. 
NTT ZEN RORY ORDONA 

Przedstawiciele manki polskiej wrócili 2 Kewna przez Wilno 
Po wizycie prof. Birżyszki w Krakowie, dwaj wybitni profesorowie 

krakowscy Wład. Semkowicz i Bołoz-Antoniewicz odwiedzili Kowno, w któ- 
rem przebyli około tygodnia, zaznajamiając się z uniwersytetem, profeso- 
rami i miejscowemi instytucjami naukowemi. Podróż do Kowna i z powro- 
tem, za zgodą władz litewskich, odbyli przez t. zw. zieloną granicę. 

^ Wczoraj wymienieni uczeni powrócili przez Wilno do Krakowa z pa* 
ką różnych wydawnictw naukowych kowieńskich. 

  

Znakomifa wizyfa artystyczna 

  

wiatr 

przewaźający | Poludniowy 

pochmurno, mglisto, popołud. 
przelotny deszcz. 

Minimum za dóbę x  0oC 
Max mum za dobę X  40C 

Tendencja barometryczna spądek, następnie 
staa staty 

Uwagi: 

  

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji ii- 

nansowej. Dziś, dnia -10 grudnia odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji finansowej z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) spra- 
wa ustalenia niektórych podatków na rok 
1930 — 31, 2) sprawa przeniesienia kredy- 
tów w budżecie 1929 — 30 r.; sprawa naby- 
cia nieruchomości dla potrzeb szkolnictwa 
powszechnego, 4) projekt dodatkowego bu- 
dżetu przedsiębiorstwa Małe Leoniszki, 5) 
projekt statutu o zabezpieczenie emerytal- 
nem pracowników miejskich i ich rodzin. 

— (0) Badanie stanu budowanych  do- 
mów. Dziś, dnia 10 grudnia odbędzie *się w 
Magistracie posiedzenie specjałnej komisji, 
wyłonionej przez Komitet rozbudowy m. Wil- 
na dla zbądania domów budowanych przez 
właścicieli którzy otrzymali na ten cel poży- 

* czki budowlane. 
— (0) Nowe przepisy obowiązujące w 

sprawie uboju zwierząt w rzeźni miejskiej. 
Magistrat opracował nowe przepisy obowią- 
zujące w sprawie ubojt zwierząt rzeźnych w 
miejskiej rzeźni. 

Nowe przepisy zawierają m. in. punkty 
następujące: 1) ubój w gminach Wielkiego 
m. Wilna zwierząt rzeźnych, jak to: bydła 
rogatego i cieląt, świń, owiec, kóz i zwie- 
rząt jednokopytnych dozwolony jest tylko 
w miejskiej rzeźńi przy ul. Ponarskiej 73; 2) 
po dokonaniu uboju, zwierzę podlega urzędo- 
wemu badaniu przez miejsk. iego lekarza we 
terynaryjnego, który kwalifikuje mięso zwie 
rzęcia jako: a) zdatne do spożycia, b) mniej 
wartościowe, c) warunkowo zdatne, d) nie- 
zdatne do spożycia. 

Mięso uznane jako zdatne do spożycia 
winno być dopuszczone do obrotu; mięso u= 

BE SMEG WEP ads ZOMBI 

przedswiątecznej. Starostwo Grodzkie zarzą- go „Dnia Wilna”, odbędzie się w Zw. Litera- 
dziło przez specjalnych funkcjonarjuszy lu. tów (Ostrobramska 9) koncert kameralny, 
strację cenników na wszystkich targowiskach poświęcony utworom muzyków wileńskich: 
i w hali miejskiej. Ma to na celu zapobieżenie prof. M. Józefowicza, E. Dziewulskiego, T. 
lichwie w związku z rozpoczynającym się o- Szeligowskiego. St. Węsławskiego, K. Gał: 
kresem handlu przedswiątecznego. kowskiego. Pieśni wykona prof. Ż. Wyleżyń- 

—_(a) Zakaz wycinania choitiek. Magi. ska, utwory instrumentalne  pp.: prof. M. 
trat wzbronił wycinanie choinek z terenu ia. Kimontt - Jacynowa, prof. H. Sołomonow, 
sów należących do miasta. M. Szabsaj, M. Salnicki i prof. Fr. Tchórz. 

w e coon "U przed świętami Boże Przy fortep. Kropiwnicki. Słowo wstępne St 
go Narodzenia z ltsów miejskich wycięto w Węsławskiego. Wstęp bezpłatny mają abonen 
sposób zupełnie nieodpowiedni całe masy jo- ci „Niedziel Kameralnych oraz członkowie 
deł co też obecnie spowodowało że Magistrat zwyczajni i członkowie - sympatycy Zw. Li- 
nakazał dozorowi leśnemu wzmożoną czuj. teratów. Pozatem wstęp mają wprowadzeni 
ność nad powierzonemi mu objektami. goście. 

— (0) Frekwencja kina miejskiego. Ogól _ _ (y) Boże Narodzenie.. po wodzie. Nie- 
na ilość sprzedanych biletów do kina miejskie mal wszystkie sklepy wileńskie przystąpiły 

go w listopadzie rb. wynosiła 76850 na sumę już do urządzenia wystaw świątecznych. 

  

Nawskroś polska artystka z Bożej łaski. 
Działalność artystyczna Wandy Siemaszko- 
wej znana jest całej Połsce. 

Karjerę sceniczną zaczyna w Krakowie w 
iajświetniejszej epoce tego 1eatru za Dyrek- 
cji Pawlikowskiego. Gości Ją Warszawa, 
Lwów. i Poznań. Przez kilka lat (1920 — 24) 
prowadzi teatr w Bydgoszczy własnym sum- 

Cała galerja matek: 
Rudomska — Ponad Śnieg (Reduta) Pa- 

ni Alwing i, i. Cały Ibsen. 
„To tylko drobny ułamek niespożytej ener- 

gji twórczej artystyki. 
_ Działalność społeczną ceni sobie Wanda 

Siemaszkowa narówni z działalnością arty- 
styczną. 43112 zł. Oprócz tego udzielono zostało 5421 

biletów bezpłatnych z których korzystały 0- 
chrony, szk. oły, wojsko, wycieczki i różne 
organizacje. 

