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1 PERSPERTYGIE 
—  TYGODAA 

ai 1 XII. — 1! XII. 
nenty! Ewakuacja drugiej strzfy Nad. 
1o,i5znii należy już do przeszłości. W 

hiu 30 go listopada po jedenastu la- 
——i:h Okupacji wywieszono po raz 

lerwszy w Koblencji sztandary nie- 
iEMyjieckie. Ludność strefy okupowanej 
ach Czcila moment opróżnienia kraju 
Biur Z€7 wojska b. aljantów dwudnio- 
Hano4em Świętem, w Niemczech natomiast 

z sbyły się manifestacje i składanie 
„ańców na grobis Stressemana. W 
20 sposób starano się podkreślić za: 
ugi zmarłego męża stanu. 
Ewakuacja drugiej strefy Nadrenji 

st ważnym etapem nafdrodze likwi- 
acji skutków wielkiej wojny. Posta- 

ksiądoWiona ona została w czasie konie- 
a w£lcji w Hadze, gdzie jednocześnie 
1922istalono termin ewakuacji trzeciej i 
i stetniej strefy na 30 czerwca 1930 r. 
mia gen ostatni termin, 
+4 ratyfikacji przez Reichstag planu 
„egfounga regulującego spłatę niemiec: 
ir 2žich odszkodowań. 
Zizs  Ewakuacja drugiej strefy Nadrenii 
A wielkim sukcesem polityki zagra: 
оат С 

  
znej zainicjowanej przez zmariego . 

liaqtressemana. Jego to bowiem prze: 
7, wewszystkiem jest zasługą, iż Niemcy 
zwidzyskały nie tylko zmniejszenie sum 
la S'*paracyjnych które mają płacić w 
— gu bardzo długiego czasu. ale al- 
le. xnci zrzekli się gwarancji jaką przed- 
sdemstawiała okupowana Nadrenja zarów: 
„Arho pod wzgiędem oezpleczeństwa jak 

siek) wypłacalności. 
ię ]  Tembardziej musi się wydać dziw: 
kówią taktyka nacjonalistów niemieckich, 
<.śXtórzy od szeregu miesięcy prowa- 
aszjłzą zajadłą kampanję przeciwko pla- 
„klłowi Younga, a obecnie przygoto- 
S, wwują się do plebiscytu w sprawie 
i IS ustawy” przeciwko ujarzmieniu naro: 
esi niemieckiego", która odrzucona 

%ostała znaczną większością w Reichs- 
- |jagu. Właśnieżteraz akcja nacjona- 
je istów otrzymała znaczne posiłki w 
stawpostaci memorjału Dr. Schachta. 

Memorjał Dr. Schachta. Prezes 
ger Reichsbanku i b. szef niemieckiej de- 
„Ołegacji podczas rokowań  reparacyj- 
Wilhych na wiosnę b. r. Dr Schacht, o» 
Segłosił memorjał, w którym  krytycz- 

e ustosunkowuje się do planu Youa- 
opracowany był przy jego bez: 

aznfpośrednim udziale i pół roku temu 
aw 'prezes Reichsbanku, nie miał żadnych 

astrzeżeń. Według komentarzy prasy 
francuskiej, wystąpienie Dr Schachta 
S$kierowane jest przeciwko zmianom, 
które w planie Younga poczyniła kon: 
ierencja haska. : 

| Ježeli istotnym motywem ogtosze- 
ia memorjału było niezadowolenie 

Na/ Dr Schachta ze zmian, które do pla- 
žinų Younga wprowadziła konferencja 

" Jhaska, każdemu musi wydawać się 
dziwnym fakt, że S:bacht dopiero w 
trzy miesiące po konferencji wybrał 
moment. dla ogłoszenia swych zastrze- 

ь łeń. Zarówno wybór chwili ogłosze- 
ojóhia jak i osoba prezesa Reichsbanku 

związanego politycznie 2  nacjonali- 
owstycznemi kołami Niemiec tłomaczą, 
€jfdlączego niemiecka prasa Socjal-demo- 
elfkratyczna zakwalifikowała memorjał 
» jlako „nóż w plecy rządu". 

Jednakże dramatycznego „okrzyku 
„NÓŻ w plecy rządu” nie należy brać 
zbyt serjo ponieważ i z tego może 
Wykuć sobie polityka niemiecka argu- 
Mmencik dla targów o dalsze ustępstwa. 
Zmarły minister Stresseman często 
Stosował tego rodzaju taktykę | nie 
Mógł skarżyć się aby nie dała mu 

„| pomyślnych rezultatów. 
-_ Dr. Schacht zatem w swem patrjo- 
tycznem sumieniu krytykując plan 

, Younga, jest najzupełniej spokojny 
, le bowiem, że jego wystąpienie po- 

* © dodatnin skutkiem w postaci moż- 
tości wytargowania jeszcze czegoś 

vjod b. aliantow żadnego znaczenia na 
kązewnątrz mieć nie może, Inna rzecz 
d wewiiątrz. Memorjał stanowi dla akcji 
"nacjonalistow, skierowanej przeciwko 
fządowi kanclerza Miillera, znaczną 
pomoc, zwłaszcza w okresie zbliżają 
cego się plebiscytu, 

je ' Jakie znaczenie ma pakt 
„ Kelloga? Rządy angielski, francuski, 

- amerykański i włoski jako Sygnatarju- 
„ Sze paktu Ktlloga wystosowaly noty 
| do rządu Z. S. 5. R. w sprawie kon. 

liktu sowiecko-chińskiego, w których 
„„odkreśleją konieczność pokojowej 

Ć likwidacji zatargu i proponują ewen- 
m jtualne swoje pośrednictwo. Sowiety 

odpowiedziały na to notą,. Litwiaowa 
którą spokojny „Temps“, oficjalny 

„Organ |. francuskiego ministerstwa 
A Spraw zagranicznych zakwalifikował 
| jako „niebywałą w bezczelności odpo- 

, Wledź”. Cóż napisał p. Litwinow? Oto 
ni mniej ni więcej oświadczył, że 
Bolszewja a) kilkakrotnie ostrzegała 

" Chiny z powodu prowokacyjnych na- 

lie: 
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UPOKORZENIE 
największe 

Prowadzone od kilku dni konie- 

rencje z posłami na Zamku są naj- 

większem z dotychczasowych upoko- 

rzeń Sejmu. Nawet „dno oka" nie 

było upokorzeniem większem. Pyta- 

nie się Sejmu „co teraz.robić?'* jest 

strasznie łatwo porównać do scenki, 
kiedy posuwa się miłego pieska po 
posadzce „salonu i mówi się mu 

grzecznie; „patrz coś napaskudził", 

Grzmiał Sejm: 
«Żądamy likwidacji systemu ma- 

jowego...!“ 
W tym celu powoływał się nie. 

tylko na swojskie, lecz i na cudzo- 
ziemskie  opinje. _ „Towarzysze — 
Anglicy, Francuzi, Niemcy wysyłali do 
naszych „towarzyszów* przyjacielskie 

pozdrowienia i życzenia: 
„Trwajcie w żądaniu 

Piłsudskiego", 
Rząd został obalony. — Pan Pre- 

zydent się zwraca do groźnych stron- 

mictw sejmowych z pytaniem: 
— „Cóż teraz mam robić?" 

I jedną tylko słyszymy odpowiedź: 

„Sejm nowego rządu powołać nie 
jest w stanie. Prosimy pozostawić 
Marsz. Piłsudskiego przy władzy. 

Inaczej nie można”. 

Ga ety opozycyjne, jak na ko- 

mendę przestały pisać go „likwidacji 

systemu majowego". 

Na wiosnę, wtedy, kiedy ustępował 
prof. Bartel, pisałem, że gdyby Pil- 

sudski oddał władzę opozycji, toby 

„po sześciu miesiącach- na kolanach 
błagaaoby go, aby władzę przyjął z 

powrotem. Moje przypuszczenie było 
jedaak słabsze niż obecna rzeczywi- 

stość, w której te same stronnictwa, 
które „olbrzymią* (jak się chwaliły) 

większością obaliły rząd, będący wyra- 

zem „systemu * Marsz, Piłsudskiego 

teraz błagają tegoż Marsz. Piłsudskie- 

go, aby pozostał, | do stwierdzeń, że 

konstytucja 17 Marca nie jest možii- 

wa do wykonania, raz jeszcze przyłą: 
czył się głos partyj, które głoszą że 
są konstytucji tej „obrońcami: socjali- 
stów, endeków i t. d. Konstytucja 17 
Marca przewiduje rządy sejmowe, 
Sejm potrafi tylko gabinet cbalać 
tworzyć go nie umie. Caź 

obalenia 

Kolejna konferencja na Zamku 

WARSZAWA, 11 XII. PAT. W 

dalszym ciągu  konierencyj, związa- 
nych z przesileniem, Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej zaprosił na jutro na 

kolejne konferencje posłów Chaciń- 
skiego (ChD), Chądzyńskiego (NPR), 

Smulikowskiego (PPS dawna fr. rew) 

i Rosmarina (Koło Żyd.). 

Konferencja pramfera z ministrami 
Zaleskim, Matuszewskim, Nieza- 

bytowskim i Prystorem 
WARSZAWA, 11 XII, PAT. W 

dniu dzisiejszym p. premjer przyjął 
p.p. ministrów: Zaleskiego, Matuszew- 
skiego, Niezabytowskiego i Prystora, 

Sukces ugrupowań prarządowych 
w wyborach wiejskich do sejmi. 

ków powiatowych 
WARSZAWA, 11 XII. Pat, Wynik 

wyborów do sejmików powiatowych 
w województwie poznańskim jest na- 
stępujący: ugrupowanie prorządowe — 
224 mandaty, Stronnictwo Narodowe 
- 38 mandatów, Ch. D.—10 manda- 

tów, N.P.P. prawica—208, Piast—181, 
Wyzwolenie—7, P.P.S.—18, bezpar- 
tyįni -10, Niemcy—66. Jest to wynik 

wyborów tylko. wsi. 

Ofwareie wysfawy ruchomej 
przemysłu krajowego w Piotrko- 

«ie 
PIOTRKÓW, 10 X; PAT. Przedstawi- 

Clei mioisteqalny Piasecki w imiemu mi- 
Mjstra przemyslu i baadlu Kwiatkowskiego 
otworzył lu wystawę ruchomą przemysłu 
krajowego. 

padów band na jej terytorium, by dzą bezpośrednie rokowania w celu jej zgody nie udzielał, f) konflikt dopuści. 
ignorowanie tych ostrzezeń zmusiło 
Sowiety do działań wojennych zmie- 
rzających do zabezpieczenia życia i 
mienia obywateli sowieckich, c) że 
wystąpienie mocarstw nastąpiło w 
chwili gdy Moskwa i Mukden prowa- 
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PRZEUSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -- @1, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 94 
GRZNIAKONIE, — Butet Kolejowy. : 
BRASŁAW — Ksiegarmnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bolfet Kolejowy. 
GLĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

RODNQO — Księgaruia T-wa „Ruch“, 
ODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC — skięp tytoniowy S$. Zwierzyństki. 
KLECK — sklep „Jedność”, 
UDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — kKsjęgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ut. Ratuszowa, Księgarni 
NUOWOGRGDEK — Kiosk St. Michaiski 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSIK — Księgaruia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. |ucze 
WARSZAWA — T-we Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgafnia T-wa „Ruch“. 
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DOWÓW 
Laiegnacie przesilenia rządowego 

w Łotwie. 
RYGA, 11,XII, Pat. Kwestja kryzysu. 

gabinetowego na wczorajszem posiedzeniu 

sejmowem została częściowo zlikwidowana 
przez pow ększenie rady ministrów O 1 no- 

wegt ministra bez teki. W ten sposób ko- 
alicja rządowa została uratowana i rząd 

obecny posiada za sobę większość w sej- 
mie. Między frakcjami koalicyjnemi odby- 
wają się obecnie narady i pertraktacje co 
do nowego podziału tek w radzie minist- 
rów w związku z wakującemi po dymisji 
ministra sprawiedliwości i ministra wojny 
temi dwiema tekami. 

65 Prywódcy „Żelaznego Wilka 
za kratkami. 

RYGA, 1—12. Pat. „Junakas Si: 
nas“ podaje następujące szczegóły o 
ostatnich aresztowaniach na Litwie, 
pozostających w związku z wybuchem 
w lokalu „Żelaznego Wilka". Wszys- 
cy aresztowani zostali przeniesieni z 
aresztu policji kryminalnej do więzie- 
nia śledczego. Między aresztowanymi 
znajduje się Matulewicz, były naczel- 
nik pow atu kowieńskiego i były na- 
czelnik policji kowieńskiej. Matuiewicz 
zajmował ostatnio stanowisko preze- 
sa organizacji „Wilk Zelazny“ i związ- 
ku ochotników. Aresztowania dotknę- 
ły głównie członków „Wilka żelazne- 
go” i związku ochotników oraz zwo- 
lenników Woldemarasa. Aresztowany 
został również były «dyrektor Banku 
Litewskiego Saktus. 

Sprawa s.awelskich Komunistów 
Sesja sądu wojennego w Szawlach pod 

przewodnictwem pułk. Budrewiczusa roz- 

ważyła sprawę członków szawelskięgo od- 
działu litewskiej partii komunistycznej. Na 
łąwie oskarżonych  zasiądło 10 osób. 
Wszyscy oni oskarżeni byliso agitację *k6-* > 
munistyczną wśród robotników i żołaisyzy. 

Wyrokiem sądu członkowie. wywrotowej 
organizacji, Kagan i Jankunas zostali ska- 
zani na karę śmierci, Reźnik i Elkan na 6 
lat więzienia, Baniewicz ną 10 lat, Paksztis 

  

Dalsze sukcesy Tardfen w parłamencie 
Odrzucenie antypalstwowych ap w sprawie bud- nego w obecnej erże pacyfistycznych 

nistersi Joy frazesów za fundament pokoju na 
PARYŻ, 11-12. Pat. lzba odrzuciła 330 głosami przeciwko 251 po: Świecie. Trzeba dodać, że Bolszewja 

prawkę, domagającą się wprowadzenia zmian do ustawy O jednorocznej nie tylko podpisała paki Kelloga, ale 
służbie wojskowej. Pozatem 307 głosami przeciwko 248 lzba odrzuciła "a wiosnę b. r. prowadziła kompa- 
wniosek socjalistyczny, żądający odesłania do komisji rozdziaiów budżetu "Ie w sprawie protokułu zmiercają- 
ministerstwa wojny, dotyczących żołdu dla wojska. Przy Obu wzmiauko- Seg0 do szybkiego wprowadzenia w Se ów A życie paktu na Wschodzie Europy. wanych sprawach rząd stawiał kwestję zaufania. Czego to wtenczas nie wypisywała 

Motywy decyzji rządu w sprawie przesunięcia terminu Prasa Sowieca, a ten sam sowiecki wy pz! rzą P Р ее aniół pokoju p. Litwinow aż się krztu- 
rozpoczęcia roku budżetowego sił od pacyfistycznych zachwytów do- 

PARYŻ, 11 XIL PAT. Premjer Tardieu i minister skarbu Cheron wodząc konieczności niezwłocznego 
przyjęli przewodniczących i sprawozdawców komisyj finansowych lzby i Se- wprowadzenia paktu w życie. Słowai 
natu i przedstawili im motywy decyzji rządu w sprawie przesunięcia termi- rzeczywistość. O tem należy dobrze 
nu rozpoczęcia roku budżetowego. Pozatem rząd zapronował w celu utrzy- paiętać, Ostatnia noia Z. S. S, R. 
mania równowagi budżetowej pokrycie 759 miljonów, pochodzących ze jest pod tym względem b. pouczają- 
zwiększenia wydatków sumą 777 miljonów, pochodzącą z innych źródeł, cym dokumentem. A 
mianowicie z nadwyżek budżetowych. Dla polepszenia sytuacji na rynku Ale nie tylko sam p. Litwinow wy 
finansowym rząd przyśpieszył uchwalenie ustawy, regulującej sprawę re. mierzył „dyplomatyczny policzek" mo- 
klamowania emisyj papierów wartościowych i złożył projekt ustawy w spra- Carstwom. Pomogły mu w tej ope- 
wie głosów zbiorowych na zebraniach akcjonarjuszy. racji Japonjai Niemcy, również sygna- 

tarjusze paktu Kelloga. Oba te pań: 
GŁOS O POLSCE W DEBACIE NAD BUDŻETEM MINISTERSTWA SPRAW stwa wręcz odmówiły udziału w wy- 

ZAGRANICZNYCH. stąpieniu dyplomatycznem. : 2 &р Ур ty 
PARYŻ. 11. 12. (PAT). Sprawozdawca budżetu ministerstwa: spraw zagranicznych Niemcy upozorowały to tem, że 
e w przemówieniu "a oświadczył, że Polska wykazała w roku 1929 w dziedzi- już przedtem na prośbę Sowietów za- w: pah ao yć, nacpchowaną duchem zgody i rozsąd- stę„owały ich interesa w Chinach i już 
W sprawie stosunków polsko - niemieckich a w szczególności w sprawie układu częściowo występują w roli pośred- 

handlowego Paganon zauważył, że nowe zetxnięcie się Polski z Niemcami niedoprowadziło Mika, Japonja OoŚwiadczyła krótko, że 
a Mika ai poełdów. Prep, ke x A Jedynie za cenę oka. skoro toczą się rokowańia Sowietów 
z, więcej dobrej woli przez Niemcy oba: państwa użgodnią swe interesy. С žurii 

š Zdaniem „mėwcy, rząd Rzeszy pozostawač musi pod naciskiem menas agrar- Ž A Mandžu Ё wystąpienie 
juszy i knowań nacjonalistów. Ugodowe zamiary, które okazuje od czasu do czasu rząd jest zbędne. 
Rzeszy, są zbyt często neutr“lizowane przez odruchy opinji publicznej niemieckiej. Pa- Ten brak solidarności trzeba tłu- 
ganon podkreśla gwałtowną kampanię antypolską z okazji zajść dotyczących praw mniej. maczyć rywalizacją Japonji ze Stana- 
R Z Ra z PINE OR porozumienie min. Stresemanna i min. mj Zjednoczonemi na Dalekim Wscho- 

eskiego w Genewie w sprawie regulowania na miejscu nieporozumień oraz układ . š 
niemiecko - polski w sprawie reklamacyj finansowych, który 2 zdaniem jego — ułatwi dzie. Japonia „posiadająca liczne inte- 
wprowadzenie w życie planu Younga. resa w Mandżurji zawsze popierała 

© STOSUNKACH POLSKO - LITEWSKICH. ojca obecnego wielkorządcy Czang-Su- 
W sprawie stosunków polsko - litewskich Paganon przedstawił w zary ie przebieg Lianga, głośnego Czang-Tso-Lina, na- 

bezpośrednich rokowań, których celem było przywrócenie normalnych stosunków między tomiast St. Zjednoczcne sympatyzują 
państwami, oraz zaznaczył, że rzeczoznawcy Ligi Narodów nie znaleźli na Litwie wszyst z rządem nankińskim 
kich ułatwień, pożądanych dla doprowadzenia -do pomyślnego zakończenia ich misji. T dźwięk ga t S 

Paganon stwierdzi dalej, że nowy rząd kowieński czyni w dalszym ciągu Wilno en rozćzwięk wykorzysi ały 0- 
1 ošrodkiem politycznym swej działalności, jednakże wyraził nadzieję, że Litwa będzie bro- Wlety, ktore wiedząc o zabiegach rzą- 

niła swych pretensyj licząc się ze wskazaniąmi polityki międzynarodowej i ogólną troską du nankińskiego w sprawie dyploma- 
0 zagwarantowanie i ugrutowanie pokojt. tycznego wystąpienia mocarstw wobec 
Wielka nasza rodaęzka Marja Burle-Skledowska Moskwy, porozumiały się bezpośred- 

: ы Gna nio z Japonią, kióra odmówiła swego 

odznaczona została przez rząd francuski krzyżem koman- WSO w dyplomatycznej interwencji. 
dorskim Legji Honorowej : ten Sposób pierwsza próba 

PARYŻ 11.XII. Pat, Korespondent P.A,T. dowiaduje się, że przy nejblż Wikia Kelloga wypadła jak- 
szych dekoracjach krzyżami Legji Honorowej p. Curie Skłodowska otrzymać |“ Jatalalej. 

ma segė komandorski, jako pierwsza kobięta na šwiecie otrzymująca tak wy- 

Nota Litwinowa stanowi doskona- 
łą ilustrację praktycznej wartości 
antywojennego paktu Kelloga, uważa- 

  

— Egzamin Rykowa. W dniu Na 6 mies. Kristinasówna ną 12 lat, Ży- sokie odznaczenie. Rząd francuski chciałby w ten sposób wyrazić hołd dia 
liński na lipół roku warunkowej kary Skromgości i bezinteresowności wielkiej uczonej, jak dla świetnej propagandy 2-go grudnia wygłosił prezes Sownar- 
więzienia. Podsądne Paksztisówna i Prejk- paski francuskis], którą p. Curie Składowska przeprowadziła ostatnio w Stanach kornu Rykow na posiedzeniu Cika 

Zjednoczonych. ZSSR wielką mowę. Była to pierwsza 
mowa po ogłoszeniu znanego listu z 

Zakułisowe rokowania z Parkerem Gilberfem przyznaniem się do omyłek ideowych - się 09 i lszej Е 
o kredyt 350 milį. marek dla skarbu Rzeszy na zamknięcie (806 Wegledu Pei Du 

rachunków rocznych egzaminu bolszewickiej prawomyślno: 

BERLIN, 11 XI!. PAT. „Boersen Courrier" notuje pogłoskę, a AE wypadł Hg się po- 

że w związku z trudną sytuacją kasową przy zamknięciu roku, У iw НЕЬ °;'°3° Z 
skarb Rzeszy uzyska od agenta reparacyjnego Parkera Gilberta Ika: ść psl, E a przestano 
pożyczkę w wysokości 350 miljonów marek. Mimo, iż dotychczas ae e Pani X = _oportu- 
miarodajne czynniki nie wypowiedziały zdania, panuje—zdaniem A B noski PR stw оро- 
dziennika—przekonanie, 1ž'rokowania zakulisowe doprowadzijy 2УСИ! 3а pogłoski, że zamierzona dy- 
już co zawarcia umowy kredytowej. : misja Rykowa została cofniętą, pozie- 

kłopoty kanclerza Muller. z towarzyszami: partyjnymi 

waż Stalin uważa, że lepiej mieć w 
swoim otoczeniu politycznego trupa 
aniżeli wprowadzać kogoś nowego, a 

FRAKCJA SOCJALISTYCZNA NIE ZAAPROBOWAŁA PROGRAMU REFOR- KOSA ZB Šias at na ewentu- 

BERLIN. 11. 12. (PAT). Sytuacja polityczno - parlamentarna w ciągu 2 !ГЁ:ЁЁПЁЗИЁЁЗЬ…КУЁЁГЙЁ:Ё*Ъ‘Ё':;!;ЁЗ 
ostatnich 24 godzin znacznie się zaostrzyła. Również w kołach rządowych u- Ža si jo sa kę aa Polas 
ważają sytuację za bardzo poważną. Niebezpieczeństwo kryzysu grozi głów GC e e aty pride olityki 
nie ze strony trakcjii socjalistycznej, która obradowała od wczoraj bez przer- ae śrctej id dacie. od 
wy. Wobradach frakcji brali czynny udział wszyscy czterej ministrowi socja- i ci konkluzje oliń dk Ta wła: 
listyczni z kanclerzem Mullerem na czele. Ministrowie ostrzegali, że zajęte śnie część a da naięsinóć н 
przez frakcję negatywne stanowisko wobec programu reformy finansów, opra- momesiśm. Olo ad a 
cowanego przez min. Hilierdinga, musiatoby pociągnąć za sobą dymisję gabi- rystyczne uskby. i 1 

netu. Mimo to nie udało się ministrom nakłonić własnych towarzyszy partyj- SAS ina 3 
nych do calkowitego zaaprobowania programu min. Hilferdinga. Według in- „W dziedzinie wymiany towarów 
tormacyj biura Wolifa frakcja powzięła rezolucję, wypowiadającą się przeciw 
ke programowi finansowemu rządu w jego obecnej formie. Równocześnie frak 
cja ze względu na zbliżającą się konferencję haską postanowiła udzielić rządo- 

prowadzimy zdecydowaną walkę o 
opanowanie rynków wyrzucając zew- 

wi votum zaufania w celu wzmocnienia jego autorytetu, który ucierpiał z po- 
wodu wystąpienia dr. Schachta. 

Sząd „czastnika”. Na wsi'prowadzimy 

Kaganiee na krnąbrnych posłów Reichstagu 

niemniej energiczną walkę z elementa: | 
mi kułackiemi, wzmacniamy  „smycz- 
ke“ z masami „biedniakow“ i „sred- 
niakow* na gruncie budowy silnych 

BERLIN, 11 XII. PAT. Reichstag na posiedzeniu dzisiejszem przedy- 
skutował wniosek komisji regulaminowej, wprowadzający obostrzenia prze: 
pisów regulaminu parlamentarnego. W myśl tego wniosku prezydentowi 
Reichstagu przysługiwać będzie w pewnych ściśle określonych wypadkach 

sztisówna zostały uniewinnione. TOONEORBZYAONY 

Sprawa umowy handlowej 
totewsko-litewskieį 

KOWNO, 11,XII, Pat. W dniu wczoraj- 
szym litewskie 'ministerstwo spraw zagra- 

nicznych wręczyło posłowi łotewskiemu w 
Kownie kontrprojekt umowy handlowej łu- 
tewsko-litewskiej Rokowania: w sprawie 
zawarcią umowy zostaną prawdopodobnie 
oparte na tym kontrprojeXcie. 

20.060 mieszkańców Liiwy 
pragną wyemigrować 

Pismo Litwinów amerykańskich „Gar- 
sas” ogłąsza ciekawą statystykę, ile podań 
złożono w poszczególnych krajach Europy 
o wjazd do Ameryki. W Ltwie złożono 
20.000 podań, aczkolwięk roczna kwotą 
emigracyjna wynosi zaledwie 386. Najwięcej 
podań złożyli obywatele  Anglji—141,:60 
(kwota aagielska—65,721), Najmniej podań 
złożono we Francji--4,882 (kwota francuska 
—3,086). 

Emigracja z Litwy w listopadzie 
Według danych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w listopadzie wyemigrowało 
z Litwy 1,304 osoby, w tem do Arzeatyny 
- 564, Brazylji 447, Afryki—99, Kanady-- 
53, Urugwaju 97, Stanów Zjednoczonyci— 
87, Kuby 5 i Pałestyny—-11 osób. 

Prezydent  Relander 
gościem posła polskiego 

HELSINGFORS, 11—12. Pat, W 
związku z udekorowaniem dnia 6 b. 

m. prezydenta Relandera orderem gospodarstw kolektywnych i sowiec- 
Białego Orła pos. Charwatt podejmo- kich. Bez zaostrzenia walki kla. 
wał dn. 10 bm. prezydenta obiadem. EE EEE se 

i : cisku wrogie klasy i wytęże- 
a ee PN a oma nia wszystkich naszych Ši ego 

cony produkcjami artystycznemi, w przewrotu dokonać nie będzie 
którym uczestniczyło około 120 osób. prawo wykluczenia posła z 30 posiedzeń, w razie nieusłuchania zaś zarzą- można. Dlatego też w obecnym okre- 
(zm dzenia prezydenta do 60 posiedzeń. Wniosek powzięty został w głosowa: się rewolucji konieczną rzeczą jest niu imiennem 304 głosami przeciw 51. kg) a B 

KOMUNIKAT me a klasowej i mo 
A / Е s u ja dla budownictwa socjalistycznego 

Wileńskiego Tow. Przecwgruźlczego  Przygnfowania do druoiej Konferencji HaSKiej olbrzymich mas ludniości V 
W Polsce brak nam środków do SPRAWA ODSZKODOWAŃ BUŁGARSKICH ZA WOJNĘ. Wzrost liczby wypadków sabotażu 

walki z gruźlicą: Niemcy posiedają RZYM. 11. 12. (PAT). Ministrowie bułgarscy — spraw zagranicznych i świadomego działania na szkodę 
542 sanatorja, Francja 274, a Pol.  Burow i finansów Molow odbyli rozmowę z ministrem spraw zagranicznych państwa ze strony niektórych gru» 
ska zaledwie 38. Obywatele, obowiąz:  Italji Grandi. Rozmowa trwała półtora godziny. Następnie min. Grandi rewizy- specjalistów, wystąpienia na gruncie 
kiem waszym jest popierać budowę  tował obu ministrów bułgarskich. W ciągu dzisiejszego popołudnia ministro- tel gijnym--wszystko to dowodzi za- 
sanatorjów, popierajcie akcję przeciw. wie bułgarscy będą przyjęci przez Mussoliniego. Ba się ak e o = 
gruźliczą, dbajcie o potęgę t zdrowie ; staci i wsi jak w mieście, w tem się wyraża 

Ojeyyi Zadaje błapijda rak  uaukceki EM raki w Komitecie Prawiików a. peótocenie pysików. pzeięików 
kę przeciwgruźliczą 10 groszową. postawie protokółu baskiego, który zeprał się w dniu wczorajszym, Polskę teprezen- budowy socjalizmu, to jest niebszpie 

Po grosiku, a zbierzemy miljony. tuje prezes Mrozowski. ` czeństwo prawicowe, czy burżuazyjne 
grożące naszemu krajowi. Dlatego 
plany, które wysuwaimy nie mogą być 
urzeczywistnione inaczej jak drogą o 

uregulowania zatargu, e) Sowiety sowiecko-mandżurski może być za- Na zakończenie Litwinow wyraża bezwzględnej walki z  niebezpieczeń: 
stwierdzają, ze pakt antywojen łatwiony tylko w drodze bezpośred- zdziwienie, że St. Zjednoczone nie stwem prawicowem“. & 
ny nie nakłada na państwa, któ- nich rokowań pomiędzy Z. Š. S. R. a utrzymujące stosunkėw z Sowietami, Prezes Sownarkomu odegrał na © 
re go podpisały obowiązku Chinami jakłegokolwiek wtrącania uznały za mozliwe zwracać się do trybunie Cik'a rolę owej sławnej z 
przestrzegania jego wykonania i się stron trzecich do rokowań Moskwy i udzielać jej rad i wskazó: „Rewizora" Gogola niewiasty, która 
na to rząd Z. $.5. R, nigdy swo- lub zatargu rząd sowiecki nie wek. Sama siebie wychłostała. SZ:      
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ECHA KRAJOWE 
Płonący samolot na wysokości 2.000 mefrów 
KRWAWA KATASTROFA AEROPL ANU WOJSKOWEGO POD LIDĄ. 

Wczpraj rano wpobliżu Lidy miała miejsce tragiczna w skutkach kata- 
stroia samolotowa. 

Około godziny 9 rano z lotniska wojskowego w Lidzie wystartował ajero- 
płan 5 pu iku lotniczego systemu „Potez* pilotowany przez sierżanta Broni- 
sława Cwiklińskiego. W charakterze mechanika w samolpcie znajdował się 
plutonowy Franciszek Dwomiczak. 

Na wysokości 2 tysięcy metrów motor nagle począł szwankować, tak że 
Cwikliński wezwał Dwojmiczaką do natychmiastowego planowania. 

Mimo wysiłków mechanika nastąpił wybuch i przednia część samolotu 
stanęła momentalnie w płomieniach. 

Palący się samolot ze straszną szybkością począł opadać i nim przymo- 
cowamy pasami do siedzenia Cwikliński zjiołał się wyswobodzić, aparat zafył 
się w zietnię. 

Plutonowy Dworniczak widząc niechybną śmierć w płomieniach zaryzy- 
kował skok z samolotu z wysokości kilkudziesięciu metrów. W chwili gdy na 
miejsąe katastrofy przybyło pogotowie ganitarne z pod dopalającego się samo 
lotu wydobyto, już zwęgłone zwłoki sierżanta Cwiklińskiego. 

O kilka metrów dalej leżał z połamanemi nogami i ogólnie zmia zdżony 
plutonowy Dworniczak. 

: Dającego słabe znaki życia rannego przewieziono natychmiast do szpi- 
tała w Lidzie. Stan jego jest beznadziejny. 

Zdołał on jednak złożyć zeznanie o przebiegu katastrofy. (c) 

Przez malą szybkę 
Słusznie robi pan Michał Obiezier- 

ski w „Stowie“, gdy umysły inteligen- 
cji wileńskiej ku Ziemi nawraca. Boć 
stolica naszego kraju nie z nauk praw- 
nych, ani teologicznych, lecz ze stanu 
rolniczego początek biorąc, takoż i so- 
ki swe z ziemi czerpać musi. 

Panie Boże, odpuść młodzieży te- 
raźniejszej, jako też i profesorom co 
ich uczą... 

Przyjedzie taki młody na wakacje. 
Mógłby już ojcu dopomódz w gospo* 
darstwie, a często i starego zastąpić. 
Ale gdzieżby tam! — wysypia się do 
'Bóg wie której, a gdy się weźmie do- 
czego, to robota mu się nie klei. 

— „Pójdź, kochany, obmierz zie- 
mię, co pod ien chłopi wzięli, mówię 
do wnuka. 

— Cóż kiedy nie da sobie rady, bo 
nie zna rozmiaru hektara choć panicz 
jest już w klasie szóstej! Postaw go 
przy wadze — pojęcia niema, ani o 
wadze, ani okilogramach... 

Za moich czasów wychowanie mło- 
dzieży, zrodzonej na roli, może co do 
nauk nie było tak różnorodne jak teraz 
o ileż wydawało jednak pożyteczniej- 
szych obywateli dla Państwa! Może 
młodzież mniej umiała, ale to, czego się 
nauczyła było uporządkowane i usyste- 
matyzowane. 

Chłopak po przyjeździe do domu 
rodzicielskiego, po wylegitymowaniu 
s'ę z cenzury i promocji, parę dni cie- 
szy się z otoczenia domowego, natki, 
sióstr, czeladzi wiejskiej. Biegł powi- 
tać konia, psy — a już po tygodniu 
wprzągał się do gospodarstwa, poma* 
gając przeważnie ojcu w zbiorach, 
uprawie, a często interesach, które sa* 
modzielnie załatwiał w powiatowem, a 
nawet gubernjalnem mieście. Poczyty- 
wał to sobie za wielki honor, że mu 
ojciec. itunkcje swoje porucza. I w ten 
sposób zaprawiał się młodzieniec w 
życiw praktycznem, poznawał potrzeby 
swojego warsztatu, a gdy szedł na stu 
dja rolnicze, to były one teoretycznem 
dopełnieniem już odbytej na rodzinnym 
warsztacie praktyki. Praktyczne życie 
zbliżało go z krajem i ludem, t o też 
modne dziś w. miastach „krajoznaw- 
stwo“ i „ludoznawstwo* — w młodzie 
ży rolniczej znajdowało żywy zdrój, 
który zaprawiał otoczenie do pracy spo- 
łecznej. 