POCZTOWA 
— (y( Inż. Żuchowicz kierownikiem Dy- 

regcji Poczt i Telegrai 

P. i-T. inż. Żuchowicz. 
— (y) Opłata za rozmowę telefoniczną 

została zniżona. Dyrek- 
cja Poczt i Telegrafów w Wilnie, zawiada- 
mia, że opłata za trzyminutową rozmowę te= 

Wilno — Kope 

lefoniczną w relacji Wilno — Ko penhaga 
(Danja) została zniżona z 11 fr. 20 c. na 9fr. 
10 cent. 

BALE I ZABAWY. 
— (y) Termin bału wojewódzkiego zo- 

stał ustalony. Jak nas informują p. wojewoda 
wyznaczył termin dorocznego wojewódzkiego 
bału na sobotę 8 lutego. Bal wojewódzki od- 
będzie się w salach Pałacu Reprezentacyj- 
nego z tradycyjną okazałością. 

KOMUNIKATY. 
— Z Twa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem) 12 grudnia w Poradni Eugenicz- 
nej (ul. Żeligowskiego 4) dr. W. Mórawski 
wygłosi odczyt na temat „Określenie wartoś 
ci człowieka (badanie fizjologiczne) Początek 
o 6 w. Wstęp wolny. 

— Zarząd Wiłeńskiego T-wa Artystów 
Plastyków podaje do wiadomości powszech 
nej artystów iż 
wy Poznańskiej, które m 
12 r 13 bm. od godz. 8 — 
w tym cz: 
wiedzialnoś 

i odbierać w dn. 
5 za nieodebrane 

  

     

    

< fów. Wobec udzielenia 
prezesowi Dyrekcji P. i T. inż. żółtowskiemu 
jednomiesięcznego urlopu, kierownictwo Dy: 
rekcji objął naczelnik wydziału Ministerstwa 

nadeszły już obrazy z Wysta- 

obrazy T-wo nie ponosi odpo= 

Tu itam widać ze szybą wystawową cho- 
inkę, pięknie udekorowaną. Pisma pelne ogło+ 
szeń przypominających nam, że czas pomyś- 
leć o zimie, czas kupić coś ciepłego, zaopaf-_ 
rzyć się w węgiel i narty. 

A tymczasem równocześnie z temi przy- 
gotowaniami pada deszcz. Zwykły jesienny, a 
raczej nawet siepło - wiosenny deszcz. 

Pesymiści przepowiadają nawet Boże Na- 
rodzenie po wodzie. 

Nie daj Boże. 

„— Podziękowanie. Zarząd Opieki Rodzi- 
cielskiej przy Gimnazjum im. Kr. Zygmunta 
Augusta tą drogą składa najserdeczniejsze 
podziękowanie wszystkim artystom К a 
swym bezinteresownym udziatem przyczynili 
się do niezwykłego powodzenia koncertu na 
rzecz niezamożnych uczniów w dniu 7 grud- 
nia br. a mianowicie: p. dyrektorowi A. Zel. 
werowiczowi, p. K. Wyrwicz + Wichrowskie- 
mu, p. W. Biszewskiej, p. M. Worotyńskiemu 
p. L. Drozdowskiemu p. M. Kubli, p. T. Za- 
wadzkiemu, p. L. Stępińskiemu i p. M. Tel 
maszewskiemu. Magistratowi m. Wilna za de 
korację sali kwiatami również składa podzię+ 
kowanie. ) 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Występy 
Wandy Siemaszkowej. Dziś premjera głoś. 
nej sztuki Gordina „Mirla Efros* w polskiej 
adaptacji Andrzeja Marka. Rolę tytułową kre- 
uje znakomita tragiczka polska Wanda Sie- 
maszkowa wywołując głębokie niezatarte 
wrażenie. Sztuka wystawiona została z wiel- 
kim pietyzmem. Nowe dekoracje i kostjumy 
według projektów W. Małkowskiego. W prze 
dstawieniu biorą udział chóry synagogalne, 
soliści i orkiestra. Akcja utworu odbywa się 

Poezja mowy polskiej oto dar, którym kar 
miła spragnione dusze. 

Do Wilna przyjechała z wielkim bukie- 
tem kwiatów, któremi żegnała artystkę War- 
szawa za jej nieśmiertelną kreację w „Mir- 

ptem bez niczyjej pomocy. 
W. Ameryce przez 2 lata uczy mowy pol- 

skiej i budził tęsknotę za krajem (wystawiła 
6 sztuk). 
- Bez polskiego powietrza żyć nie może. 

         

"Wraca do kraju. li Efros“. 
Wielka artystka stworzyła kreacje, które Jej Mira jest poza czasem i ponad społe 

weszły w krew pokolenia; już legendą nie ństwem — jest wyrazem czystego czło- 
mał jest twórczość jej młodości: Młynarka— wieczeństwa. 
(Zaczarowane Koło), Nora, Jewdocha, Bal. 
ladyna, Marja Stuart (Słowackiego 
lera) Marja (Warszawianka) Juika — jak 
nie było i nie będzie (W sieci) z lżejszego re 
pertuaru Madame Sans Gene, Skiz (Zapol- 
skiej) i wiele, wiele innych. 

europejski zespół kameralny kwartet Trjesteń 
ski, Bilety zawczasu nabywać można w kasie 
Teatru Lutnia od 11 —9 w. , 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REA — Bagażowy Nr. 13 в 
iccadiliy — In: t (Emil Janings) 

Hollywood 2 Powrót Z ak, 
„Wanda — Pat i Patachon jako bohate- 

rowie. 

Ale też Wilno pamięta jeszcze rok 1905 
edy to Siemaszkowa z własną trupą jeszcze 
rzed Młodziejowską po 45 latach nanowo 

rozgłosiła mowę polską w „Hardych duszach“ 
Szczerym więc sercem, a tłumnie powitajmy 
wtorkowy występ Siemaszkowej. 