Przyjezdżający na wakacje kolega, 
Syna, pochodzący z miejskiej rodziny 
bezrolnej — miał prawdziwy odpoczy- 
mek na wsi z jednoczesnem zetknięciem 
się z życiem chłopa, miasteczka, i są- 
siedzkich stosunków. W ten sposób 
pogłębiał się stosunek pomiędzy inte- 

  

Sygryda Undset 
Największym komplementem dla 

kobiety—autorki, komplementem, któ- 
ry i Ona najwyżej sobie ceni, jest 
stwierdzenie u niej męskiego ujęcia 
tematu. Jakkolwiek krzywdzącym jest 
ten komplement dla całego rodzaju 
żeńskiego, przyznać należy, że ma w 
sobie dużą dozę prawdysTypowo ko- 
biecie podejście do pracy twórczej w 
lwiej części wypadków nie wytrzymu- 
je próby konstrukcji na większą mia- 
rę. Kobieta z reguły prawie plącze 
się w szczegółach, psuje czystość 
linji zbędnemi ornamentacjami, wpada 
w patos i nieszczerą deklamację. Ja- 
kó autorka w dziele swojem odbić się 
musi jak w źwierciadle, a chce się 
odbić inną, niż jest. Zwykła kobieca 
kokieterja. Stąd nieustanna, uboczna 
i przeszkadzająca myśl w czasie two 
rzenia: jak ten twór będzie wyglądał 
i jak się podoba? albo jeszcze Ściślej: 
jak ja się w nim podobam? į To jest 
u prawie wszystkich kobiet piszących i 
tego niema u Sygrydy Undset, jak- 
kolwiek w treści swoich dzieł jest ona 
z kobiecych najbardziej kobiecą. 
Sygryda Undset najradziej mówi za 
swoje cierpiące siostry na wszystkich 
szczeblach drabiny społecznej, gdzie- 
kolwiek cierpią przez to, że są ko- 
bietami, Wynajduje starannie wszy- 
stkie bóle, wstydliwie ukryte, takie, do 
których nieraz przyznać się trudno, a 
które są męką serdeczną, krwawiącą 
w tajemnicy. Pochyla się nad niemi 
ostrożnie i delikatnie, powoli dobywa 
na Światło dzienne. Oto są kobiety 
pominięte, odsunięte na bok, tęsknią- 
ce bez granic za szczęściem, ' którego 

ligencją miejską, a wsią z obopólną 
korzyścią. 

Mniej było za moich czasów za- 
granicznego rozumu — 'a większa zna- 
jomiość rzeczy własnych. Chociaż nie 
uczono nas w szkole rosyjskiej historji 
ani literatury polskiej, jednak z kół sa- 
mokształcenia czy to gimnazjalnych czy 
uniwersyteckich wynieśliśmy większe 
pojęcie o kraju, czytając Mickiewicza, 
Syrokomlę, Rzewuskiego, Chodźkę. Ta 
żywa nić poetów i powieściopisarzy, 
zrodzonych z naszego zagonu — którzy 
nieomal każdy kątek naszego kraju wy- 
śpiewali i opisali —traktuje się w szkó- 
łach naszych sucho, dydaktycznie. 

Proszę spytać przeciętnego wycho- 
"wanka gimnazjum w Nieświeżu o szcze- 
góły nieświesko-mirskiej prowincji? O 
Henryku Rzewuskim, który nieomal 
„każdy kamień tego kraju opisał, wiedzą 
zaledwie parę dat i ogólników szkol- 
nych. 

Nie tak dawno rozmawiałem z wy- 
chowankami gimnazjum w Mołodecznie 
„ošmioklasistami, którzy w liczbie kilku 
bawiłi w sąsiedztwie. Pomimo, iż uczą 
w gimnazjum im'enia Tomasza Zana, 
nie wiedzieli że o 12 kilometrów od 
Mołodeczna leży zaścianek Zapolaki, 
skąd Zan był rodem. 

Takich przykładów mógłbym dużo 
przytoczyć. 

O Czesławie Jankowskim, po jego 
zgonie odezwały się zgodnie głosy w 
całej prasie i konserwatywnej i postę- 
powo-demokratycznej, jako o talencie 
niezastąpionym. Jednak nikt ze sfer na- 
ukowych nie wyjaśnił, iż warunki z cza- 
sów niewoli w znaczniejszym stopniu 
sprzyjały krajowym talentom niż czasy 
obecne. : 

A czemu? 
Bo dzisiejsze Wilno opanowane zosta- 

ło przez element niczem z krajem nie 
związany. Są to „pustodomki“, wypad- 
kowo na ziemię naszą przyniesieni. Są 
to ludzie, których Syrokomia zaliczał 
da „skrybów z silnemi piersiami i 
sercem ochoczem'*', którzy, 

„Skarżą się mieraz na brak żywej treści: 

Że w pięknej Litwie śpiewać niema o czem, 

Że im niestaje w ątku do powiešci“. 

Nie zadają oni sobie trudu „zgłębić 
przyrodę“ lub „giąb duszy zbadać”, a 
swe w gwałcie wileńskim unużone lut- 
nie“ na wakacje dla odświeżenia wy- 
wożą do Ber'ina lub Paryża... 

A jakież będzie młode pokolenie, 
które z takiego zdroju czerpać będzie 
wiedzę? 

Czy wiedza ta będzie tym pokar- 
mem ożywczym, który p. Obiezierski 
nazywa chłebem życia? 

los je pozbawił. Tęsknota podsuwa 
im halucynacje: zdaje im się, jak 
spragnionemu na pustyni, że widzą to 
szczęście, że miłośći ta ostateczna ra- 
cja bytu kobiety, zjawia się na ich 
drodze i zbliża się ku nim. Wów- 
czas, przekonane o prawdziwości zja- 
wy, wyciągają do niej ręce, wołają 
na nią i.., są Śmieszne. Bo każda ko- 
bieta ośmieszy się niezawodnie, jeżeli 
uwierzy w to, że jest kochaną i, wo- 
bec wchodzącego w grę mężczyzny, 
odpowiednio zachowywać się zacznie. 
Całe otoczenie będzie sobie boki zry- 
wać z radości, a żadna litościwa du- 
sza nie zdobędzie się na to, by 
ostrzec nieszczęsne stare pannisko, 
mizdrzące się zabawnie do ukochane- 
go. Ten ukochany, albo wogóle nicze- 
go nie przeczuwa, albo urządza sobie 
taką inteligentną zabawę. Mój Boże, 
cóż w tem złego? Niechże niewiešcie 
zdrowy rozsądek podszepnie, by się 
przejrzała w lustrze i policzyła swoje 
lata. No tak. A upokorzenie? ta żmi- 
ja, co wgryza się w serce tem 
straszniej, że jej pokazywać nikomu 
nie wolno? że nigdy nikomu nie moż- 
na się pożalić? Oto dramat, koło któ- 
rego każdy mężczyzna przejdzie w 
najlepszym razie obojętnie, a najczę- 
Ściej z pogardliwem lekcewaženiem. 
Nic dziwnego. On takiej kolizji nigdy 
nie przeżywa i przeżyć nie może. To 
leży poza kręgiem jego rozumienia. 
Dopiero kobieta zatrzyma się i weź- 
mie taką utrapioną duszę w litościwe 
ręce, by ją pokazać, jeżeli nie całemu 
światu, to przynajmniej wszystkim jej 
siostrom na całej ziemi. 

Bywają inne dramaty, mniej ża- 
łosne i szare, ale bardziej krwawe i 
usilniej kryjące się ze sobą w naj- 

Kio hędzie następcą Konduriofisa? 
ATENY, 11 XII PAT. Jest rzeczą prawdopodobną, że następcą 

prezydenta Konduriotisa zostanie przewodniczący senatu Załmis. 
* * * 

ATENY, 11 XII. PAT. Funkcje 
czasowo przewodniczący senatu. 

prezydenta republiki będzie pełnił tym- 

ZAIMIS KANDYDATEM VENIZELOSA. 
ATENY. 11. 12. (PAT). Wczoraj piopołudniu z inicjatywy Venizelosa zebrała się 

konferencja przywódców stronnictw politycznych w celu wymiany poglądów na sprawę 
wysunięcia kandydata na stanowisko prezydenta. Venizelos wypowiedział się za kandy- 
daturą Zaimisa przewodniczącego senatu, przywódcy stronnictw zaś mają zabrać głos w 
tej sprawie dopiero w czwartek. Niektórzy z nich wysunęli kandydaturę Venizelosa. Tu- 
tejsze koła polityczne przypuszczają, że po wyborach prezydenta nastąpi kryzys minister 
jalny, 

Venizelos zgłosi dymisję gabinetu 
ATENY. 11, XII, Pat Venizelos zgłosi tdymisję całego gabinetu, poczem 

nastąpi szereg zmian w składzie rządu. 

Zasądzenie hr. Sfolberg-Wernigerode 
BERLIN. 11,XII. Pat. W procesie przeciwko młodemu hrabiemu Stolberg- 

Wernigerode, osk:rżonemu o ojcobójstwo, zapadł dziś wyrok. na podstawie 
którego hr. Stolberg- Wernigerode zasądzony został na 9 m esięcy więzienia za 
zabójstwo, spowodowane nieostrożnem obchodzeniem się z bronią. 
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W połowie grudnia 
chomiony Oddział 

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

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

  
r. b. zostanie uru- 
P. K. O. w Wilnie 

Po chleb wyciągnie rękę nietylko 
obywatel o żołądku wszechpolskim. 
Wyciągnie poń rękę i człowiek tutejszy, 
wychowany w szkole miejscowej; któ- 
rego nie stać na fiykasy wszechpol- 
skie, a który w „kawałku chleba ze 
swej wieczerzy widzi: ,„Całą treść pie- 
śni — żywotną i czułą”. 

Tutejszy gospodarz zna „chleb co 
się sporzy i co się nie sporzy* — „je- 
den posila — a drugi — o głód przy- 
prawia i obdarza bólem'. 

„Zdaje się, zboże czysto i wyniosło 
W blizkich zagonach wedle siebie rosło, 
Razem doznało i deszczu i susży, 
Razem pożęte, zwiezione przed burzą! 
Tak samo w żarnach na mąkę się kruszy, 
A przecież -zdrowiu niejednako służy! 
W jednem być muszą kąkolu owoce 
Lub krzywda ludzka, albo łzy sierose“. 

„Takiego chleba jeżeliś go świadom 
nie kupuj w mieście, ani radź sąsia* 
dom“. 

Strukczaszy 

ciemniejszy kąt. Bywają na Świecie 
kolizje męskie między miłością, a 
obowiązkiem, a wówczas Poezja i 
Proza, obie razem, trzymając się za 
ręce, patrzą pilnie, co zrobi mężczyzna? 
jak wybierze? jak wybrnie z sytuacji? 

A co zrobi kobieta opuszczona w 
imię najszczytniejszych pojęć etycz- 
nych? pozostawiona samej sobie w 
imię męskiego obowiązku? | znowu 
przychodzi ĘSygryda Undset, by nam 
pokazać cierpiącą. Ależ oczywista! nie 
miała żadnych praw! któż to podaje 
w wątpliwość? tylko tak właśnie, a nie 
inaczej cierpi. Oto wszystko. Nikt dla 
niej nie znajdzie odrobiny współczucia, 
ani ona nikomu zej swojej męki się 
nie wyzna. No, bo jakże? Nie jest 
przecie taką ostatnią, tylko miłość ją 
zaślepiła. Ale przyjdzie Sygryda Und- 
set i weźmie ją-w swoje litošciwe rę- 
ce.—Popatrzcie, a nie Śmiejcie się! Ból 
nie jest wart śmiechu, nigdy, gdziekol- 
wiek jest, jakkolwiek się przejawia. 

ałosna galerja pokrzywdzonych 
kobiet zawarta jest w dużym tomie 
nowel, przetłomaczonych na język 
rosyjski, pod zbiorowym tytułem: 
„Obiezdolennyja“. 

Kwestja wagi rodzinnego życia dla 
kobiety jest zagadnieniem, powracają- 
cem często pod pióro skandynawskich 
pisarek. Trudniejsza ona tutaj, bar- 
dziej skomplikowana i paląca, bowiem 
wielka przewaga ilościowa kobiet nad 
mężczyznami stwarza wielką konku 
rencję o męża. Norweżce lub Szwedce 
trudniej jest, niż jakiejkolwiek innej 
kobiecie wyjść zamąż i założyć wła- 
sne ognisko rodzinne. Sygryda Und- 
set powiada głośno i wyraźnie, że to 
właśnie, a nie co innego jest praw: 
dziwem powołaniem kobiety, i cho-     
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Mobilizacja policji w całej Europie 
(Z. K.) W całych Włoszech a szcze 

gólnie w Rzymie uroczystość zaślubin 
następcy tronu włoskiego Umberta z 
księżniczką belgijską Marją Josć, jest 
wyczekiwana z wielką niecierpliwością, 
tak ze względu na popularność jaką 
cieszy się młody książe, jak też i sym- 
patję jaką Włosi darzą księżniczkę bel 
gijską. 

Pozatem nic dziwnego że i sama ce- 
remonja która ma się odbywać z prze- 
pychem dawno niewidzianym, podnie- 
ca publiczną ciekawość. W orszaku 
weselnym biorą udział czterej panujący 
królowie, ponad 20 książąt i księżni- 
czek z rodzin panujących i cała niemal 
arystokracja Rzymska, nic też dziwne- 
go, że jest to mające się odbyć mał- 
żeństwo niewyczerpanym tematem oży- 
wionych rozmów. 

W świecie kupieckim w Rzymie pa- 
nuje również niebywałe ożywienie i go- 
rączka, cały szereg firm otrzymało za- 
mówienia na toalety weselne dla pań 
i traki dla panów. 

Największe jednak ożywienie panu- 
je wśród władz b ezpieczeństwa pub- 
licznego. Mające się odbyć wesele na- 
stępcy tronu, gromadzące aż tyle głów 
ukoronowanych w Rzymie, jest miela- 
da gratką dla anarchistów i innych 
zamachowców, którzy wszelkiemi spo- 
sobami będą się starali zakłócić spo- 

, GlbLET“ otrzyma 

Dawniej J. B. SEGALL Sp. Akc. 
ŻY WYBÓR: | DU 

PERFUMERJI, KOSMETYKI, 
DO MANICURE, 

kupujący ma zł. 20 

Wilno, 

tel. 873. 
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ROZPYLACZY, PRZYBOROW 
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1 
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zagranicą i donoszeniu o zmianie ich" 
zamieszkania. 

Na cały miesiąc przed uroczystoś- 
ciami weselnemi, policja rzymska bada 
mieszkańców domów przy ulicach 
przez które-orszak ma przejeżdżać, a 
właścicielom balkonów każe przedsta- 
wiać listę osób które mają się na 
balkonach znajdować. 

Troskliwość policji włoskiej idzie 
tak daleko, że wzięła ona pod specjalną 
opiekę swoich agentów, nietylko osob- 
ników włoskiego pochodzenia, ale i 
niespokojne duchy innych narodowoś 
ci znajdujące się za granicą. 

Ponieważ historja przytacza liczne 
takta wywrotowych zamachów dokony- 
wanych podczas uroczystości wesel- 
nych, policja włoska będzie miała nie- 
imało .trudności i kłopotów z utrzyma- 
niem bezpieczeństwa i spokoju w sto- 
licy, to też wszyscy funkcjonarjusze bez 
pieczeństwa odetchną z ulgą w chwili 
gdy po skończeniu wspaniałych ceremo 
nij, dostojni goście weselni w spokoju 
Rzym opuszczą. 

dią dzieci szkół śred- 
Pny hodnia nich i ipowszechnych 

(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 

  

kėj. niedziel i świąt. — 
To też szef policji wtoskiej musia! — LL 

„Mussoliniemu obiecać pelne bezpie- gg. 5 
czeństwo dostojnych gości, a skutkiem z 
tego już od pewnego czat cała policja 1 Dr. Wifold Legiejko 1 
kryminalna robi przygotowania, aby ž Choroby wewnętrzne 8 
mie dopuścić do zamachu mogącego za B przeprowadził się na ul. Kasztanową @ 
kłócić pogodną atmosferę weselną. LIE m. 2, przyjmuje 10-12 I oi pół.-8. 

Policja rzymska zwróciła się do 
wszystkich większych dyrekcji policji 
w Europie, z prośbą "o rozciągnięcie 
opieki nad wszystki mi podejrzanymi 
osobnikami włoskiemi _mieszkającemi 

JECHO CINEK-ZDROJ 
SEZON ZIMOWY 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Uhejrzyj fowar krajowy 
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od 1/XI — 31/1 1930 r. 

Gmachy 
zaopatrzone w sale 

Kąpiele solankowe, gazowe. b 

pny na zabiegi lecznicze znacznie 

ROZRYWKĘ 

  

łazienek dobrze ogrzane i 
wypoczynkowe 

orowinowe. piankowe, wszelkie zabiegi 
elektrolecznicze, Broscha okłady borowinowe, inhalacje i t. p 

zniżone, niekfóre do 50 proc. 

l: Klub Towaryszki. Czytelnia 
. pism. Polowania. 
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ciaż własnym przykładem dowodzi 
jasno, że powołanie to nie zawsze 
i nie wszystkim wystarcza. / Wielka 
laureatka Nobla w jakimś interview'ie 
zaraz po swojem odznaczeniu, powie- 
działa, że największą mądrością ko- 
biety jest umieć wychować swoje dzie- 
ci i sprostać godnie obowiązkom go- 
spodyni domu. Wystarczy jednak 
wziąć do ręki „Krystynę-córkę Law: 
тапза“, by stwierdzić, jakich studjów 
przygotowawczych ta książka potrze- 
howała. Kto tak umiał spojrzeć w 
średniowiecze, ten musiał je znać, to 
próżno i darmo. I nigdy nie uwierzę, 
by obeszło się tu bez długiej grun- 
townej, systematycznej pracy, która 
nieraz musiała oderwać panią Sygry- 
dę Undset od jej sześciorga dzieci. 
Nie pamiętam już, gdzie przeczytałam, 
że tyle ich właśnie posiada. Ale też 
wielka pisarka wydobyła ze Średnio- 
w ecza nie zgalwanizowane manekin;, 
lecz ludzi żywych. Potrafiła przejąć 
ich zagadnieniami do dziś dnia wzru- 
szającemi serca ludzkie, a jednocze- 
Śnie stworzyć im takie tło, jakie w 
owe czasy dalekie mieć istotnie mogli. 
l znowu na pierwszy plan wysuwa się 
tu kobieta, wraz ze swojemi wieczy- 
stemi dramatami. Troska o dzieci, ich 
mniemana niewdzięczność, gdy z pod 
matczynego skrzydła odchodzą na swój 
własny chleb i swoją własną myśl; 
niemożność porozumienia się z uko- 
chanym człowiekiem aż do końca, aż 
do dna, dlatego poprostu, że to jest 
mężczyzna, że ma odrobinę inną kon- 
strukcję psychiczną, która sięz z jej 
własną niezupełnie i niezawsze pokry- 
wa, a na tó już nic nie pomoże! Bo- 
lesny rozdźwięk z ojcem, który pomi- 
mo całej mądrości, dobroci i święto- 

Ści nie może jednak pojąć, że miłość 
kobiety musi iść ponad wszystko, bo 
to jest żywioł. Bo nikt nie ma za złe 
burzy, że niszczy i rozwala, jakkol- 
wiek chronić się przed nią można 
i trzeba. Moc twórcza, rodząca, któ- 
rej cząstkę sam Bóg włożył w duszę 
kobiety, prze naoślep i nie dba o to 
czy więcej rodzi chwastów, czy poży- 
tecznych ziół, Przed tą mocą fatalną 
należy córkę chronić, ulegnięcie tej 
mocy fatalnej musi być wybaczone — 
jeżeli miłość naprawdę była. Ale tego 
znowuż żaden mężczyzna nigdy do 
samej głębi nie zrozumie, Z drugiej 
strony Krystyna nie rozumie tego, co 
znowu w konstrukcji psychicznej jej 
męża przerasta jej własny krąg pojęć. 
Tego, czego żadna kobieta od po- 
czątku Świata jeszcze nie zrozumiała 
(nie teoretycznie, ale praktycznie, do 
głębi serca, do dna duszy): że są na 
Świecie rzeczy ważniejsze i obowiązki 
Świętsze niż ona sama i wspólne 
dzieci. 

I tu jest punkt wyjścia dla walki 
bolesnej, nużącej, strasznej dla siebie 
Samej i dla dzieci, a tembardziej nie- 
uniknionej im bardziej małżonkowie 
są w sobie rozmiłowani. Oto pierwia- 
stki wieczne w "Krystynie — córce 
Lawransa“. : 

Sygryda Undset tak šwietnie rozu- 
mie wszystkie najlżejsze  drgnienia 
psyche kobiecej, aż się wydaje, że sa- 
ma ona musiała przeżyć wszystko: 
rozpacz i rozkosz, Świętość i grzech. 
Że przebiegła własnemi stopami ten 
olbrzymi łuk, od zbrodni, choćby tyl- 
ko przez pół mimowolnej, aż do zu- 
pełnego samozaparcia się i prawie, ze 
odor sanctitatis.  „Krystyna—córka 
Lawronsa“ jest syntezą wszystkiego, 

co się może zdarzyć kobiecie; prze:“ 
chodzi ona wszystkie kobiece możli- 
wości, przeżywa wszystko, co jest do 
przeżycia. Przepiękna książka urokiem 
swoim przesłania i odpycha 7 morał, 
który niewątpliwie jest w  zamierze- 
niach Sygrydy Undset, W swoim kul- 
cie małżeństwa zapędziła się tak da-. 
leko, aż zechciała sponiewierać mi- 
łość, Zechciała tylko, nie udało się 
jej. Oburzyła się artystka i przeszko- 
dziła moralistce dopełnić ponurego 
zamiaru. Miłość Krystyny i Erlenda 
jest ,piękna, a cień grzechu, który się 
za nią wlecze o tyle tylko umotywo- 
wany, O ile odnosi się do, spowodo- | 
wanej przez dwoje kochanków, samo- 
bójczej śmierci „tej trzeciej", 
wina zakazanej miłości nie ma pra: 
wa tak długo dręczyć winowajców. 
Ale;Sygryda Undset ma w sobie głę- 
boki kult prawa, obyczaju i rodu. 
Grzech, który niszczy ród, jest dla 
niej aajstraszniejszym grzechem, cho- 
ciażby Bóg wybaczał go łatwiej niż 
inne. Tak to u niej jest. Musi być w 
życiu surowa i trochę bezwzględna, a 
w każdym razie bardzo stanowcta, 
Nie wiem nawet, czy byłoby przy- 
jemnem żyć w jej bezpośredniej bliz- 
kości. Ale talent to pierwszej wody i 
chluba rodzaju żeńskiego. 

Coś jest w tem chłodnem, przej- 
rzystem powietrzu Skandynawii: Sel- 
ma Lagerlóf, Karin Michaelis, Sygryda 

Sama : 

Undset... Uczyć się nam od Skandy- 
nawek, jak pióro trzymać w ręce. 

Wanda N. Dobaczewska. 
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Akademicka Wolna Trybuna 
10 Iecie Bratniej Pomocy 

Osmy tydzień akademika ro zął Się U- 
roczystością 10 lecia istnienia Bratniej Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. 

Sama myśl urządzenia tego jubiłeuszu by 
ła w istocie swej dobra. Bratnia Pomoc, ma« 
jac za zadanie przychodzenie z pomocą nie- 
tylko materjalną, lecz jak słusznie zaznaczo- 
no, przedewszystk iem z pomocą moralną, 
gdy komuś smutno i źle jest instytucja nie- 
zmiernie ważna i droga sercu każdego akade- 
mika. 

„Niezbyt jednak trafnie został obrany ter- 
miń* obchodu. Tyle bowiem w tym tr yme- 
strze mieliśmy już różnych jubileuszów i 
uroczystości, że już naprawdę spowszedniały 
one i wywołują mniej silną reakcję w du- 
szach. 

Tem więc przemęczeniem uroczystościa- 
mi należy chyba tłumaczyć niektóre niedo - 

В cia: ze strony organizatorów, jak ró- 

  

   

„fwnież za mało żywy udział ogółu młodzieży. 

      

Pomijając rzeczy drobniejsze wspomnę tyl 
o o tem, co przynajmniej mnie osobiście, 

przykro uderzyło, a mianowicie 0 braku 
Sztandarów ogólnoakademickiego i korpora- 
cyjnych na uroczystem nabożeństwie. Ciężkie 
robiło wrażenie, gdy z ambony padały słowa 
о tem, że młodzież akademicka rozpoczyna 
swą uroczystość od Boga,— a brak było 
tego, co jest symbolem naszym i znakiem: 
sztandaru. Brak jego spowodował to, że 
młodzież rozproszyła się po kościele, zmie- 
szała się ze starszem społeczeństwem zamiast 
stanąć zwartą ławą i potwierdzić słowa O. 
Kucharskiego. 

Po wręczeniu dyplomu członka honorowe 
go ostatniemu kuratorowi Bratniej Pomocy 
odbyła się w sali Śniadeckich Akademja. By- 
ły momenty ładne i wzruszające, że wspomnę 
tylko o przemówieniu ks. rektora, p. wojewo- 
dy i bisk. Michałkiewicza, ale naogół w całej 
akad. za małobyło serca i młodzieńczości w 
przemówieniach samej młodzieży akademic- 
kiej. Szkoda też, że tak mało przemawiali 
przedstawiciele wileńskich organizacyj akade- 
mickich, Mogło to robić wrażenie niechęci ze 
strony tych stowarzyszeń, które są przeciw- 
ne obecnemu zarządowi, oraz nieinteresowa- * 
nia się i braku dobrych chęci ze strony orga- 
nizacyj, których przedstawiciele są w za- 
rządzie. й a 

A w tym wypadku trzeba było zapomnieć 
o jednem i pozbyć się drugiego — bo prze- 
cież to był jubiłeusz nie jednego zarządu, 
ale instytucji Bratniej Pomocy jako takiej, 
idei braterskiej, życzliwej pomocy. ь 

Dlatego więc wolę przypomnieć, że nie 
działała tu niczyja zła wola, lecz to, o czem 
już było mowa owe przeładowanie uroczystoś 
ciami. 

Każdy z nas w duszy czuje, że 10 łat pra- 
cy Bratniaka, to nie jest rzecz mała, że sa- 
ma idea Bratniej Pomocy stwierdza istnienie 
w duszach młodzieży dążenie do  unitas 
i caritas, lecz wielu z nas już dokuczało to 
ustawiczne manifestowanie swych uczuć, za- 
mienianie ich na ładne brzmiące a 

Orzeczenie 
Sądu Koleżeńskiego Koła Polonistów słucha- 
czy USB w Wilnie w sprawie ROA kole- 

Witalisem Maliszewskim i kóleżanką Mar 
Rzeuską, członkami Koła Połonistów. 
Sąd, ukoństytuowany na podstawie par. 

41 statutu Koła Polonistów, w składzie: za- 
proszonych przez strony arbitrów Jeremiego 
Dragana i Leona Sienkiewicza, Władysława 
Arcimowicza i Czesława Miłosza oraz obra- 
"nego przez arbitrów superarbitra Władysława 
Gasiulisa, po zapoznaniu się ze sprawą, do- 
szedł do wniosku, że: 5 Р 

1) artykui kol. W. Maliszewskiego, zamie 
szczony w numerze 274 „Dziennika Wiłeń- 

skiego” z dnia 28. 11. 1929 r. p.t. „Tuwinizm 
na naszym uniwersytccie* oświetlił niezgod- 
niez rzeczywistością oraz z intencjami kol. 
Rzeuskiej treść jej przemówienia, wygłoszo- 
nego na zebraniu sekcji historyczno - literac- 

kiej Koła Polonistów w dniu 24. 11. 1929 r. 
podczas dyskusji nad książką  Remarque'a 
„Na Zachodzie bez zmian”. 

2) kol. Maliszewski przypisał kol. Rzeu- 
skiej słowa i pogłądy, które ją skompromi- 
towały w opinji publicznej. : 

3) artykui kol. Maliszewskiego posiada 
zabarwienie demagogiczne. ю 

4) kol. Rzeuska w odpowiedzi kol. Mali- 
szewskiemu (nr. 277 „Stowa“) przedstawila 

sprawę zgodnie z rzeczywistością, dopuszcza- 
jąc się jednak nieuzasadnionego twierdzenia, 
że kol. Maliszewski „uderzał świadomie i ce- 

lowo' w jej godność osobistą. Sąd czuje się 
w obowiązku podnieść następujące okolicz- 
ności łagodzące: E 

1) kol. Maliszewski nie znając książki Re- 
marque'a nie mógł należycie ocenić słów kol. 
Rzeuskiej, powstałych w znacznej mierze pod 
wpływem tego dzieła. & 
2) nie zrozumiał kol. Rzeuskiej która rozpa 

trywała sprawę w płaszczyźnie czystej etyki. 
3) Działał ze szczerych pobudek patrjoty 
ych. 
5 kol. Rzeuska popełniła nieostrożność 

i zywając w dyskusji stów „czuję wstręt do 
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| įektywnem, 
* orderów"; słowa te o znaczeniu wybitnie sub 

w zrozumiały sposób spowo- 
dowały podniecenie kol. Maliszewskiego. 

5) Kol. Rzeuska w dyskusji nie wzięła 

pod uwagę, że temat przez nią poruszony 

od niejakiego czasu budzi pewne roznamięt. 

nienie. 
Na podstawie powyżej stwierdzonych fak 

tów, sąd uznał, że cała polemika między kol. 

 Maliszewskim a kol. Rzeuską zeszła na tory 
niewłaściwe, przyjmując wybitne zabarwie 
nie emocjonalne skutkiem zasadniczego nie- 

porozumienia, polegającego na tem, że kol. 
Rzeuska rozważała sprawę wojny w płaszczy 
źnie czystej etyki, a kol. Maliszewski nadał 
jej słowom znaczenie aktualne, dopatrując 
się w nich imperatywów praktycznych. = 

Sąd uważa za swój obowiązek, potępić 
Stanowczo podobne przenoszenie dyskusyj 
naukowych do prasy na teren polityczny. 

Orzeczeniem powyższem Sprawa została 

załatwiona zgodnie z honorem stron obu. 

Superarbiter (—) Władysław Gasiulis 
$Śrbitrzy: (—) Jeremi Dragan, (—) „Leon Sien 

* ikiewicz, (—) Władysław Arcimowicz 
(—) Czesław Miłosz. 

w Wilnie dnia 9. 12. 1929 r. 

* 
Na specjalną prošbę kol. Maliszewskieg0 

zarząd koła polonistów podaje wyjątki z pro- 
tokułu Sądu zal 

Odnośnie do punktu 2) orzeczenia: 
Sąd koleżeński stwierdza: 
a) kol. Rzeuska nie powiedziała słów 

»Nie należy podejmować walki orężnej, na- 

Wet w obronie własnej ojczyzny”, natomiast 
Powiedziała, że „uważa wojnę jako zło bez- 

Wzgłędne, którego nic nie może usprawie- 
dliwić, ani obrona ojczyzny, ani własnego 
życia”. Л 

Zdania te nie pokrywają się, gdyż pierw 

Szę wyraża imperatyw praktyczny, drugie” 

c ZYC kwestję w płaszczyżnie czystej 

-b) kol. Rzeuska istotnie powiedziała słowa 
„czuję wstyd i wstręt, patrząc na ordery za- wieszone na piersiach”, ale kol. Maliszewski 
przedstawia słowa te w oderwaniu od całości 
rozumowania, pomijając motywy sądu kol. 
Rzeuskiej, zawarte w słowach „bo przypo- 
„minają jej większą ilość krwi przelanej na 
wojnie" (wg. protokułu z zebrania). Sąd ko- 

 leżeński uznał, że kol. Rzeuska została skom- 
promitowara, wobec imputowania jej cech 

które w danem społeczeństwie są uważane 
za ujemne (cech tuwinizmu — pojętego w -- 
becnej chwili jako apostazja narodowa). 

Odnośnie do punktu 3) orzeczenia: 
Jeżeli za demagogję będziemy uważali dą 

zność do dyskredytowania przeciwnika w 0- 
czach tłumu przez używanie pojęć najbardziej 
dla tego tłumu przystępnych, bez zwracania 
uwagi na ich wartość faktyczną, to artykuł 
kol. Maliszewskiego uznaje Sąd Koleżeński 
za wystąpienie o zabarwieniu demagogicznem 
widząc to w tytule („Tuwinizm na naszym 
uniwersytecie") oraz w słowach „gorzej niż 
sam Tuwim, oraz we wnioskach. 

Tydzień Akademika 

Jesteśmy świadkami upadku Tygodnia 
Akademika. W roku bieżącym mamy go 
tylko w Wilnie, kto wie, co będzie dalej — 
może wogóle ta instytucja przestanie ist- 
nieć. Tydzień Akademika począł dawać de- 
ficyt, „nie opłaca się". 

Dawniej tak popularne loterje zawo- 
dzą, zbiórki i nalepki nie dają też tyle, aby 
w  dostalecznej mierze zasilić fundusz 
Bratniaka. Oczywisty stąd wniosek: rozstać 
się z niezyskownym Tygodniem, za przykła- 
dem innych miast uniwersyteckich. 

Rozumowanie tego rodzaju oparte jest 
na zasadniczym błędzie, błędzie, który wy- 
znają nieraz nawet sami organizatorzy. Ty- 
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Jutro 
Łuci:     

Sposirzenia metecrologiczne Za ładu 
Meteoroiogji U. S$. В. 

z dnia [1 — XII 1929 r. 

1 Cišnienie 
- średnie w m. 783 

Temperatura 1 
średnia J *1-3'C 

Opa! za čo- 1 
bę w m m. j > 

Wiatr I : 
przewaźujący j Południowy 

Uwagi: pochmurno, mgła. 
Minimum za dóbę X 30C 

Max mum za dobę X 50C 
Tendencja barometryczna stan stały. 