  

  

   
  

  

liks Parnellowie wraz z uroczą solistką bałe- 
tu Opery „Warszawskiej B. Karczmarewicz. 
Program wieczoru bogaty i wielce interesu- 
jacy zapowiada: „Bacchanale“ Saint - Saen- 
sa, „Rapsodję” Liszta, „„Zawieruchę* Lewan- 
dowskiego, „Torreador* Rommera, „Tańce 
marynarzy” Nansena, „Walc”* Chopina oraz 
utwory Drigo, Gaune, Burgmułlera i in. Na 
wieczorze tym znakomici artyści wa sy 
zatem najświetniejsze kreacje choreograficz- 
ne, którymi zachwycali Paryż, Londyn, a 0- Światowid — Dolar, spryt i przypadek. 
stażnio na wystawie w Barcelonie. Bilety w Lux — Ramona . U 
kasie zamawiań w Teatrze Lutnia 11 — 9 Eden — Klub czarnej ręki. 
wiecz. 

Słońce — Tancerka Katarzyny II. 
Ognisko kolejowe — Policmajster Tagie- 

jew. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od 
7 do 9 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 155 wypadków. W tem było: kradzie- 
ży 19, zakłóceń spokoju i nadużycia aikoho- 

—„Sandomierskie wesele". Teatr regjo- 
nalny pod dyrekcją T. Skarżyńskiego zjeżdża 
do Wilna na kilka przedstawień z nadwyraz 
barwnem widowiskiem „Wesele Sandomier- 
skie* osnutepą na zwyczajach i obrzędach lu- 
du sandomierskiego, w wykonaniu zespołu, 
który objechał całą Polskę z głośna sztuką 
„Wesele na Kurpiach*. Widowisko składa s 

i 

    w Słucku i Grodnie. Zainteresowanie się prem 

  

z trzech części: 1) Rózgowiny, 2) Rozpleci- lu 34, przekroczeń administracyjnych 76 re- 

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

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

DEBET GTA OE AW ZZ BZ APM 

, — Zarząd Pol. Tow. Gitn. Sokół w WiL 
nie, poleca wszystkich druhom stawienie się 
we wtorek dnia 10 grudnia br. o godz. 8 w. 
do lokalu Gniazda w mundurach w celu o- 
trzymania kart wstępu na doroczny popis so- 

r. b. zostanie uru- 

P. K. O. w Wilnie 

    

. koli. 
— (a) Zbiórka materjałów dziejów wy- 

zwolenia eńszczyzny. Towarzystwo Bada- 
nia Dziejów Wyzwolenia Wileńszczyzny przy 
stąpiło do zbierania materjałów, dotyńcza- 
cych Wiłna i Wileńszczyzny w tego okresie 
i wystosowało apel do wszystkich którzy po- 
siadają jakiekołwiek materiały aby powiado- 
mili.o tem naczelnika wojewódzkiego wydzia 
łu wojskowego Wiśniewskiego. 

   

jerą wielkie. 
— Teatr miejski w Lutni. Rewia Wileń- 

ska. Dziś drugi i ostatni występ zespołu Re- 
wji Wileńskiej pod tytułem „Czego Pan 
chce? Rewja ta posiadająca wiele humoru, 
dowcipu i satyry składa się z nowych pio- 
senek, monologów, produkcyj tanecznych i 
rewelersów i cieszy się wielkiem powodze- 
niem. W wykonaniu biorą udział  Moretti, 
Tchórzanka, Mirski, Kisielewicz, Konter, Kon 
stantynowicz, Rewkowski, Romer i Rzewu- 
ski. Słowa i muzyka |. Swiętochowskiego. 

— Wielki wieczór tańca. Występ F. i N. 
Parnellów. Jutro w Teatrze Miejskim Lutnia 
wystąpi znakomita para tancerzy Nina i Fe- 

ny, 3) Oczepiny. Stroje ludowe przygotowa- 
ne w Sandomierskiem. Oryginalne tańce: Su- 
wany i Dzikowiak. Zespół artystów biorą- 
cych udział w tym widowisku składa się z 30 
osób. Przedstawienia odbędą się w Teatrze 
Lutnia 16, 17 i 18 grudnia. Dla młodzieży 
szkolnej będą zorganizowane specjalne przed- 
stawienia popołudniowe. Bilety j 
nabywać w kasie Teatru Lutnia. 

— Występ słynnego Kwartetu Trjesteń- 
skiego. Na dzień 16 grudnia w sali Teatru 
miejskiego na Pohułance Wileńskie Towarzy 
stwo Filharmoniczne zapowiada niezwykłą a- 
trakcję. Wystąpi bowiem w Wilnie najlepszy 

sztę podajemy w tej samej rubryce. 
— (c) Kradźieże. Ninie Abramowicz (Szpi 

talna 7) skradziono biżuterję wartości 500 zł. 
U kradzież podejrzana jest służąca. A 

Przez okno z kuchni dostali się złodzieje 
do mieszkania Abrama Rubinowicz (Wiłko- 
mierska 101) skąd wynieśli różną garderobę \ 
na sumę kilkaset złotych. 

— (c) Strzały na granicy sowieckiej. O- 
negdaj w nocy na odcinku granicznym Ho- 
rodzieje dwaj osobnicy przekraczający gra- 
icę z Rosji w chwili zauważenia patrola KOP 
sypali go strzałami. Uciekając nieznajomi 

porzucili dwie paczki bibuły. 

  

     

     

   



  

  

Sprzedaż 

— (c) Okradzienie cerkwi. Z cerkwi św. 
Mikołaja przy ulicy Wielkiej 32 skradziono 
dywan. Po kilku godzinach na ulicy Wiełkiej 
ujęto zawodowego złodzieja Paszkiewicza 
(Połocka 4) u którego skradziony a 
debrano. 

— (c) Ujęcie złodziei. Na stacji Wilno na 
kradzieży z wagonu zatrzymano Juljana i Jó- 
zefa Minkowskich (Raduńska 48). Taksamo 
ujęto Władysława Wałkowskiego (Młynowa 
8) za kradzież płaszczu na szkodę Serg, a 
Szumarakowa (Ostrobramska 3). 

— (c) Systemiatyczra kradzież w warsz- 
tatach kolejowych. Od pewnego 
warsztatach kolejowych zauważono sy 
tyczną kradzież szyn kolejowych, rur wodo- 
ciągowych, kloców, kranów, resztów i in- 
nych części. A 

Część tych rzeczy 2dolano odnaležė oneg- 
daj w pasera Kuszela Krochmalnika (Nowo- 
gródzka 43) i zwrócono warsztatom. 