MIEJSKA 

— (0) Stacja dla autobusów zar 
miejskich. Na ostatniem posiedzeniu 
miejskiej komisji Technicznej uchwalo- 
no wybrać miejsce na przystanek dla 
autobusów dalekobieżnych na placu 

  

miejskim przy ul. Jakóba Jasińskiego, skiej 
pomiędzy domem Szwanebacha a sta- 
cją oczyszczania ścieków. 

— (0) Poświęcenie przedszkola miejskie- 
go. Dnia 21 grudnia o godz. 5 po poł., odbę- 
dzie się uroczyste poświęcenie przedszkoła 
miejskiego przy ul. św. Anny. Poświęcenia 
dokona ks. Kretowicz. 

— (0) Na gwiazdkę. Magistrat uchwalił 
za przykładem roku ubiegłego wyasygnować 
po 2 zł. na każde dziecko w schroniskach 
miejskich ma urządzenie gwiazdki. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe- 
go. Dnia 20 grudnia odbędzie się posiedze- 
nie wydziału powiatowego sejmiku Wileńsko= 
Trockiego. Na porządku dziennym rozpatrze- 
nie preliminarza budżetowego na rok 1930— 

1. 193 
— (0) Roboty i mostowe w 

pow. Wileńsko - Made sprawdzania 
działu drogowo - budowlanego wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko + Trockiego wy 
nika, iż w sezonie rb. dokonano robót brukar 
skich: 

1) w m. Trokach i Nowo - Wilejce w iłoś- 
ci 3222 metrów kwadr. 

2) kosztem RE powiatowego zabru 
kowano ulice w Landwarowie, Mejszagole, 
Gierwiatach, Jaszunach, Turgielach i Rudzi- 
szkach, oraz w 6 osiedlach wiejskich w ilości 
32476 metr. kw., ©0 w metrach bieżących da- 
je 7,25 klm. Ponadto zabrukowano dróg 2,6 
klm. oraz wybudowano szosę Ponary —Lan 
dwarów o długości jezdni szwabrowanej 6,7 
kim. 

3) przez urzędy gminne zabrukowano 61 
osiedli wiejskich w ilości 96016 metr. kwadr. 
co stanowi 23,3 klm. bieżących. hę 

W ten sposób akcja brukarska osiedli w 
powiecie dała zabrukowanych 73 osiedli, li- 
cząc z miasteczkami zaś dróg przybyło o twar 
dej nawierzchni jezdni w powiecie około 40 
kim. bieżących. s 

ozatem wybudowano: mostów drewnia- 
uych 10 ogółnej długości 180 mtr. bież., mo- 
stów typu stałego 8, przepustów z rur beto- 
nowych 38, wykonano robót ziemnych w wy- 
kopach i nasypach 91600 metr. sześcien., 
sprofiłowano jezdni gruntów ych 79135 metr. 
kw. wykonano robót darniarskich 24516 m. 
kw. oraz cały szereg innych robót. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja pobozo 

wa. W piątek, dn. 13 grudnia, w lo- 
kalu przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2, odbę- 
dzie się dodatkowa komisja poborowa 
dla mężczyzm, zamieszkałych na terenie 
pow. Wileńsko - Trockiego. Na komisje 
tę winni przybyć wszyscy ci poborowi, 

" którzy dotąd nie stawili.się przed kami- 
sją pobotową z jakichkolwiek powo- 

dów. 
— (a) Dodatkowe zebrania kontrolne. Z 

dniem 16 bm. rozpoczynają się dodatkowe 

zebrania kontrolne dła szeregowych rezerwy 

i pospolitego ruszenia (kat. A, C, D) roczni- 

ków 1904 i 1889 (wszystkich bez wyjątku) 

szeregowych rezerwy (kat. A) rocznika 1902 

którzy nieodbyfi ćwiczeń w datach 1927, 28 

lub 20, szeregowych pospolitego ruszenia 

(kat. C i D) urodzonych w roku 1902, szere- 

gowych rezerwy i pospolitego ruszenia któ- 

rzy obowiązani b yli do zebrań kontrolnych 

w datach ubiegłych — lecz z jakichkolwiek 
przyczyn obowiązku tego mie wykonali. Do 

dodatkowych zebrań winni zgłosić się ci 

wszyscy, którzy byli obowiązam stawić się 

do zasadniczych zebrań kontrolnych w roku 

1902 lecz w terminie nie stawili się. | 

Zebrania będą się odbywały do dnia 21 
bm. włącznie. 

KOLEJOWA. 

— (у) 10 lecie Dyrpkcji Kolejowej. W 
dniu 15 bm. odbędzie się w Wilnie uroczysty 
obchód 10 lecia Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 

dzień Akademika nie jest imprezą do- 
chodową w dosłownem znaczeniu. 

Sukces Tygodnia to nie duża ilość 
sprzedanych znaczków, nieraz wymusza- 
nych pewnego rodzaju terorem („blokada*), 
nie zebranie szeregu pokaźnych ofiar, ale 
ten zysk moralny w pojęciach społeczeń- 
stwa, stworzony przez manifestację sił i 
możliwości akademika. 

„Zmuszanie pod groźbą „cofnięcia 
świadczeń" niezamożnych akademików (bo 
zamożniejszych to znacznie mniej obcho- 
dzi) do zbierania datków, kwesty i t. p. 
tylko upokarza i poniża godność studenta 
Nie to powiano być istotą Tygodnia. We- 
soły, twórczy popis, pokazanie tego, na 
co nas stać, dowiedzenie, że my jesteśmy 
naprawdę przyszłością, że wniesiemy w 
życie radosną i rzetelaą pracę -to się win- 
no składąć na treść dni, poświęconych idei 
Akademickiej. 

Pokażmy w przekroju, w skrócie 
społeczeństwu chlubne strony naszego ży- 
cia, nasz duchowy i organizacyjny doro- 
bek, pokażmy za co żądamy pomocy i to 
nie tyle od poszczególnych członków spo- 
łeczeństwa, ile od ogółu i od reprezenta- 
cji tego ogółu, od Państwa, 

Niech wszyscy zrozumieją, że jesteśmy 
potrzebni, że jesteśmy temi dłońmi, co 
ujmą niebawem ster pracy odpowiedzialnej 
i twórczej, że chcemy dać życiu maximum 
swego wysiłku i swej radości. 

Nieodrodzeniowiec. 

  

ONIKA 
wej. Specjalna komisja opracowała program 
który przewiduje: godz. 8.05 powitanie gości 
na dworcu kolejowym, 9.30 nabożeństwo w 
Bazylice, godz. 12 w poł. akademia w teatrze 
miejskim na Pohulance, z następującym pro= 
gramem: Hymn narodowy (w wykonaniu or 
kiestry i chóru kolejowego), zagajenie przez 
p.o. dyrektora kolei inż. K. Falkowskiego, 
przemówienie p. ministra kom. inż. Alfonsa 
Kuehna, krótkie sprawozdanie z działalności 
dyrekcji Wil. PKP w okresie od 10 grudnia 
1919 r. do 10 grudnia 1929 r. dział koncerto- 
wy (w wykonaniu pracowników kolejowych) 
a) wiązanka z opery Halka, b) ballada (mu 
zyka Moniuszki) 

SZKOLNA 
— (0) Zdrowotność dziatwy w szkołach 

powszechnych m. Wilna. Jak wynika ze spra- 
wozdania z opieki hygjeniczno lekarskiej w 
szkołach powszechnych m. Wilna łiczba ode 
wiedzonych szkół w listopadzie rb. wynosi 
40. Stan czystości i schorzenia wśród dziatwy 
przedstawia się następująco: liczba dzieci 
brudnych wynosi 2254, zawszonych 1922, 
chorych na świerzbę 19, inne choroby skór- 
ne 125, na gruźlicę płuc podejrzaną 24, gru 
źlicę płuc stwierdzoną 6, jaglicę gruczołów 
chłonnych 54, gruźlicę innych narządów 7, 
chorby nosa 40, uszu 38, jaglicę 41, inne cho 
roby oczu 186, choroby nerwowe 5. 

Stan lokali szkolnych zadawalniający. 
Przeprowadzono badań - indywidualnych 

1040, skierowano do przychodni 652, odpro- 
wadzono do kąpieli 3720. 

_ PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (0) Święta dla korzystających z miej- 

drugim Święta Bożego Narodzenia kuchnie 
chrześcijańskie - tak ludowa-w murach. po — 
Franciszkańskich jak i hygjeniczna przy uł. 
Wileńskiej będą nieczynne. Zamiast więc 
zwykłych obiadów Magistrat postanowił wys 
dać osobom, korzystającym z opieki społecz- 
nej, na święta jednorazowo po 400 gram 
bułki i 200 gr. akc ššš 

w związku — @@) 
ców. żydowskich.  Zatarg z pracownikami 
biura związku kupców żydowskich mie zo. 
stał dotychczas zlikwidowany. 

Strajk w dałszym RU trwa i ma być 
poparty przez pracownik: 
cyj żydowskich. 

‚ Jeśli do piątku sytuacja nie ulegnie zmia- 
nie, to jest związek kupców nie zainicjuje 
pertraktacyj ze strajkującymi należy spodzie- 
wać się znacznego zaostrzenia się strajku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (Odczyt przybyłej z Warszawy dr. Ma- 

rji Sliwińskiej — kiej odbędzie się we 
czwartek o godz, 7 wiecz. w sali Stowarzy- 
szenia Techników, Wileńska 33. Ceny — 
krzesła 1 zł. 50 gr., miejsca stojące 70 gr. 
Temat odczytu: „Idea łączności wychodztwa 
polskiego z macierzą”. Dochód na opiekę pol 
ską a | ew pCO PAY 

— t a iego na 
„C: Kawie“ klubu ps - spolecz- 
nego. Trzecia z kolei „Čzarna kawa“ Klubu 
polityczno - społecznego w Wilnie odbędzie 
Się we wtorek, dn. 17 grudnia rb. o godz. 
20 w kasynie oficerskim 3 pu tku saperów, 
przy ul. Asenalskiej Nr. 5. Podczas „Czar- 
nej Kąwy” prof. USB Władysław Zawadzki 
wygłosi referat „O zagadnieniach gospodar- 
czych Połski ze szczególnem uwzględnieniem 
Wileńszczyzny”. Po referacie odbędzie się dy 
skusja. 

—. Z T-wa pedjatrycznego. Dnia 13 bm. 
o godz. 20 w lokalu kliniki dziecięcej odbę- 
dzie się posiedzenie Wil. Oddziału Pol. Tow. 
pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 1) Pokazy chorych, 2) 
dr. Rydłewski: filozofja mowy i jej rozwój 
u dzieci, 3) dr. Zienkiewicz — żółtaczka u 
noworodków, 4) spostrzeżenia z praktyki, 5) 
wolne wnioski. 

Goście mile widziani. 

KOMUNIKATY. 
— Dogoczny Walny Zjazd Złemianek wo- 

jewództwa wileńskiego odbędzie się dnia 14 
grudnia. O godz. 11 Msza św. w Ostrej Bra- 
mie, o godz. 16 początek obrad. Wszystkie 
panie ziemianki proszone są 0 przybycie. 

—Komunikat Wileńskiego Tygodnia Opie 
ki mad rodakami na obczyźnie. Czy wiecie 
rodacy, że na obczyźnie przebywa siedem 
miljonów Polaków, co roku ubywa nam 
młodzież udając się do krajów obcych gdzie 
niejeden zginie dla ojczyzny. W roku bieżą- 
cym z samej Wileńszczyzny wyjechało do 
Francji tylko 3.000 robotników. By utrzy- 
mać z nimi spójnię i nie dozwolić na wyna- 
rodowienie się i zapomnienie o Polsce musi- 

2 +. Wydajemy dła nich pismo 
E. Wydany został modli 

słane są książki i czasopisma. By 
ko zdobyć šrodki,.zwracamy się 

do was rodacy zamieszkali w Wilnie i, prosi- 
ie na odczyty w dn. 

2 r, Wilenska 33, o g. 
siódmej wieczór i dn. 15. 12. w niedzielę o 
godz, pierwszej w południe do sali kina Hel. 
jos uł. W a na odczyt księdza misjona- 
rza Rzy . Kupujcie pro: was nasze 
nalepki, które znajdz е ażdej cukierni 
i księgarni. Dajcie grosz ten ofiarny dla Pol- 
ski, by uchronić ją od stracenia bodaj jedne- 
go dziecka. 

AKADEMICKA 
— Uroczysty czwartek akademicki. Brat- 

nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej 
i cech św. Łukasza — urządzają w dniu 12 
grudnia o godz. 8 wiecz. w sali Śniadeckich 
uroczysty „Czwartek akademicki* ku czci śp. 
mistrzów malarstwa polskiego Jacka Małczew 
skiego i Juljana Fałata. Na program złożą 

    

      

   
   

      

     
     

  

W dniu pierwszym i. 

w innych instytu-' 

  

Napoleon Rouba 
Opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach 

zmarł 11 grudnia 1929 roku w wieku lat 69. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Stycznioweį 8-6 do 
kościoła Św. jakóba odbędzie się w czwartek 12 b. m. o g. 5 p. P- 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek © godzinie 10 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim. 

O tej bolesnej stracie powiadamiają 

Żona, 

  

Wielebnym księdzu Piotrowi Żarnowskiemu, proboszczowi paraiji 
Św. Jakóba, ks. Franciszkowi Bobnisowi, ks. Apolinaremu Kosteńczukowi 
proboszczowi cerkwi 

Rodzicielskich Szkół Powszechnych 
P.P. Profesorom Gimnazjum Towarzystwa Rosyjskiego w Wilnie, 
nelowi pedagogicznemu i młodzieży Szkół powszechnych m. Wilna, oraz 
wszystkim tym, którzy oddając ostątnią posługę, 
wcześnie zmarłego męża mego 

Ś. + P. 

Bronisława CHŁOPICKIEGO 
ą drogą składam najserdeczniejsze Bóg zapłać. 

  

się następujące rzeczy: przemówienie Pana 
prof. Stefana Srebrnego — kuratora cechu 
św. Łukasza, odczyt p. prof. Stanisława Matu 
siaka 0 sztuce Jacha Malczewskiego i Julju- 
sza Fałata, śpiew chóru akademickiego i de- 
klamacje pp. artystów Reduty — którzy ta- 
skawie przyrzekli swój udział w urządzeniu .. 
uroczystości. Ze wzgłędów na to, że w Wil- 
nie nic jeszcze nie było przedsięwzięte w 
kierunku uezczenia zmarłych mistrzów — 
wejście na „Czwartek” jest bezpłatne dla 
wszystkich — którzy pragną uczcić  Wiel- 
kich Malarzy, a zrazem chcą się zapoznać z 
ich sztuką. Organrzatorzy akademji mają na- 
dzieję.że całe społeczeństwo wileńskie weźmie 
w niej udział — o co na tem miejscu uprzej- 
mie proszą. 

RÓŻNE. 

— Pi t p. nad ko- 
ed ou owe P. 
wojewoda ias przyjął protektorat 
nad koncertem, urządzanym w dntłu 15 bm 
w sali miejskiej na rzecz nowowybudowanej 

RE im. Marszałka Piłsudskiego w Podbro- 
ZTU. 

— (y) Nowe gmachy państwowe na tere 
nie woj. wileńskiego. W najbliższym czasie 
oddane zostanie do użytku szereg nowozbu- 
dowanych budynków urzędowych. Prócz sta- 
rostwa w Postawach, sądów grodzkich w 
Wilnie i Wilejce, których otwarcie i poświęce 
nie odbyło się w ostatnich dniach zapowie- 
dziane jest na dzień 15 bm. poświęcenie 
gmachu urzędów skarbowych w Wiłnie, przy 
ul. Wingry, gdzie AR ROWE 4 U- 
fzędy” skarbowe. Dalej 
bliższych dniach otwarcie i poświęcenie bu- 
dynku sądu grodzkiego i aresztu w Święcia- 
nach, gimnazjum w Święcianach, starostwa 
w Brasławiu, domu urzędniczego w Wilejce, 
domu policyjnego w Turmontach i nowych 
warsztatów Szkoły Technicznej w Wilnie, 
przy = p each че 

— (y) Zarządzenie w zaw pisywa- 
nia weksli. Bardzo często zdarza się, że wy- 
stawcy względnie żyranci niewyraźnie podpi- 
sują wystawiane weksle i w rezultacie niewia- 
domo u kogo należy upominać się o wykup 
wekslu. 

Banki zasadniczo nie przyjmują do dy- 
skonta weksli podpisanych miewyraźnie. 

W związku z tem w najbliższym czasie 
będzie wydane zarządzenie, wa mocy którego 
wszystkie podpisy na weksłach muszą być 
dokładne i wyraźne, wzgiędnie muszą być 
zaopatrzone w pieczątki. 

— Dni przeciwgruźlicze w Wilnie. Od'1 
grudnia rb. do 10 stycznia 1930 r. na terenie 
całej Rzeczypospolitej odbywają się t. zw. 
„Dni przeciwgruźlicze. 