— (c) Zatrucie alkohołem. Na ulicy Ży- 
gmuntowskiej znaleziono zatrutego ałkoho- 
lem Józefa Gierwiatowskiego (Słomianka 39) 
którego musiano odwieść do szpitała żydow- 
skiego. 

Z powodu nadużycia alkoholu zasłabł na- 
gle Stanisław Wąsowicz (Równe Pole 6), 
który: po ulokowaniu go w szpitalw nie adzy- 
skując przytomności — zmarł. 

Taksamo zatruł się alkoholem Wacław Bo 
życzko (Wojskowo - Cmentarna) wożny kli 
niki dziecięcej na Antokolu. 
— (c) Wpadł pod szmiochód. Na ulicy Za- 

rzecznej, wpadł pod autobus i odniósł ogólne 
obrażenia 26 letni Mejłach Kopelowicz (Za- 
rzecze 11) 

(c) Podrzutek: Koło kościoła Bonifra= 
terskiego znaleziono podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 3 tygodni. 

— (c) Przemyt. Podczas rewizji u Abra- 
ma Rajchynana (Nowogródzka 30) znaleziona 
160 paczek sacharyny pochodzenia zagrani- 
cznego i krajowego. 

— (c) Katastrofa autobusowa. Pod Wasi< 
fiszkami miała miejsce katastrofa autobusowa 
Z niewyjaśnionych narazie przyczyn wywró- 
cił się autobus kierowany przez Piotra Praw- 
dzika. Z pasażerów został ranny obrońca Są- 
dowy z ae Jakób Hegenmajer. 

— (ce) Trup na torze. Na przejeździe ko- 
lejowym koło stacji Skrzybowce znaleziono 
przejechaną przez pociąg Franciszkę Bance- 
wiczównę z pobliskiej wsi Misiewicze. Zecho- 
dzi przypuszczenie że miał tu miejsce nie- 
szczęśliwy wypadek. 

— (c) Napad. Na drodze z Lachowicz do 
Hancewicz dokonano napadu rabunkowego 
na dwóch mieszkańców Lachowicz: Wulffa 
Lewina i Mowszę Ceperskiego. Po steroryz0- 
waniu idących napastnicy zrewidowali. im 
kieszenie i po zabraniu różnych drobiazgów 
zbiegli. W pościgu policja ujęła dwóch osob= 
ników którzy są jposzłakowani o dokonanie 
tego napadu. 

— (c) Zamach na majątków Radzi 
wilłmonty. W majątku Radzwi limonty naie- 
żącym do ordynacji nieświeskiej postrzelono 
ciężko rządcę majątku Bogusława Zaleskiego. 
Zamachu na Zaleskiego dokonano z zasadzki 
przez okno. Stan rannego ciężki. Sprawca 
strzałów 'zdołał narazie ukryć się. 

— (a) Tajny ubój. W ubiegłym miesiącu 
rewidenci miejscy ujawnili 5 potajemnych rze 
źni. W tem: trzy rzeźnie ujawniono na ulicy 
Nowogródzkiej, jedną na Piłsudskiej, i jedną 
na Zarzeczu. 

'W rzeźniach tych znaleziono około 800 
klg. mięsa które uległo konfiskacie. 

  

  

   

  

   
  

  

Inżynierowie A. Jensz, ©. Jacewicz | ® 
Biuro Inżynieryjna - Meljoracyjne B 

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

Sporządza projekty i wykonuje 

alizacyjne. —g i CODE DODUNSUZENORSOGZRZBRAUUDA 455 USE DUONA 
lami a SAO WETA WOCRGZ 

roboty wodociągowe i kan 

| JOHAN IRONSID. 

», GRANTON 55-39 
— Wiem, męczy mnie to bardzo... 

„ale kiedyż ja „, go zobaczę? — za- 
_ pytała Vinni, a głos jej drgnął. 

: May uśmiechnęła się. 
— Za dziesięć minut jeśli wziął 

taksis. Właśnie pojechał do ciebie. Do- 
widzenia. Będę wkrótce u ciebie, to 
mi wszystko opowiesz! 

Rozdział XXI — Skrzydła śmierci 

Proces Rogera Carlinga oskarżone- 
— 80 о zamordowanie lady Rowson, zbli- 

żał się ku końc owi Żadna sprawa sądo 
| wa mie wywołała nigdy takiego zainte- 
‚ resowania wśród mieszkańców Londy- 

nu, jak proces Rogera. Jej zagadkowość 
i sfera z której pochodzili bohaterowie 
tragedji była przyczyną zwiększającą 
zaciekawienie. 

Sala sądowa była przepełniona przez 
, tłumy żądnych sensacyj widzów. Z 

` ust do ust podawano sobie pogłoski, o 
tem, że zamordowaną łączyły węzły 

* miłości z oskarżonym, z Borysem Mie- 
_ likowym i całym szeregiem innych osób 
których imiona szeptano sobie do ucha. 
Krążyły najfantastyczniejsze pogłoski. 
Z zapaitym tchem oczekiwano nowych 
rewelacyj: 

Ale nadzieje te zostały zawiedzione. 
„ Świadkowie nie dodali nic nowego do 
wiadomości które zostały zebrane już 
uprzednio. Oskarżony mimo iż blady i 
widocznie zmęczony, zachował zimną 
krew i spokój, stanowczo nie chciał 
się przyznać do winy. 

      

Ale dowody winy, zebrane przeciw- trznej ciężkiej walce, jaka toczyć się śmierć? 

  

_ Transmisja z Warszawy, 

M.GORDONS: ienettu:: | 
miekka wyprzeduź resziek 

i q Olbrzymi 
U WAG a wybór resztek 

  

normalna odbywa się na 

RADJO 

Wtorek, dnia 10 grudnia 1929 r. 

11.55--12.05: Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu. 12.05—f3.10: Poranek muzyki 
popularnej w wykonaniu orkiestry Polskie- 
go Radja w Wiłnie, W programie: 1. Supęć 
- uwertura „Rano, południe i wieczór w 
Wiedniu*, 2. Gounod-- Walc z opery „Fa- 
ust* 3. Hirsch— „Ponte dei Sospiri“, 4. 
Porpė Suta baletowa, 5. Czajkowski — 
„Smutna piosenxa*, 6. Sinding — „Odgłosy 
wiosny”, 7, Muzyka taneczna. 13,10—3,20: 

Komunikat mete- 
orologiczny. 15.40 — 16.00: Program dzien- 
my, repertuar i chwilka litewsku. 16.00— 
16.15: Komunikat organizacji społecznych 
16,15- 1',00: Muzyka z płyt gramofono- 
wych W programie: 1. Jan Brahms— 
Symfonja Nr. 1—c-moll: l. Un poco soste- 
nuto, Il. Andante sostenuto, Il. Un poco 
allegretio е grazioso, IV. Adagio, Allegro 
non troppo ma con brio, 17,00—17,25: 
Auóycja dla dzieci. Kronikę życia młodzie- 
ży wygłosi Wróżka Dzieciolubka. 17,25 — 
17,45: Kącik dla panów, 17,45—18 45: Kon- 
cert poyOłudniowy. Wykonawcy: Mieczysław 
Worotyński (bas), Eugenjusz Olszewski 
(tenor), Wanda Henrychówna (sopran), oraz 
płyty gramofonowe. I. Gounod fantazja z 
opery „Faust płyty, Il. Gounod 1-szy 
akt z opery „Faust“, III Gounod - Muzyka 
baletowa z opery „Faust*. 18,45 — 19.10; 
„Francja za Napoleosa Ill —odczyt wygło: 
si profesor U. 5. B. Iwo Jaworski, 19,10-- 
19,20: Program na środę, | 19,20—23,00: 
Transmisja opery z Katowic „M-me Butter- 
fley", oraz komunikaty z Warszawy. 

ZA W ONA COW OWI GAKC 

4 ŽĄDAICIE Е 
we wszystkich aptekach. i BB 
składach aptecznych zńanego m 

środka od odcisków M 

m 
Prow, B, PĄRA. 

GIELDA WARSZAWSKA 
10 grudnia 1929 r. 

    

   
Dawity i waluty: 

Tronz, Sprz. — Курпо 
Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgia 124,75, 125,06, 124,44 
Kopentiaga 239,20, 239,80, 23860 
Budapeszt 156,00 156,40 155,64 
Holanėja 359,69 360,59 45870 

ondyn 43,50, 43,60,5 «3,39 
lowy-York 8,89, 8,91, 8,37, 
Oslo 1895 27955 28,45 
Paryż 1095 35,10 35,01, 
Praga 26,43.5 26,49, 26,6, 
Szwajcarja 17316, / 17359, 17273 
Bukaraszt 5,3125 53137 53119 

Stoktolim 240,32, 240,92 239,72 
Wie 'eń 125,38 125,69 12507 
Węgry 155,57 155,74 15517 
Wiacty 46,66, 46,78, 46,54, 
Marka niemiecką 213,44, 
Glańsk 173,89. 

   

‚ Majsieja Franciszks, wažnia się+ + ‚ : : „ Gleba, łąki gubiono kolczyk s e Otrzymano najnowsze |] | BEER KLR OOAUTI BWAWAYE tarów. b z chryzolitem įI0CZ0ik 1907, unie- 
modele BARIR: 8 AKOSLERKŲ Do sprzedania ady Dar Ein oi dnią Važiia sig DOMY muro- 

Fabryk: „Pleyel — Paris", „Arnold @ PA ' і." domy pigtrowe| dowania w dobrym | 7 b. m. w rejonie ulic gubioną książkę wane, docho- 
Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfcld“ B D ESAWEMUMM 10, mieszkań wraz | stanie, Cena przy- |Kosciuszki, Mickie- 4/ "wojskową. wyd.| dowe, z. długiem 

: m Mitęzerta Sajałowsta 5 ogrodem _OWOCO-| stępna przy nie- | Wicza i Montwiłłow- przez P. K. U.| bankowym sprze- 
K. Dąbrowska a wym, Woda na] wjejkjej gotówce |Skiej. Łaskawego Zna” Lida, na imię Stani-| damy za 3.5000 

g oraz Gabinet Kosme- miejscu. Sprzedaję] [) jj y(, „Zachęta” |lszcę uprasza się Ogława  Paszkićwicza, dolarów Wilno, wi. Niemiecka 3, m. 6, 8 tyczny Usuwa Zzmar- się z powodu wyjaz-| Mickiewicza 1, |zwrócenie za wyna-rocznik 1895, unie-| Wileńskie Biuro „SPRZEDAŻ i WYDZIERŽAWIENIE szczki, piegi, wągry, du, cena przystėpna.l tej. 9-05, — 0 |grodzeniem do CU- wążnia się. — ©] Komisówo - Handi. 
TT z tupies, ki, K Gilos “i i e at — kierni B. Sztralla, ro; —— == | Mickiewicza 21, 

rzajki, WE wto- „Polonja“, Wielka 44, Tatarskiej. m AL 152. že B 
sów. Mickiewicza 46. pokój 7. -1 SA ĖS ; он оЙЬ 

ko niemu zdawaly się dostatecznie prze 
konywującemi. Mowa prokuratora zro- 
biła na przyjaciół Carlinga wrażenie 
przygnębiające. 

— Weźmy pod uwagę, — mówił 
prokurator — jak wielkie znaczenie 
przypisywał podsądny tym dokum. 
Odzyskanie ich było jego zdaniem 
tak konieczne, że zapomniał o swym 
Ślubie, o czekającej nań narzeczonej. 

I oto w obrazowem przemówieniu 
przedstawił jak skradając się za swę 
ofiarą wchodzi Carling do biura, nie 
zauważony przez nikogo, co było łat- 
wem do uskutecznienia, dzięki rozkła- 
dowi lokalu. Na potwierdzenie swych 
słów prokurator kazał rozdać sądowi 
przysięgłych plan miejsca zbrodni. 

Śmiertelny cios został zadany w 
ciemnym kącie. Wszystko wskazywało 
na to, że zbrodni dokonano z premedy- 
tacją, nawet morderca miał broń przy- 
gotowaną. 

Prokurator pokazał duży scyzoryk, 
który znaleziono w kieszeni Rogera. 
Cios zadała ręka pewna i silna. Nie 
tracąc czasu zbrodniarz-pochwycił pa- 
.piery i wymknął się tylnemi drzwiami 
(przez korytarz, następnie wrzucił do 
skrzynki kopertę, a sam pośpieszył na 
ślub. 