Jest to okres czasu szczególnie poświęco 
ny na spopularyzowanie wśród szerokich 

mas ludności zasadniczych wiadomości , o 

gruźlicy i o konieczności  jaknajusilniejszej 

walki z tą klęską społeczną. Nadto okres ten 

jest przeznaczony również na zdobycie środ- 
ków materjalnych na społeczną akcję prze- 

ciwgruźlicz ą przez ogólną krajową sprze- 

daż znaczków Polskiego Związku Przeciwgru 
źłiczego oraz przez dobrowolne ofiary pienię- 

żne. 
Wiłeńskie Towarzystwo  Przeciwgruźlicze 

organizuje „Dni Przeciwgrużlicze” na terenie 

całego województwa. W tym celu został wy 

łoniony komitet Honorowy „Dni Przeciwgru- 

źżkczych" pod przewodnictwem Pana Woje- 
wody Wileńskiego Władysława Raczkiewi- 
cza oraz Komitet Wykonawczy pod przewod- 

nictwem dr. med. Antoniego Borowskiego. 
Siedzibą Komitetu Wykonawczego jest Po- 

radnia WTP. uł. Żeligowskiego 1 — 16, tel. 
8 — 53. Biuro Komitetu jest czynne codzien 
nie od godz 9 do 18. 

— (Wyświetlanie filmu przeciwgruźlicze 
go. Okręgowy Związek Kas Chorych w po- 
rozumieniu z Wileńskiem Tow. Przeciwgru- 

źliczem urządza w dn. od 16 do 22 grudnia 

rb. włącznie wyświetlenie propagandowego 

filmu hygjenicznego z zakresu gruźlicy. 
ten sposób dzięki obywatelskiemu stanowisku 

związku „Dni przeciwgruzlicze* w naszem 

mieście zostaną uświetnione wyświetlaniem 

obrazu propagującego medycynę zapobiegaw 

czą. Pokazy będą bezpłatne, pierwsze pięć 

dni pfzeznaczone są dla młodzieży szkolnej, 

zaś sobota i niedziela dla starszego społeczeń 

stwa. Wyświetlanie będzie się odbywać w sa- 

li kina miejskiego w godzinach od 12 do 14. 

Przed każdym seansem zostanie wygłoszony 

okolicznościowy odczyt, przez „prelegentów 

Wileńskiego T-wa Przeciwgruźliczego, którzy 
pr agnąc zadokumentować swą solidarność z 

akcją Związku, podjęli się swego zadania zu- 

pełnie bezinteresownie. „Należy spodziewać 

się, że tak pięknie rozpoczętą akcję przer- 

wie Związek w zarodku, lecz będzie i nadal 
popierać w ten lub inny sposób propagowa- 

nie wiądomości z medycyny zapobiegawczej. 
— Bibljoteka świętojańska. Już od 1-4 

grudnia czynna jest biblioteka świętojańska 
zorganizowana według najnowszych wyma- 

gan bibljotekarskich, liczy obecnie przeszło 

700 tomów. Czynna jest w następujące dnie 
niedziela godzina 1 — 2 pp. i 4 — 5, wtor- 
ki i czwartki 5 — 7 w. Opłata za korzystanie 

z bibljoteki bardzo mała. Przy bibljotece 
czynaa czytelnia czasopism bieżących, reli- 

gijnych przedewszystkiem i świeckich. Otwar 
ta codzień od godz. 5 do 7. Wstęp bezpłatny. 

   
  

(x) Z paraiji św. Jakóba. Zebranie mie- 
sięczne stowarzyszenia trzezwości odbędzie 
się 15 grudnia o godzińie 4.30 po południu 
w sali parafjalnej górnej. 

pierwszy komunikat, lecz o godz. 8 w. 

Romanowskiej, 
Związkowi lnspektorów Szkolnych Okręgu Wileńskiego; 
kom Kuratorjum i Iaspektoratów Szkolaych, Stowarzyszeniu Chrześcijań* 
sko-Narodow. Nauczycieli Szkół Powszechnych, Zrzeszeniu Komitetów 

gdzie się -w naj=. 

DZIEŃ WILNA 
w Radło Wileńskiem 

Dzisiaj „odbywa się* pewnego rodzaju 

wyjątkowa akcja... Uroczysty program radj'- 

wy w dn. 12 grudnia przeznaczony jest prze 
dewszystkiem dła Nie - Wiłna, dla Polski ca 
łej, ba, dla Europy. Ma być może skromnym 

może nie w każdym detalu doskonałym ale 
szczerym i donośnym głosem Wilna na świat. 

A było to tak. W październiku powzią! 
zjazd programowy w centrali Polskiego Ra- 

dja w Warszawie uchwałę, która dotychcz-s 

nie ma precedensu w doświadczeniach świata 

BE rądjowego. Co pewien czas jeden dzień n.:. 

Е byč poświęcony całkowicie jednej ze „Sto 

lic radjowych* Polski. Tego dnia jedna sta- 

K cja nadaje cały swój program dzienny, spe- 

cjałnie według własnego pomysłu autonom: 

cznie ułożony a wszystkie inne rozgłośnie 

przejmują ten program, rezygnując tego dni 

z własnych audycyj. Dwa są najważniejsze 
cele tej inowacji. Występujące w swoim 

„Dniu“ miasto ma pokazać, co ma najba:- 

dziej charakterystycznego u siebie, wszystkie 

swoje „specjalites de la maison*, najważniej- 

sze pozycje swego dorobku kulturalnego, na 

dewszystko współczesnego. Drugi cel: szl:- 

chetna rywalizacja między stacjami w zd - 

byciu się na coś w rodzaju „wzorowego” p: 

gramu dnia radjowego, w przełamywaniu sz 

błonów oryginalnemi pomysłami układu i @‹ 

boru równowagi między powagą a lekkość 2 

między pożytkiem a rozrywką (co jest na;- 

subtelniejszym kunsztem pracy programowe; 

Gdy na wspomnianym zjeździe ułożon: 

zasady owych „Dni radjowych'*, nadeszł: 
chwila decyzji: kto pierwszy? | oto Wiln:, 
które całą sprawę zainicjowało wyciągne!» 

w losowaniu... pierwszy numer. Jak ów, któ- 

ry w dołki własne wpada.. Jak Faust, któ 

— (a) Rewizja przytułków żydowskich. ry ginie od tych duchów, które sam wywc- 
Gmina o przeprowadza obecnie те- łat... 
KI Salos as U Skomplikowane kilkutygodniowe przygo- 

celu stwierdzenia w jaki SR asygnowane towania licznego zespołu sił artystycznych i 

na ten cel pieniądze są użytkowane. technicznych — stężały oto w opublikowa 

nym w prasie programie „Dnia Wilna”, któ- 

rym jest dzień dzisiejszy, 12 grudnia prawie 

córki, syn, synowa i zięć. 

  

P. Dr. Wacławowi  Odyńcowi, 
współpracowni- 

m. Wilna, Panu Dyrektorowi oraz 
perso- 

uczcili pamięć przed- 

HALINA CHŁOPICKA. 

  

— — Sodalicja Marjańska uczniów gimn. im 
J. Słowackiego składa najserdeczniejsze po- .; ы ia c 
dziękowanie szanownemu panu Aleksandrowi dokładnie druga rocznica istnienia rozgłośn 
Kisiełewiczowi za bezinteresowną i pełną po- na Zwierzyńcu. 

wedi Al EE a si „ko- W układzie programu obfitszego niż za- 

; y p.t. „Śluby panieūskie“. 2wyczaj, uderza liczna iłość transmisyj z 

Bad Zaw." ia | 
— Bal w powodzi róż. Zbliżaj si ter 7” pak I o a 

min balu maskowego „Rodziny. Policyjnej" zku Literatów i z salonu Fhilipsa. Dzieje się 

zę a = pewnych niedyskrecyj. Bo i to raz z powodu ciasnoty i niedoskonałości 
udno milczeć, gdy się wie,, że już od poło- akust j salonów nadawczych naszej ra 

wy. listopada sok paluszki oko "a OR NE. @ z w pnie ao) 
dziny policyjnej" wyczarowują piękne róże, J 1 D M f $ 
przygotowując tysiące sztuk do udekorowa- dłatego, że te wędrówki mikro onu urozma- 

nia salonów Kasyna Garnizonowego, które w icają program, wprowadzając słuchacza w 
dniu a stycznia jak za dotknięciem różdżki autentyczne odcinki bieżącego życia. Nie by 
= pry zimy Boka an ło jeszcze w Wilnie transmisji lekcji ze szko- 

Dalsze interesujące szczegóły tego balu ły; z agranicą szczególnie Danja, „Niemcy i 

Anglja —szeroko zastosowały mikrofon w podamy w niedzielę. 
sali szkolnej i notują u siebie doskonałe wy- 

й ТЕАТЕ 1 МО2УКА. — п tego najnowszego środka pedagogiczne- 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w -g0: Koncerty: południowy w „Lutni“ dla 

dalszym ciągu głośna sztuka Gordina „Mir- dzieci szkołnych, wieczorny w związku Li- 
Ais, R ROA OD YniE BRPO. 2 teratów wobec zaproszonych gości — i po- 

wielki sukces artystyczny. roli а i ieraj i 
tytułowej znakomita Arosa Wania Sios łudniowe ze studja — zawierają bez wyjątku 

szkowa jest przedmiotem codziennych owa- dzieła kompozytorów dawnych i nowych, z 

cyj. Podniosły nastrój wywołują śpiewy chó Wileńszczyzną związanych urodzeniem lub 
= ROP BEO OIS solistów. Sztuka zain pracą. Z poetów przemówi jeden tylko, naj- 
KA wszystkie sfery społeczeństwa wi- bardziej tutejszy: Syrokomla. Tańce i pieśnie 

Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz 12 ludowe, nasza gwara regjonalna, nawet treść 

wyborna lekka komedja Verneuilla „Fotel 47* sienkiewiczowskiej noweli o „Dzwonniku“—- 

w obsadzie premjerowej Z udziałem znako- we wszystkiem tem jest prawdziwa dusza 
mitych artystów Janiny Werniczówny i Alek- tej „Litwy z której Mickiewicz nasłuchiwe! 
sandra Zelwerowicza. Najbliższą premierą bę SĘ . > . ieścić 
dzie doskonała sztuka Fodora „Mysz kościel. S!95ów. Nie można było zmieścić w progra- 

mie jednego dnia wszystkiego, co z Wilna na" w reżyserskiem opracowaniu dyr. Zel. 
werowicza. я я „_ poszło na świat wielkiego; o tem będzie mo- ^ 

— Przedstawienie szkolne. W sobotę naj- wa w pogadankach (nielicznych i krótkich) 
bliższą o godz. 3.30 pp. ukaże się w teatrze \ А Р 4 
na Pohulance po ni RENU ch baśń Humor L R PAD 
fantastyczna Szekspira z muzyką Mendelsso. zakresie. Nowością, którą podkreślają w ży- 
Ima „Sen nocy letniej". czliwych artykułach pisma zagraniczne, jest 

SE ółnocna „audycja dla radjopajęczarzy” z mu 
— Przedstawienie popołudniowe. W_nie- 7“ s i ien, 

dzielę nadchodzącą w obu teatrach Miejskich ЗЗа Ёаречаіпа‚ R R 
odbędą się przedstawienia popołudniowe po kach i konkursem. - # 
cenach zniżonych. W teatrze na Pohulance Jeśli chodzi o reprezentacyjne słuchowisko 
wystawioną zostanie czarowna baśń drama- -wieczorne—dlaczego wybór padł na „Obro- 
tyczna Szekspira „Sen nocy letniej" w teat- a NYBACEEE k OE o audycję 
rze Lutnia wartościowa komedja włoska „O- .* 4 ы z у 
berżystkat Goldoniego. żywego słowa, która mimo polskiego języka 

Grek tozjodóć, Ź A s będzie zrozumiała dla zagranicy. „„ Hamleta” 
— (Teal . Zespół Teatru Re- „Skąapca* « słuchać może ze zro- 

gjonalnego wra w Wiłnie w teatrze Lut- = Reka koci 
nia trzykrotnie: w po niedziałek 16, wtorek : I Е i 
17i środę 18 bm. z barwną sztuką „Sando. Choćby danego języka nie znał. Platon w 
mierskie Wesele", osnutą na motywach i o- swych dialogach jest jakby stworzony do 

PO a OC, J realizacji radjowej. Niešmiertelna mowa przed 
л ne tańcami i śpiewami składa się Z gm; i 

3 części: Rózgowiny, Rozpleciny i Oczawis: A o 3 SE WARG 
Pragnąc udostępnić to widowisko mające pod stałej aktualności, zawidra tyle wiecznych 

względem etnograficznym wielkie znaczenie, praw, że podana w opracowaniu radjofonicz 
młodzieży szkolnej, Dyrekcja organizuje spe- nem, poprzedzona przedmową prof. Srebrne- 
cjałne przedstawienia dla szkół i zakładów go, wypowiedziana ustami wielkiego arty- 
naukowych w poniedziałek 16 i wtorek 17 bm ®° Zelwerowicza na tle odtworzonego aku 
o godz. 5 pp. po cenach zniżonych. SPR > & 

stycznie sądu ateńskiego—powinna wywrzeć 
— Słynny kwartet Trjesteński w Wilnie. wrażenie. 

W poniedziałek 16 grudnia o godz. 8 wiecz. 
wystąpi w teatrze miejskim na Pohulance naj zz * # 
słynniejszy europejski zespół komeralny kwar Wysiłek zbiorowy artystycznego Wiłna 
tet Trjesteński, objeżdżający obecnie z wiel- poprzedzony został akcją informacyjną na te- 
kim AE a różnych krajów. M PTO renie europejskiej prasy radjowej. Kilka tygo- 
gramie kilka utworów u mas nieznanyca. *. dni temu Polskie Radjo rozesłało ulotkę, zre- 
lvo Tancievo, Jachino, pozatem Beethogena, z < е 

Dvoraka i in. Bilety zawczasu można naby. dagowaną w językach: francuskim, angiel- 
wać w kasie Teatru miejskiego w Lutni od skim i nimieckim omawiającą „Dzień Wiłna” 

SSA i podającą najważniejsze dane o historji i ro- 

— „Mirla Efros« na dochód „Opieki Pol. li Wilna w przeszłoś, ci i obecnie. Ulotka sta- 

skiej mad rodakami na obczyźnie”. Dyrektor rannie odbita na kredowym papierze, ozdo- 

teatrów miejskich p, Zełwerowicz przeznaczył biona była sześcioma charakterystycznemi wi 

CE“ a е ріа“‹О\чЁцо PZ dokami Wilna i jego okolic. Dzięki temu li- 
m. 13 bm.) głośnej sztuki „Mirla Efros* . . Ks я L 

na cele tygodnia „Opieki Polskiej nad Roda- SZ PARAZAĄOWE Z 5 EL podały 
kami na Obczyźnie”. na swych łamach artykuliki, wzmianki i ry- 

ciny, zwracające uwagę swych czytelników 

-— Koncert Męskiego Chóru Drukarzy m. ną „Jour de Wilno”, zatytułowane np.: „Le 

Wilna odbędzie się w niedzielę dnia 15-g0 12 dedembre ecoutez Wilno“. 

grudnia pod batutą p. Wacława Mołodeckie- Witold Hulewicz. 

go w sali magistratu m. Oszmiany przy ul 

Piłsudskiego. Koncert popołudniowy odbędzie LTL LS LŽ 

się o godz. 2 w poł., zaś wieczorowy o godz. Z dobrze poinformowanych źródeł otrzy- 

6 wiecz. Bilety zawczasu można nabywać w mujemy wiadomość, że p. Dracz, kierownik 

Księgarni Stow. Naucz. Szkół Pow. w Osz- Oświaty pozaszkolnej na województwo Wi- 

MAMIE, leńskie, w końcu listopada tego roku-na kur- 

— (Dzisiejszy nadzwyczajny koncert w Ši“ instrukcyjnym dła nauczycielstwa w Wił- 

zw. literatów (Ostrobramska 9) zawiera ut. nie występował przeciwko Stowarzyszeniom 
y współczesnych kompozytorów  wileń- Młodzieży Polskiej, motywując to potrzebą 

Rezo oki AZER przeciwdziałania wpływom katolickim (25) 
SKIEGO, DZ wskiego, w wykonaniu woka 3 ы а ла, 
nem (p. Z. Wyleżyńskiej) i Категатет „ Oczekujemy od Kuratorjum wyjaśnienia 
(kwintetu pp. Jacynowej, Sołomonowa, Szab. tej prawdziwie skandalicznej sprawy. 
saja, Salnickiego i Tchorza), oraz orkiestry SĘ a us 
1 pp. leg. pod batutą F. Koseckiego. Ponadto  PRRRNESKAN MIE TNT sd 

OFIARY. 

Bernowiczowa Katarzyna ma choinkę dla 

zostanie wykonany kwartet Moniuszki, opu- 
szczony w programie 1 Niedzieli Kameralnej 
z powodu choroby jednego z wykonawców. 

ociemniałych dzieci — zł. 20; Piodkiewicz 
Bolesław na choinkę dła ociemniałych dzieci 
zł. 5; Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. ł 

* * * 

    

  

Wstęp bezpłatny dla abonentów Niedziel Ka- 
meralnych, dia członków i sympatyków Zw. 
Lit. Początek mie o godz. 8.30, jak donosił 

   



  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Piccadilly — (Emil Janings) 
Hollywood —Powrot z niewoli. 
Wanda — Pat i Patachon jako bohate- 

rowie. 
Lux — Ramona . 
Eden — Klub czarnej ręki. 
Słońce — Tancerka Katarzyny II. 
Miejskie — W pogoni za djamentem. 
Światowid — Dolar, serce i przypadek. 
Ognisko kol. — Przedwiośnie. 
Heljos — Księżniczka Olga. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (6) Wypadki za dobę. Za czas od 10 

do 11 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 

Wilnie 72 wypadki. W tem było kradzieży 6, 

zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 18, 

przekroczeń administracyjnych 30, resztę zaś 

podajemy w skróceniu. 

— (c) Występy „potokarzy”. Ulica Za- 

walna jest jak wiadomo siedliskiem różnych 

mętów społecznych, którzy tak się wyspecja 

lizowani w sztuce złodziejskiej szczególnie w 

sciąganiu z wozów że nikt nie zdoła upilno- 

wać się przed nimi. 
Niedalej jak wczoraj zanotowano dwa no 

we występy potokarzy 
Koło szpitala żydowskiego z przejeżdża- 

jącego wozu skradziono walizkę skórzaną z 

dokumentami i książkami oraz kosz z zawar- 

tością srebrnych tyżek, noży, widelców, tacy 

i cukiernicy ogólnej wartości 2 
Skradzione przedmioty nale 

Grzybowskiego (Kocia 13). 
Nieco później podobny wypadek spotkał 

Witolda Wortmana z majątku Szwajcary gm. 
rudomińskiej któremu koło Mal miejskich ścią 
gnięto z wozu bekieszę, futro, kożuch i koł- 

dry wartości kilkaset zł. W obu wypadkach 

sprawcy tych kradzieży zdołali zbiec. 

— (c) Na szkodę Magistratu. Nieujawnie- 
ni sprawcy skradli złożone na ulicy Tuskulań 

skiej kamienie będące własnością Magistratu 
— (c) w samochodowy. Pod Sło- 

nimem autobus wpadł na furmankę Jana Ta- 

rasiuka z Heasinowicz. Przewracając się fu- 

ra przygniotła woźnicę który uległ ogólnym 
obrażeniom. 

— (c) Pożar. We wsi Pietralewicze gm. 

szydłowskiej powstał pożar, który zniszczył 

część zabudowan Jefima Dneįko. Straty wy- 

moszą kiłka tysięcy zł. 

— (c) Zatrzymanie amatora cudzych ksią 

żek. U Jana Wojnicza zamieszkałego przy 

zaułku Warszawskim 7, policja odnalazła ksią 

żki będące własnością Wacława Szczebiota 

(Ostrobramska 25). : 

— (с) samobójstwa. Z nie- 

wyjaśnionych narazie przyczyn targnął się na 

życie Wincenty Balukiewicz ze wsi Ponarysz 

ka gminy rzeszańskiej, który wypił esencji 0- 

ctowej. к у 

Zatrutego ulokowano W szpitalu żydow- 

skim. 
— (c) Podrzutek. Przy ulicy Kolejowej 7 

znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 

około. 2 tygodni. Niemowlę skierowano do 

przytułku Dzieciątka Jezus. й : 

— (c) Pi się. Onegdaj rano powie- 

sił się mieszkaniec wsi Mieduszyce gm. szy- 

dłowskiej Mikołaj Szeciak. Zwłoki samobójcy 

znaleziono w stodole. Przyczyny nieznane. 

— (c) Strzałami zmuszono; złodzieji do 

ucieczki. Wczoraj w nocy do piwnic domu 

Nr. 70 przy ulicy Raduńskiej usiłowali dostać 

się złodzieje którzy jednak w chwili wyłamy 

wania drzwi zostali zauważeni przez jednego 

z lokatorów. W chwili gdy włamywacze wi- 

dząc że zostali zdemaskowani poczęli wyco- 

fywać się z posesji właściciel domu oddał w 

ich kierunku kilka wystrzałów i zmusł ich do 

ucieczki w stronę okolicznych ogrodów. 

— (c) Nagły zgon w synagodze. Wczoraj 

wieczorem w synagodze żydowskiej przy ul. 

Niemieckiej 8 zasłabł nagle i po chwili zmarł 

  

   

  

"55 letni Abram Gajcher zamieszkały tamże. 

Przyczyną zgonu była wada serca. 

— (c) Nawet w ańeszcje nie można być 

pewnym o całość swej skóry. Notujemy nie- 

zwykły wypadek jaki miał miejsce w miaste- 

czku stele: 2 
Onegdaj w dzień do tamtejszego „aresztu 

gminnego przyprowadzono trzech pijanych 

których osadzono obok celi gdzie siedziało 

czterech chłopów odbywających karę admini- 

stracyjną. Awanturnicy zdołali wyłamać ciem 

ką ścianę kp a S E žad- 

nych yczyn poczęli bić swych towarzy- 

bs oi W trakcie bójki odsiadujący ka 

rę chłopi zostali dotkliwie poturbowani i na 

domiar złego jednemu z nich zrabowano 20 

zł. które następnie znaleziono u jednego z 

napastników. Wezwana policja z trudem zdo 

jała uspokoić pijaków i całe zajście zlikwi- 

dować. 

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

  

    Najtańsze źródło kupna nici, 
    

1 GRANTON 57 29 

Ja nikogo nie wzywałem i niespo- 

dziewałem się, że kogokolwiek tu spot- 

kam, — odrzekł adwokat. 

— Przyszedłem na zaproszenie sr 

Roberta. ; 

‚ — Му «бмией. А1е ше wiemy Ww 

jakim celu nas tu zebrał? Być może, 

że coś nowego wykrył, łącznie z tą 
sprawą Carlinga? 

— Pragnąłbym tego gorąco! Jeśli 

bowiem Carlinga jutro powieszą, bę 

dziemy mieli na sumieniu straszną omył 
kę sądową! — zawołał adwokat. 

— (Cóż znowu! Bronił pan wspa- 
niale tego biedaka, ale czyż mógł pan 
wierzyć choć przez chwilę w jego nie- 
winność? 

— Absolutnie wierzę w to i jestem 

przekonany, że mam mację. Przez dłu- 

gie lata mej praktyki, poraz pierwszy 

spotykam tak strasznie niesprawiedii- 
we oskarżenie i wyrok! 

Lorimeer patrzał zdziwiony na ad- 

wokata ale nie zdążył mu odpowiedzieć 

gdyż we drzwiach ukazał się Jenkins, 

anonsując: 
— Mr. Starr i mr. Snell! 
Osten i detektyw zjawili się jedno- 

cześnie. 

Brown uścisnął dłoń dziennikarza, 

a Lorymeer przewitał detektywa i zapy- 

tał: ; 
— Cóż nowego? 
— Nie wiem, Sir. 
— Dlaczego więc wezwano nas tu- 

"Michał Szabsaj (skrzypce), 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca” 

Polska Skladn ca Galanteryjna 

FRANCISZEK FLI CZKA 

Telefon 6-46—Wiino—ul. ZAMKOWA Nr 9. 
pończoch, skarpet i bielizny. 

RADJO 

Czwartek, dnia 12 grudnią 1929 r. 

„DZIEŃ WINA" 
Wszystkie siacje polskie taansmitować 

będą program z Wilna z wvjątkiem komu- 
nikatów: meteorologicznego gospodarczego, 
giełó: i komunikatów P.AT. 

E 12,00—: Sygnał czasu z Warszawy, bi- 
cie zegara i hejnał z Wieży Katedralnej w 
Wilnie, 12,03 - 13,30: „Wśród wileńskiej 
dzieciarni*. Transmisja lekcji ze szkoły 
powszechnej w Wilnie. 12,30—1400: Papu- 
larny poranek symfoniczny dla młodzieży, 
„Kompozytorzy Wileńscy* (transmisja z Te- 
atru Miejskiego „Lutnia*). Wykenawcy: Wi- 
leńska orkiestra symfoniczna pod batutą 
Eugenjusza Dziewulskiego i dyr. Konserw. 
Muz. Pósma Wyleżyńskiego. Soliści: Kon- 
stancja Święcicka (sopran). profesor Her- 
man Sołomonow (skrzypce), Jerzy Kropiw- 
nicki (axomp.) Słowo wstęnte wygłosi 
profesor M cha! Józefowicz. W programie: 
LL a) St. Moniuszko—bajka, wykona ork, 
b) M. Karłowicz—Część I Koncertu skrzyp” 
cnwego—wyk. z towarzyszeniem orkies' ry 
prof ser Herman Sołomonow. Dyr. E. 
Dziewulski; 11. a) St. Moniuszko—Znasz li 
ten kraj, b) Prząśniczka, c) M. Karłowicz 

Skąd pierwsze gwiazdy, d) Na śniegu, 
e) W. Gawr ński—Kołysanka, f) Piosnka— 
wykona K. Święcicka ill. a) M. Karłowicz 
—Rapsodja litewska, b) St Moniuszko — 
Uwertura Paria, c) St. Moniuszko Tańce 
górajskie z „Halki*— wykona orkiestra pod 
dyrekcją A. Wyleżyństie.o. 16,10 — 16,15: 
Odczytanie pr.gramu dziennego. 10,16 
17,00: „Ziemia Wileńska" koncert muzyki 
ludowej i poezji regjonalnej z cyklu „Zie- 
mie Polskie w pieśni i tańcu*. Wykonawcy 
Zespół Spiew. Wil. Tow. Operowego pod 
dyr. profesora Adama Luawiga, członkowie 
Zespołu Drematycznego Rozgłośni Wil. 
(Recytacje utworów Wł. Syrokomli) i Fran- 
ciszek Cjechanowicz (cymbały). 17,00 - 
1705; Kilka słów wypowie Wojewoda Wi* 
leński p. Władysław Raczkiewicz, 1/,05— 
17,30: „Przechadzka po zakładach miej: 
skich" reportaż radjowy z elektrował i sta- 
cji pomi: w Wilnie. 1730 — 17,3:: Płyta 
gramotonowa dla dzieci. 17.35--18,00: Au- 
dycia dla małych dzieci „Czekoiądki”, pió- 
ra Heleny Markiewiczówny. Reżyserja Cio- 
ci Hali. Muzyka Eugenjusza Dziewulskiego 
wyk. Zesp. Dramatyczny Rozgłośni Wil. 
18,00—18,05: Płyta gramofonowa, 18,05 — 
18,20: „Pozdrowienie z W.lna* WRA prof. 
dr. Mieczysław Limanowski, 18.20—18,25: 
Płyta gramotonowa. 18,25—18,45: Kukułka 
wileńska. Mówiony tygodrik humorystycz- 
ny 18,45—19,00: Feljeton wysło:i profesor 
Ferdynand Ruszczyc. 19,00—19,10: Muzyka 
organowa z Bazyliki Wileńskiej Przy or- 
ganzch profesor W?, Kalinowski, W pro- 
gramie: J 5. Bach — 1, Fantazia F - dur, 
2. Preluojum S dur. 19,10-19,20: Prze- 
mówienie ]. E. ks. Biskupa dr. Władysła- 
wa Bandurskiego 19,20-19,30: Muzyka 
org nowa z Bazyliki Wileńskiej. Przy orga- 
nach profesor Wł. Kalicowski. W  progra- 

mie: 1) F. A. Guilmant—Finale D—moll, 2) 
Rener- Melodja. 19,30—19,35: Kilka słów 
do słuchaszv zagranicznych w języku fran- 
cuskim, 19,35—19,50: Słuchowisko „Dzwon= 
nik* nowela H. Sienkiewiczą. W wykonaniu 
Zespołu Dram. Rozgł. Wil. 19,50—19,55: 
Kilka słów do słuchaczy EPT w 
języku angielskim 19,55 — 20,00: Sygnał 
czasu z Warszawy, 20,00— 20,25: Rozmai- 
tości, 20.25 20,40: Audycja wesoła „Kapi- 
tan Tomek”, nowela Jerzego Kossowskie- 
go, w radjsfonizacii Jadwigi Hryszkiewi- 
czówny. Wykoną Zesp. Dram. Rozgł. ПЬ 
oraz H. Wynen (harmonia),  20,40—20,45. 
Kilka słów do słuchaczy zagranicznych w 
języku niemieckim, 20,45—21,00: Koncert 
wieczorny. „Współcześni kompozytorzy wi- 
leńscy". Transmisja z Siędziby Zw. Litera- 
tów. W programie: 1. Michał Józefowicz: 
a) Marsz uroczysty | go pp. leg, b) Kra 
kowiak; 2. Tadeusz Szeligowski: 2 mazurki; 
3. Konstanty Gałkows iešni. Wyko- 
nawcy prci. Kimontt Ja yni Jan), 
profesor Herman Sgłomon 

   
        

  

  

    

  

  

(' е 
Mikołaj Salnic- 

ki (altówka), prof. Franciszek Tchorz (wi- 
olonczela), profesor Zofja / : 
(sopran), Jerzy Kropiwnicki (akomp.) oraz 
orkiestra l-go pp. leg. pod batutą Feliksa 
Koseckiego, 21,00 —21,10 „Gongi* — poga- 
danka z ilustrzcją, 21,10--21,3 : Dalszy 
ciąg koncertu wieczornego: 4. St. Węsław- 
ski- Słów kilka o współczesnej tsórczoś- 
ct muzycznej w, Wilnie; 5. St Węsławski — 
2 pieśni białoruskie.a) Lecą siwe gęsi... b) 
Zsbolała Marysię główeczka..; 6. Kg 
niusż Dziewulski—Trzecia Suita, 21,30 — 

21,50: Wesoł» rozmowa tutejsza.  Wygłosi 
Helena Romer-Ochenkowska i eon 

  

SKARPET i RĘKAWICZEK 

„U 
taj? — dziwił się lord Worrington. 

— Panowie wybaczą — rozległ się 

nagle spokojny, matowy głos, — może 

panowie będą łaskawi zająć miejsca. 
Odwrócili się ku drzwiom, wiodą* 

cym do sałoniku chińskiego: na progu 

stał Thomson z pudełkiem cygar w 
ręku. Był blady ale zachował spokój 
zewnętrzny. 

— Co to wszystko znaczy? W ja- 
kim celu sir Robert wezwał nas do sie- 
bie? — zapytał ostro lord Worrington. 

— Ja zaraz wszystko wyjaśnię, sir, 
tylko proszę zająć miejsca, — powtó- 
rzył Thomson, podchodząc do stołu i 
kładąc pudełko od cygar. 2 

Jego ceremonjalne i uroczyste za- 
chowanie zrobiło wrażenie. Ministro- 
wie, adwokat, dziennikarz detektyw 
usiedli dookoła stołu. 

Thomson stał z ręką upartą na pu- 
dełku od cygar, spokojnie oglądając 
obecnych. 

— To ja pozwoliłem sobie w imie- 

miu sir Roberta, poprosić panów, — 

zaczął starzec spokojnie i wolno cedząc 

słowa. — Gdy panowie wysłuchają 
mych słów, przyznają mi panowie ra- 

cję, gdyż chodzi tu o śmierć albo życie 

niewinnie skazanego człowieka. Proszę 

panów 0 zapisanie mych słów. Na sto- 
likach są kałamarze, pióra i papier... 

— To ja zabiłem myłady! 
Gdyby na środku stołu wybuchła 

nagle bomba, obecni mniej by się zdzi- 
wili i mniej by byli wstrząsnięci, aniżeli 
temi prostemii napozór słowami, wymó- 
wionemi ze spokojem i pewnym gło- 
sem. Thomson nie drgnął nawet, w gabinetu i opowiedział o zginięciu waż- ło się ta w dnie, w 

e Wydawvca 54 Maeldcy.icz. Redaktar pdjowiecz'alny Witold Woydylio. 

  

), 8 proc. 

Wyleżyńska 

S 

SPGA? 

WALNE ZEBRANIE OKR, ZWIĄZKU 
HOKEY'OWEGO. 

W dniu wczorajszym odbyło się walne or- 

ganizacyjne zebranie okręgowego Zw. Hoke- 

у‘а па lodzie z udziałem przedstawicieli wszy 

stkich klubów okręgu. 
Dokonano wyboru zarządu władz okręgo- 

wych na miejsce urzędującej komisji 
składzie następującym: pp. przewodn 

— prof. J. Weyssenhoff, wiceprzewodniczący 

asp. lgn. Barturel (PKS), sekretarz i Skar 

A. Okulowicz (AZS) członek zarządu 

Jabłonowski (Pogoń). 
Kapitanem związkowym został p. W. Ko- 

stanowiski (AZS) komisja rewizyjna pp. Wi- 

rori (AZS), Kisiel (Ogmisko) i Brożek. 
Omówiono sprawę nowego bo 

jakoby kuratrjum szkolne uznało 
wienie hockey stom kórzystania z 

ogrodu gen. Żeligowskiego. 

Nowe boisko urządzone zostanie prawdo- 
Straży Ogniowej lub Pol. 

  

   

     

bri 

  

   
   

  

     

  

podobnie ma pla 
KI. Sportowego. 

Do A-kl. zaliczono kluby: AZS i Pogoń, 

do B — Ognisko, PKS i ŻAKS. 
Mistrzostwa rozpoczną się w styczniu. (y) 

TEST ON UEN WRCZLERA 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 11 grudnia 1929 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 890 

Papier. procentowe państw. 

4 proc. 
złocie 116 i pół. 

Listy zastawne. 

4i pół proc Wil. Banku Ziemsk. Zł. 1000 zł. 
w złotych —52 20 

5 proc. Poż. m. Wilna 100 zł. w zdocie 
53 i ćwierć 

  

GICUŁOA WARSZAWSKA 
11 grudnia 1929 r. 