— Któż, prócz podsądnego wiedział 
w tym czasie o zniknięciu papierów ?— 
zawołał prokurator. — A dałej, co by- 
ło? Całe dalsze zachowanie Rogera 
Carlinga, jego wzburzenie i zdenerwo- 
wanie w chwili ukazania się w koście- 
le, nagła zmiana planów poślubnej pod- 
róży, wszystko to dowodzi o węwnę- 

ledzialny redaktor Witojd Woydylto. 

pam EDDBBONANCZACHGAKNE BOLU BAM sin I 

SŁOWO 

  

Od dnia 10 do 13 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„W pogoni za djamentem" 
Dramat w 10 aktach. Tom Mix. | RAPA Lima-Parh Mickey a Komedja w 

W roli głównej: 2 aktach, 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „OCHOTNIK i SIAM* 

(Dziś! Arcydzieło filmowe produkcji 
uropejskiej. Reżyserji JOE MAY POWRÓT Ł NIEWOLI 
Role główne wykonują znakomita DITA PARLO, niezrównany LARS HANSEN i GUSTAW 
FRÓHLICH. Motto: Przyjaźń i miłość... Dwoje przyjaciół i... Kobieta... Tragiczny trójkąt... 

Orkiestra koncertowa. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.25. W dzień premjery 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

  

    

KINO-TEATR 

„HOLbYWODD" 
Mickiewicza 22. 

    

  jeńwabi 

  

   
Dłiś i dni następnych wielki 66 W rolach głównych: OLGO 

Kino - Teatr dramat z życia rosyjskiego „TAŃCEKKA KATARZYNY Ii GROWSKA i OSIP RUNICZ 
į ‘ bohater filmu „Przy Kominku*. Ciemnota: rozwydrzenie i rospusta rosyjskiej szlachty pod panowaniem Kata- 

„Słońce rzyny Il. Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej. Historyczny balet carskiego teatru dworskiego 
w Petersburgu. Pod biczem despoty. Zwycięstwo miłosci. Nad program: Arcywesota komedja „OJ TA 

Е аЕО TESCIOWA* z Harry Lloyd'em w roli głównej. 
parterze.      
  

Dziś i ami następaych, wspaniaty film proaukcji krajowej 

POLICĄHAJ$STER TAGIEJEW 
12 aktowy dramat filmowy, osnuty na tle powiesci GABRIELI ZAPOLSKIEJ. W rolach głównych artyści scen 
Wóńzewókiels BOGUSŁAW SAMBORSKI, ZBYSZKO SAWAN, MARJA BOGDA, JERZY MARR, NORA NEY, 

„OGNISKO 
Ut. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 

Papiery yrocentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.50. Prem- 

  

  

jowa dolarowa 67.25 5 proc. konwersyjna kolejowego). Liul ROMSKA, EUGENJUSZ BODO i iani. Początek seansów o g. 5, w niedziele i Święta o g. 4. Następny 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- Joweg о 2 7 « jeci St. kiego. Ё jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. peówóke: zERZEOWIÓRNIE, > ana ZD 
Aš a dee ko Kaki A = obli= 

ас Po NENA >: 1е вате ROS — Premiera] —  UWAGAI Podczas seansėw orkiestra balalajek i mandoiin. - 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,30 KINO-TEATR Zaekikaraikes przebój! Tryumfalny film, i jego partnerki 8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw= Harry Liedtke Hildy ;Kosz prześlicznej ie 52.— 466 ulubieńca publiczności, niezrównanego 
Siedlec 60— 8 proc. obligacje Р° в; НБО Ь IEŽNICZ OLGA 1275 L 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25. $ proc Wileńska 38. 4 EZN EA emocjonująca treść! Porywające momenty! 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz. — 
5050 4 i pół proc. warsz. 46. Kalisz 57 —. 

2 ORKIESTRY Rekordowy sukces na całym świecie. — Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie. Polski Valentino IGO SYM, przepiękna amerykanka, która aseku- 8 proc. T. K. Przem. Poiskiego 79,— > В Ы - 2 
i i ła swój uśmiech 50.000 dol, FAY MARBE, znakomity amant Е. VEREBES i wytworny komik 8 proc. Piotrkowa 75.25 Kino - Teatr M THIMING DECA D į i Е dek” 12 aktów humoru. Romantyczne 

Akcje. Światowid w szampańskim filmie p. t. 94 ū ai, SET GE praypa nieporozumiecia „Chłopczycy* z 
Banx Polski 169,— 160.50 Powszechry „99 krainy dolara. ANONS! Już wkrótce całe Wilno będzie się bawiło na filmie „Nad pięknym modrym Duna- 

ul. Mickiewicza 9.   Kredyt 110. Żwiązek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.5), Elektrownia w Dąbrowie 
69. Cukier 28.50 Cegielski —,—., Mo- 
drzejów18. Norblin 80. Osirowiec 1-1 em 66 
Starachowice 2250 22,— Zieleniewski 80, 
—80 Parowozy 20. Węgiel 71,— — Раго- 
wozy 20, —. Burkowski 850 Spiess 105, 
Lilsop 41.— B. Zachodni 39. Kijewski 90, 

Sklep sukna, jedwabiu i manuiakiury 

Klucze 8.50 Il em. 73.50. Siła i Światło ) $ 
Rai A Kea o CALEL NOZ NIEMIECKA 19 Tinos lowy—120 Wysoka 145, Zawiercie 6,50. s awiercie 6, z dnia 9-go grndnia rozpoczeło się 

Wielka wyprzedaż resztek 
i wysortowanyeh towarów 

jedwabi, wełny również materjałów na ubrania męskie i płąszcze 

EEE; Z wielkim rabatem gm 

jem* czyli „Ulubienica Wiednia”, W rol. gł, Harry Liedtke i tia Mara 

  

  

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU OBRONY. 
MIENIA POLAKÓW 

poszkodowanych przez wojnę i rewolucję 
wzywa członków Związku na 

NADZWYCZAJNE OGÓLNE ZEBRANIE 
w dniu 16 grudnia 1929 roku w poniedziałek 
o godz. 8 wiecz. do sali Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa ul. Krakowskie-Przedm. 66, w 

Warszawie. 
Treść obrad: 

„1. Sprawa odszkodowań za straty wo- 
jenne w związku z przyjęciem przez wiel. 
kie mocarstwa „Planu Younga", 

2. Sprawa likwidacji wierzytelności b. 
Banków Rosyjskich: Szlacheckiego i Wio» 
ściańskiego, i konwersji posiadanych przez 

  
1 A 

Przetarg. 
Kierownictwo Budowy mostu na Anto- 

kolu w Wilnie ogłasza przetarg nieograniczo- 
ny na przetarg desek i okrajków dębowych 

    

CH 
wa BILARD MAWAWAM 

LOKALE gg oem oe R OŽNE 
ПЛВЕ СОИ BRL EŻE -nki — por. L. Juch- 

niewicz, 85 p. strz. BAW BAW 
  

    

  

obywateli polskich Listów  Zastawnych Pokó Wil, N. Wilejka.  - w ilości 5 m.3. dopuszczalne są oferty na je- 
wžglednie świadectw pomienionych Banków (Gabinet do wynajęcia z na 1 ё Eosnom @е` $ poszczególnych materjałów (desek al. 

3. Sprawa likwidacji oraz zwrotu składek Racjonalnej Kosme- kiemi wygodami, oraz Labezpieczenie bo okrajków) lub a i sieti naležy 
czonkowskich b. Kas Emerytalnych Rosyj tyki Leczniozej. używalnością telefo-. paścianek obsza” || najpewniejsze na Tais a) a 
Ka Ema au лхЙ Wilno, _ nu. Jagiellońska 1—4.j 3 ru 21 ka z za” || kapitał i procenta 1020 roku godz. 10 w kłórym to dniu o 
Spir п НН ОВ Mickievricza 51 m. 4, _. R Lt] DūdoNaniami, w załatwia odzinie 11 sur komis; e otwarcie ofert POŁ, ке е ab Bi p Ūrodę kobiecą _kon- SKIGEATEGZ WE | pow. Wil.-Trockim || Wileńskie Biuro EozebrOWadE Gio STB Kierownictwo 
szenie likwidacii b R zk Ti h O KRN serwuje, dosko- 05 Y 8 PZ za || Komisowo - Handl - Budowy Mostu zastrzega sobie prawo wybo sd a a. A os is 2 a O nali, BA, taa ? B a ia s „| Mickiewicza 21, ru oceny, przyjęcia względnie odrzucenia о-- 
ki Krótkoterminowego Kredytu, Towarzyst- S nieknė Ppalekie Gie alb Ls I Kowisowo = Hanai I tel. 152, —L. fert. POD BE у < ь 
wa Ubezpieczeniowe i tp.) | „ Wypadanie wlo- W * k | Mickiewicza 21, i Wszelkich informacyj udziela kierownik 

5) Sprawa likwidacji i zwrotu wkładów + 1% iet. r arszawian a, tel. 152. 2 Kursa kroju, szycia biura Budowy codziennie od 8 12 ul. Antokoł 
b. Ros. Banku Państwa. nowsze zdobycze ko- wychowawczyni — па- R robót ręcznych i mo- Ska Mówi Вн, Ьапави‹р й 

‚ 7 1 pułkow: 6 Stan sprawy rozrachunku z Rosją. 
Wrazie braku quorum rozpoczęte w go- 

dzinę później w tymże lokalu drugie Zebra- 
nie będzie prawomocne bez wzgłędu na ilość 
uczestników. 

Kartą wstępu służy kwit na składkę człon 
kowską za 1929 r. Zainteresowani a nie na- 
leżący jeszcze do Związku mogą opłacić 
wpisowe i składkę człońkowską u wejścia 
na salę Zebrania. 

Wobec tego że sprawy „Treścią" obję- 
te, dotyczą setki obywateli rozsianych po ca- 
łej, Polsce, wszystkie pisma proszone są o po- 
wtórzenia niniejszego zawiadomienia. 

Wilno, dnia 6 grudnia 1929 r. 

Dr. E. GLOBUS | 
  

(choroby skórne i weneryczne). 

POWRÓCIŁ. Wileńska 22. (10-12i 5 
a —- 

-7)   

  

: jelka poszukuje delowania smetyki racjonalnej. UCZYC 
ае * „posady do miodszych | u 

Codsieani od a 0 dzieci z całodzienną ask ж ао лка $. SIofAnOWiczÓWNy 
men nnn Opieką. Posiada dO- RYDZE solone 3,— „ _ul. Wielka 56, m. $ 
U id KOBIECĄ skonałe świadectwa. WĘDLINY wiejskie Zapisy codziennie, na 

ro konserwuje, Francuski i metodę pp; Fjedorowiczowej kursa dzienne i wie- 
doskonali, odświeża. Frebla, Przygotowuje ; Wysockiej otrzyma- czorowe. -0 
usuwa braki i skazy, do gimnazjum, wy-no duży transport. 
Regulacje i trwałe jedzie na wieś. Adres: Poleca: ' Ё Kaiask 
przyciemnianie brwi, Antokol-Piaski Nr 7 w + gubiono - dowód gubioną książkę 
Gabinet _ Kosmetyki m. 2: -z ęcewicz osobisty,  wyde wojskowa, TOCZ- 

gą EU: Mickiewiza TELC ZGB ialakie oj. książkę przez "ix K KO : Wilno, . ewiczowej. ю SAD r, Wielka 18'm. 9. Przyj. KUPNO 1 SPRZEDAŻ EE TKO wojsk., wyd, przezna imię Mikolaja Wo: 
об & 10— D TEK 300 hek- | 878 Eanna КЕЛЕ P. K. U. Lida, na imię skobowicza, unie- 

  

  

  

  

musiała w duszy mordercy. 
Obrońca Biown — zerwał się z 

miejsca i przerwał mówiącemu. 
— Protestuję! Zmiana planów na 

którą się pan powołuje będzie wyja- 
śniona przez świadków. 

Prokurator wzruszył ramionami i 
mówił dalej, gromadząc. obciążające 
Carlinga dowody... 

Po przemówieniu prokuratora, przez 
cały dzień zeznawali świadkowie oskar- 
żenia i obrony... 