Dewiży ! »aluty: 
1rsaz, Sprz.  Kupao 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 

Belgia 124,78, 125,09, 124,47 

Kopenhaga żs9,20, 239,80, 238,60 

Bucapeszt 156,00 156,40 155,64 

Holandja 359,65 360,55 858,75 

Londyn 43,49, 43,60, 43,38,5 

Nowy-York 8,39, 3,91, 4,87, 

Osio 278,95 21955 278,35 | 

Paryż 35,09, 35,17,5 35,00, 
Praga 26,42.5 26,49, 26,36, 

„Szwajcarja 173,14, 174,57, 172,71 :: 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 240,40, 244,00 259,80 
Wiedeń 125,38 125,49 125,07, 
Wękcy 155,57 15574 155,17 « 
Wło sy 46,68, 46,77, 46,53, 
Mark» niemiecka 243,29, 
Gdańsk 173,89. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka ADA 117.50. Prem- 
jowa dolarowa 67.35 proc. konwersyjsia 
49,75. 6 proc.dolarówa 80.— 10 proc. kole- 

wa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,00. 8 proc. 
Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obii- 

rę B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,50 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie 52,25 8 proc. Łodzi 61,50. 10 proc. 

Siedlec 69— _B proc. sach P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 próc. poź. konw. Warsz. 

5025 4 { re proc. warsz. 47.— Kalisz 57 

” . K, Pizem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 75.25 : 

UR ANTLER KI A IO DACIKO 

Wołłejko, 21,50 22,05: Polska muzyką ta- 
neczna, Polonez, polka, mazur, krakowiek, 
kujawak, oberek. Transm. z Sslonu »R .djo 
i dulialło" Philipsa w Wilnie, 22,05— 22,05: 

Feljeton wesoły  wygłośi Karol Wyrwicz- 

Wichrowski, 22,20 22,45: Komunikaty 
P.A.P. z Warszawy, 22,45—: © „Obronie 

Sokratesa* (Platona) mówić będzie profesor 

U. S. B. dr. Stefan Śrebrny, 23,00 --: „Obro- 

na Sokratesa” słuchowisko według Plato- 

na, w przekładzie Władysława Witwickiego, 

w opracowaniu radjofon. profesóra dr. Ste- 
fana Srebrnego. W roli Sokratesa Aleksan- 

der Zelwerowicz. Reżyserja Haliny Hohend- 

lingerówny. Wykona Zespół Dramatyczny 
Roz,ł. Wil., 24,00-: Bicie zegara i hyma 

nalSzwaNy, Transmisja z Salotu 
Światło Philipsa w Wilaie, 24,05—: Au 

dycja dla radjopajęczarzy: Ь Taniec „Rapa: | 
Mowę do radjopajęcz»rzy Całego jów, Il. 

śultia wygłosi w trzech językach Witold 

Hulewicz, Ill. Konkurs muzyczny Z nagro- 
dami. Transmisja z Salonu „Radjo i 
ło erulpsa w Wilaw. 

    

odpowiedzi na pełne zdumienia wy- 
krzyknikii i pytania. 

'_ Dopiero gdy znów zapanowała ci- 
sza, Brown rzekł już ze zwykłą zimną 
krwią: 

— Proszę mówić dalej! Wszystko 
po kolei. : 

Thomson podniósł oczy i spotkał 
spojrzenie adwokata, mówił, 
zwracając się do niego: 

— Tak, opowiem wszystko, od po- 

czątku... Tego rana, gdy z szafy ognio* 

trwałej zginęły w tajemniczy sposób 

ważne dokumenty, ja wstałem bardzo 
wcześnie. Zdarza mi się ta dosyć czę- 
stó. Pokój mój znajduje się na najniż- 
szem piętrze. Obudziłem się i usłysza- 

łem nad głową lekkie kroki w gabine- 

cie sir Roberta. Pozatem wydało mi 

się, że do uszu moich doleciał trzask 

otwieranej skrytki w ścianie, o-ktūrej 
wiedziałem dawno... 

— Która ta była godzina? — prze- 
rwał Brown. 

— Piąta rano, właśnie biła na ze- 
garze, sir. Wstałem i po ciemnych 
schodach poszedłem na górę. Przez 
$ирате we drzwiach. płynęła smuga 
światła. Byłem pewien, że do domu do- 
stali się złodzieje, więc uzbrojony w 
grubą, ciężką laskę, ostrożnie skrada- 
em się ku drzwiom. W tem z gabinetu 
wyszła mylady w szlafroku i śpiesznie 
skierowała się do swej sypialni. Światło 
zgasło. Sądziłem, że mylady cierpi na 
bezsenność i przychodziła do gabinetu 
po książkę do czytania... Ale kiedy w 
południe sir Robert wezwał mnie : do 

więc 

Prom. Poż' Inwestycyjna 100 zł. w 

—, $ proc „, 

„Radjo i“ 

wiat* | 

# 
н о м 4 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Dramat w 10 aktach. 
W roli głównej: ui. Ostrobramska 5 

Od dnia 10 do 13 grudnią 1929 r. włącznie będą wiswiatiane fiimy: 

„W poconi za djumeniem | 
TOM MIX. | Nad program: LOKó-BaK Miekey a Komedja w 

2 aktach. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Nastepny program: „OCHOTNIK i SIAM* 

  

KINO-TEATR 

„KObLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

europejskiej. 
Dziś! Arcydzieło filmowe produkcji 

Reżyserji JOE MAY 
Role główne wykonują znakomita DITA PARLO, niezrównany LAR5 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 premiery 

BOWRÓ т х NIEWOLI 

  

bLziś i dni następnych 
Kino - Teatr dramat z życia 

„Siońae ' 
ul. Dąbrowskiego 5 н 0! TESČIOWA“ @ Натту 

rosyjskiego 
wielki 

Llcyd'em_w roli głównej, 

„TANCERKA KATARZYNY LI" 
bohater filmu „Przy Kominku". Ciemnota: rozwydrzenie i rospusta rosyjskiej sziącnty pod paaowanie tą- 
rzyny Il. Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej, klistoryczny balet data teatra Aaaa 
w Petersburgu. Pod biczem despoty. Zwycięstwo miłosci. Nad psogram: Arcywesoła komecją „OJ TA | 

w roloch głównych: OLGO | 
GROWSKA i OSIP RUNICZ 

  

KINO-TEATR Premiera! 

„HIELIOS“ 
Wilenska 38. 

Zachwycający przebėj! Tryumfalay film, 
ulubieńca publiczności, niezrównanego 

KSIĘŻNICZKA OLG 
Rekordowy sukces na całym Świecie. 2_ ORKIESTRY 

UWAGA! Podczas seansów Orkiestra bałałejek i mandolin. 

Harry Liedtice 
Najnowszy _ 
emocjonu;ącą 

i jego partaerki 
przęślicznej 

"erotyczny  Kino-romaas. Wybitnie 
treść! Porywające momenty! 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15. 

  

  

   
    
    

NA GWIAZDKĘ 
Olbrzymi wybór zabawek i ozdób choinkowych. 

NĄ UPOMINKI GWIAZDKOWE 

obrazy, przybory do pisania, albumy, pióra złote, 

wyroby albastrowe, 

ozdobny, galanterja biurkowa i skórzanna. Bilety 
ołówki kieszonkowe, 

wizytowe. 

  

  

modele 

  

  

zastępuje 5 -.6 lampowy. Ekonomicz- 

Al ———— — e ———————- 

M kl IMĘ 

ny, tani i łatwy w obsłudze. 

Wileńska Pomoc Szkolna 

|, ŁĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

i Trzechlampowy  eKram odbiornik 

į Wilno, Wileńska Nr. 38. 
‚ внБр ИОБ li UIS I TI 

sktaGach aptecznych zńanego 

Środka od odcisków 

co do mocy zasięgu i Śalektywnóści 

RIMA MECCA 

'Prow, A, PAKA. | 
     

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

nych papierów, a obaj z mr. Carlingiem 
który był również obecny przy tej roz- 
mowie, mieli twarze bardzo przygnębio- 
ne, wszystko wydało mi się dziwnie ja* 
snem. 2 

— Czy pan opowiedział sir Rober- 
towi swoją nocną przygodę? 

— Nie, sir. Teraz rozumiem, że po- 
wiimienem był to uczynić, ale wówczas 
zabrakło mi odwagi. Sir Robert zabro- 
nił mi mówić o tej kradzieży. Odszed- 
łem do swego pokoju i rozmyślałem w 
samotności, co mam teraz czynić? Nie 
było wątpliwości, że kradzieży doko- 
nała mylady. Wiedziałem, że wyszła z 

domu przed dziesiątą. Pokojówka myla- 

dy również wyszła, gdyż był to jej wol- 

ny dzień. Pomyślałem że mylady po- 

szłą do swych znajomych ma River- 

cort - Mauhens. 

— Skąd pan wiedział, że mogła tam 

pójść? 
— Wiedziałem już dawno, że my- 

lady bywała tam, sir, a Ścisły adres od- 
kryłem przypadkiem. 

-- Przeczytał pan na bibule? — 
zapytał sucho Brown. 

— Tak, sir. Mylady nie była bardzo 

uwažną. Znatem więc adres, ale nie zna 

łem nazwiska, które się zatarło, a 

myłddy własnoręcznie wrzucała swe 

listy. 
— Ani razu nie próbował pań śle- 

dzić lady Rowson? 
—— Owszem, sir, kilka razy robiłem 

to. Prawie zawsze mogłem się domy- 

śleć, że wybiera się tam. Zwykle dzia- 
które pokojówka 

  

Ceny b. umiarkowane. 

W. Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372. Filja: Ś to Jańska 1 tel. 371 

Fabryk: „Pleyel — Paris", 
Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerteld“ 

K Dąbrowska 
Wilno, ni. Niemiecka 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 

  

Urod KOBIECĄ 
Bronserwuje 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi 

Kosme 
Leczniczej „CEDIB 
J. Hiryniewiczowei. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7. 

GIER = 

ikuszopśą dalałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wagry, 
żupień. brydawki, ku 
«xgjki, wypadanie wło- 
uów, Mięklawicza <6. 

r
 

papier 

Otrzymano ujóstae MOW O ANEKI M LOKALE 3 

Pokój 
do wynajęcia z wszel- 
kiemi wygodami, oraz 

„Arnold, 4 

nu. Jagiellońska I —4. 

cie Pokój ae e 
kupić FURGON away, dał: Oglą- 
Oferty w biurze ogło- dać. można od 4- 8 w. 
szeń J. Karlina, Nie- Ofarna 2—16. — —0 
miecka 22. --0 

   

używalnością telefo- £ 

02 

sklep sukna, jedwabiu i manufaktury | 

CALEL NOZ mznizcKA 19 uu | 
z dnia 9-go grndnia rozpoczeło się 

Wielka wyprzedaż resztek 
i wwysortowanyech towarów 

jedwabi, wełny również materjałów na ubrania męskie i płaszcze - 

BGB Z wielkim rabatem GER 
A) 

@ Praktyczne prezenty gRiazdkowa 
: kapy, serwety, jedwabie i wełny na 

d sukaie, materjaly bieližaiane 

i poleca po cenach b. niskich 

firma J. BANIEGICŁ 
: Wielka 27. 

El as in 17 99 09 www w way w wy 

  

    

  

  

Tańców najaowszych salono* 
wych /wyucza bez 

m względu na zdolności nauczyciel 
taficów IGNACY MAIS z Warszawy. 

m Wielka 25 m. 1 laformacji od godz, 
11—10 wiecz. z |
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BILARD" po 801 w dobrym stanie, bile, REJA 
kije zaraz kupię. Wa zarobić 200—300 zł. 
runki — por. L. Juch- mogą Panowie, Panie. 

Wil, N. Wilejka.  -o 
ema (©WAA WAB 85 p. stcz. Biskupia 12-13. - 0 

ŚĆ ana APO BIBL pązzz=zes| 2.000 
  

Ga b.i'n € t | Spółka z ogr. odp. | m 10. — 0] D, H.-K. „Zachęta” 
Rozne Kosme- | Wilno, ul. Tatarska |. Mickiewicza % 

tyki Leczniczej. |20, dom własny.| ONA WA WAGB| ie 9-05 — — 
Wilno, Istnieje od 1843 r. Ok za 

Mickiewicza 31 m. 4.| Fabryka i skład 2 * a Е 
ш'пе CS kon: jadał mebli; i ; žo Mau SMA WS НОО ТЕ СМО 8 KRONE 

EGUĘ serwuje, dosko- | jadalnie, sypialnie, й 3 k 4 
nali, odświeżz, laki. salony, żabinety, MiYaava zda WEŻY ST taka T tak {| —- A p 

Sztuczne opalenie ce- | angielskie, kreden- Pożyczki 
-y- Wypadanie wło-| sy, stoły, szaty || * dowolnej sumie Unieważniam 
sów i dupleł. Naj-| biurka, / krzesłajj i walicie załatwia |indeks Ne 2837, wy- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonałuej. 
Соателте о8 «; 10—8 

w », 43.9 

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

mylady miała wychodn e, lub gdy my- 
lady wysyłała ją do teatru. 

— Dobrze, cóż dalej? 

— Jednem słowem, wkrótce — Чо- 

wiedziałem się rozmaitych szczegółów 
o p. Mielikowie i jego przyjacielach, 
zbierających się w mieszkaniu Cazzioli 
Oczywiście, ta wszystko do mnie nie 
należało i ja sam nie wiedziałem, w 
jakim celu robiłem to. Nie miałem by* 
najmniej złych uczuć dla mylady. Chy- 
ba to tylko bolało mnie, że wiedzia- 

łem "'77 jak bardzo sir Robert uwielbiał 
żonę, a ona odpłacała mu nieszczero- 
ścią... Jednem słowem postanowiłem 
pojechać da znanego mi domu i spró- 
bować, czy nie uda mi się poprawić 
całej, sprawy. 

_ , — Nie prosiłem o pozwołenie wyj- 
ścia z domu i ryzykowałem, że moja 
nieobecność będzie zauważona. Zdecy- 
dowałem, że w jakikolwik sposób wy- 
jaśnię ten brak subordynacji. Nie uprze 
dziłem też nikogo ze służby. Przyjecha* 
łem autem do skweru, w chwli, gdy 

mylady wchodziła na pocztę. Znałem 

dobrze ten lokal, bo bywałem tam, cza- 

(sem jeszcze za dawnych czasów. Sze- 

dłem więc odważnie za mylady. 

Byliśmy jedynemi interesantami w 

biurze. Telefonistka zajęta łączeniem te- 

lefonu, odwróciła się plecami do mnie. 

Bez szelestu przeszedłem na drugi ko* 

niec sali, minąłem kabinkę telefonicz- 

ną i zatrzymałem się pod schodami w 

pobliżu drzwi, wiadących do piwnicy. 

Brown skinął głową  potakująco: 

obaj z Snellem, oceniali ścisłość i pra- 

wdę opowiadania. 

! RÓ 

  

(l. Wilerk. I S-ka j nych warunkach i wy- 

łóżka niklowane i | 

    

ОМО Wita skies 

dolarów | uloku- 
jemy na 1-szą hi- 
potekę miejską 

sprzedaję na dogod- 

najmuję. Kijowska 4 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

tel. 153. 1614-40 

dany przez U._ 5. В. 
na nazwisko Feliksa 
Romana Szudzińz, 
sk'ego. —- 

o 

           

— Sam ni e wiedziałem, co chcia- 
łem zrobić, — ciągnął dalej Thomson, 
— zdaje mi się, że miałem wyrwać 
torebkę mylady, gdy wejdzie do ka* 
binki telefonicznej, i uciec... Ale na 
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Hildy Kosz 

į
 

  

wszelki wypadek miatem w kieszeni 
to! 

Stary kamerdyner, otworzył pudełko | 
od cygar i pokazał nieduży przedmiot, 
przypominający rękojeść sztyletu. Przy 
naciśnięciu tego przedmiotu dużym pal- 
cem, rozległ się głuchy trzask i niby 
żądło żmij, wysunęło się ostrze stalo+ 
we długie i wąskie. 

nell mimowolnie wyciągnął rękę pa 
tą niezwykłą broń, ale w tej samej chwi 
li rozległ się trzask i ostrze 
Thomson położył sztylet na stole. „”° 

— Kupiłem ten sztylet od pewne* 
go marynarza w Konstantynopolu, 
przed kilku laty. Musiałem nieraz towa* 
rzyszyć memu panu w wycieczkach 
poprzez niebezpieczne kwartały miasta 
Nosiłem ten sztylet przy sobie, by bro- 
nić nim mego pana, ale wówczas mie 
przydał mi się ani razu, Po raz pierw- ) 
szy użyłem go tego właśnie dnia! I 
dotąd nie wiem, jaka siła podniosła 
moją rękę. Gdy mylady weszła do bud 
ki telefonicznej, spostrzegłem się, że. 
mam w ręku ten sztylet. Otworzyłent 
drzwi, zadałem cios i pochwyciłem, Ig- 
żącą na półce torebkę. Mylady wydała 
głuchy jęk i osunęła się na ziemię. 
Zamknąłem drzwi i ukryłem się w piw 

  

icy. To wszystko mie trwało dłdżej niż 
jedną minutę, 'ale zaledwie zdążyłem si 
ukryć, gdy ktoś podszedł do schodó 
i zawołał: „Jenny, Jenny!*. 

(Dokończenie nastąpi) 
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