Brown przeszedł sam siebie, usiłu- 
jąc wybielić podsądnego, ale jasnem 
było, że nawet słynny adwokat nie bar- 
dzo wierzy w wygraną. Ze specjalnym 
akcentem, podkreślał fakt, że śledztwo 
ustaliło, iż morderca był w rękawicz- 
kach — gdyż na torebce nie pozostały 
ślady palców, a szofer Sadler oświad- 
czył kategorycznie, że Roger Carling 
był bez rękawiczek. Zauważył to nape- 
wno i zadawał sobie pytanie: jak mógł 
tak porządnie ubrany pan zapomnieć 
rękawiczek w taki mroźny dzień. 

Ten napozór nic nie znaczący fakt 
w przemówieniu Browna wyolbrzymiał 
do poważnych rozmiarów. 

Niestety wspaniałe trzygodzinne 
przemówienie adwokata nie wywołało 
wielkiego wrażenia. f 

Przewodniczący sądu rozdał sędziom 
przysięgłym pytania i sąd udał się na 
konferencję. 

Minęła godzina... Minęły dwie * go- 
dziny. Podniecenie na -sali doszło do 
punktu kulminacyjnego. Czy wreszcie 
wrócą sędziowie? Jaki będzie wyrok? 
Jaka będzie decyzja przysięgłych? 

Czy podsądny będzie skazany 

Głosem donośnym nakazał sekre- 
tarz sądu, by publiczność wstała. We- 
szli sędziowie przysięgli. Przewodni- 
czący zajął miejsce i kazał wprowadzić 
oskarżonego. 

Roger Carling stał wyprostowany i 
nieruchomy, lecz na twarzy jego nie 
pozostała ani jedna kropla krwi. Za- : — Jestem żoną Rogera Carlinga. 
ciśnięte usta, zacięły się w uporze, naka Sir Robert Rowson siedział w fote- Rawson spojrzał na nią uważnie i 
zując twarzy spokój. Wstał sędzia przy- lu na kółkach przed kominkiem, w po rzekł: 
sięgły i odczytał odpowiedzi na wszy- koju, który był niegdyś buduarem jego  — Domyślam się tego. Współczuję 
stkie pytania, brzmiały one jednakowo: żony. Coraz częściej przebywał tam w pani bardzo, ale przykro mi, że pani 

Winien! samotności, nie przyjmując nikogo. tu przyszła, gdyż obawiam się, że roz- 
Śmierć nachyliła się nad salą i Obok, w saloniku chińskim dyżurował mowa nasza powiększy tylko ból pani... 

skrzydłami swemi musnęła głowę pod- Thomson łub Perkins, najczęściej ten i mój! Poco pani przyszła? 
sądnego. ostatni, gdyż sir Robert od chwili, gdy — By błagać pana o ratunek dla 

Na sali rozległo się głuche łkanie. przyłapał starego kamerdynera na pod- mego męża! 
Przewodniczący surowo zażądał, by się glądaniu, stracił zupełnie dawne zau- Pan jest ostatnią moją nadzieją! 
uciszono it zwrócił się do skazańca. Ź tanie do wiernego sługi. Pan wie że prośba o ułaskawienie zo- 
zapytaniem, czy nie chciałby coś powie- Dnia tego Perkins siedział przy ba- stała odrzucona i... jutro... 
dzieć? ronecie i czytał głośno „Times*. Sir — Jutro Roger Carling odkupi swą 

Spokojnym dźwięcznym głosem od- Robert słuchał uważnie, nie spuszcza- zbrodnię. 
powiedział Roger Carling: jąc oczwz dużego portretu żony wiszą- „ Osten zacisnął pięście w oburzeniu, 

— Powtórzę tylko, że nie popeł- cego nad kominkiem. ale nie:ośmiekił się przerwać starcowi, 
niłem tej strasznej zbrodni — jestem 
niewinny! podał bilet wizytowy na którym ołów- Rogera. Jeśli błagania May nie zmięk- 

May wstała z ławy i przyciskając  .kiem mapisane były następujące czą tego kamiennego serca— wszystko 
ręce do gwałtownie bijącego serca, go- słowa: przepadnie. 
rejącemi oczyma  patrzała na męża. „Błagam o przyjęcie mnie na pięć — Nie, nie, sir Robercie... On nie 
Oczy ich spotkały się i nie rozeszły minut w bardza ważnej sprawie*. jest winien, pan wie... pan to musi wie- 
przez cały czas czytania wyroku śmier- — Osten Starr! — mruknął sir Ro- dzieć najlepiej! 

ci. bert, patrząc na bilet. — Ja? Oddałbym wszystko co mi, 
Na sali rozległy się łkania i westch- _ — Z tym panem jest jakaś pani, — pozostało na ziemi, by módz w to wie- 

nienia. oznajmił lokaj. — Pytałem o godność rzyć, ale nie mogę. Sąd uznał go za 
Policja szybko na znak dany przez ale nie chciała powiedzieć mi. winnego. Wina jego nie podlega wątpli- 

przewodniczącego, wyprawiała publicz- Sir Robert zmarszczył brwi i zwolna wości. Pewność ta jest dla mnie źród- 
ność z sali. Osten Starr i Vinni wzięli rzekł: ; łem nowego cierpienia, gdyż kochałem 
May pod rękę i wyprowadzili z gma- — Dobrze. Poproś tych państwa go, jak rodzonego syna, a on... on za- 
chu sądu. tutaj. Możesz poczekać w sąsiednim po: mordował moją ukochaną żonę. 

Na korytarzu May zatrzymała się, koju, Perkinsie. May upadła na kolana przed fotelem 
spojrzała na Starra i rzekła spokojnie: Rzucił pytające spojrzenie na port- i ruchem błagainym wyciągnęła ręce. 

— Nie, to się jeszcze nie skończy- ret żony, ale gdy zwrócił swą twarz ku 
ło! Prawda wyjdzie na wierzch... wszy- wchodzącym, malował się na niej nie- 
stko się wyjaśni! wzruszony: spokój. 

Młoda kobieta upadła zemdlona na — Pamiętam pana, mr. Starr — 
ręce:Ostena. rzekł ziimno. — Ale kim jest ta pani? 

May podeszła bliżej i odrzuciła 
Rozdział XXII — Ostatnia nadzieja z twarzy zasłonę. 

  

na 

Drukarnia „Wydawnictw Were Kaas уа   

Do pokoju wszedł lokaj, Jenkins i w którego rękach spoczywał teraz los 

   


