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w mie zamówiezych nie zwraca, Adminisua- 

zastrzeżeń co ilo ruzinieszczesiu OZIOSZEŃ. 

  

Pan Tardieu ECHA STOLICY WALKA NIE O WŁADZĘ 

I JEGO OPOZYCJA 

Paryż, 7 grudnia. 

Debata nad budżetem idzie w Iz- 

bie francuskiej hardzo opornie. Fran- 

cuski rok budżetowy pokrywa się z 

rokiem kalendarzowym; 1-szy Stycz: 

nia coraz bliżej, a posłowie gadają i 

gadają. Wysłuchaliśmy już zgórą 400 

mówców, a drugie tyle jest zapisanych 

do głosu. Ponieważ ogólna liczba po 

słów wynosi obecnie 607, przeto wi- 

dać, że jest wielu gadułów zabierają 

cych głos dwukrotnie, kilkakrotnie 

nawet, bo autorowie poprawek — to 

przedewszystkiem radykałowie, socja- 

liści i komuniści. 

Nowy rząd rozpoczął swą |karje- 

rę ministerjalną z impetem i wśród 

niewątpliwie przyjaznych życzeń więk- 

szości opinji publicznej. Maszyna do- 

brze wzleciałagi dobrze leci. Aby ten 

lot nie był zbyt długi, aby przypad- 

kiem nię zdobył rekordu, pp. Dala 

dier i Blum uprawiają obstrukcję w 

debacie budżetowej. Chodzi im o dwie 

rzeczy: po pierwsze wcisnąć w ramy 

budżetu te pięć miljardów dotacyj 

specjalnych, jakie p. Tardieu w swem 

„exposė“ programowem zapowiedział; 

niszczy to wprawdzie równowagę 

budżetu, ale rozwadnia zato znakomi- 

cie zasługę tych, którzy Z projektem 

dotacyj wystąpili: nietylko rząd bę: 

dzie z'tego tytułu zgarniał dowody 

wdzięczności mas, ale i opozycja. 

„Drugim celem jest tak przedłużyć de- 

< batę, aby budżet nie był uchwalony 

na 1-go stycznia (wszak i Senat mu- 

si mieć trochę na to czasu), aby rząd 

—po raz pierwszy od lat czterech— 

zmuszony był wnieść projekt jednego 

lub kilku tymczasowych budżetów 

miesięcznych. A opozycja będzie po- 

tem grzmiała na wiecach: „Więc to 

miał być ten energiczny Tardieu? Toż 

on nawet budżetu na czas nie prze- 

prowadził". 

Ale p. Tardieu nie należy do tych 

coby się w ten sposób w śŚlepą dali 

zapędzić uliczkę. Dnia 5 bm. zażądał 

od lzby obradowania nad budżetem 

bez przerwy, nie wyłączając niedziel, 

i zasiadania trzy razy dziennie: rano, 

popołudniu i wieczorem. „Nie jest 

rzeczą hańbiącą przegrać, mówił; by- 

łoby hańbą zgodzić się na przegraną 

bez walki". Przedtem zresztą konie 

rował p. Tardieu z przedstawicielami 

wszystkich klubów prosząc o zmniej- 

szenie liczby mówców; grupy większo- 

ści chętnie się na to zgodziły, ale gru- 
py opozycji—nie, P. Edward Daladier 

„ „tymczasowy“ prezes partji radykal- 
Srnej, oraz p. Leon Blum, przywódca 

socjalistów, wyraźnie oświadcz;li, że 

nie mogą iść rządowi na rękę... P. 

Tardieu postawił kwestję zaufania; 

lzba 351 głosami przeciw 142 uchwa* 

liła zasiadać trzy razy dziennie i de- 
batować nad budżetem bez przerwy. 

Jest to nowe zwycięstwo rządu 

iw dodatku zwycięstwo bardzo cha- 

rakterystyczne, albowiem radykałowie 

znów w głosowaniu rczszczepili się na 

trzy odłamy. Jak wiadomo, od roku 

radykałowie są w opozycji i cały wy- 

siłek p. Daladier'a był skierowany ku 

zapewnieniu swemu klubowi większej 
spoistości. Kiedy po raz pierwszy ga- 
„binetowi Tardieu uchwalono zaufanie 

klub radykalny, z wyjątkiem kilku 

wyjątków, głosował cały przeciw. Otóż 
5-go listopada 17 radykałów głosowa- 

ło za rządem, 13 przeciw, ą 85 wstrzy- 
mało się od głosu. Wśród rządowców 

znaleźli się pp. L. Malvy, A. Hesse 

iP. Cot; pp. Herriot, Chautemps, 
Francois-Albert i inni, wstrzymując 

się, nie poszli za antyrządowym pre- 
zesem Daladier'em, który pociągnął 

za sobą tylko dwunastu kiełbików ra- 
„dykalizmu. 

Dotkliwa to bardzo dla p. Dala- 
zes. porażka. jego autorytęt jest w 

zeregąch partyj mocno nadszarpniętv» 
tembardziej, psi on w lanie part 

groźnych przeciwników. Oddawna za- 
ciął się nań p, Herriot, bo kiedy był 
członkiem gabinetu Poincarć p. Da. 

_ladier kopał pod nim dołki; na ostat , 

Złożenie mandafu przez gen. Roję 
Gen. Bolesław Roja złożył w dniu 

wczorajszym mandat poselski otrzymany 
z listy państwowej Stronnictwa  Chłop- 
skiego. 

. Jako powód rezygnacji gen. Roja po- 
daje konieczność poddania systematycznej 
kuracji stanu zdrowia, W kołach politycz 
nych jest jednak rzeczą wiadomą, że istot- 
nym powodem złożeaja mandatu jest znie- 
chęcenie, wywołane fniedojściem ao skutku 
zjednoczenia stronnictw ludowych. Gen. 
Roja jest tej idei gorącym zwolennikiem 
i propagatorem. Niepowodzenie podjętej 
akcji skłoniło go do ztoženia mandatu. 

Powrót zwycięskich jeźdzeów 
z za oceanu 

WARSZAWA, 12 XII. PAT. Dziś 
rano pociągiem berlińskim powróciła 

do stolicy z zawodów nowojorskich 

drużyna jeździecka w składzie: płk. 

Dreszer, kierownik drużyny oraz jeźd- 

źcy por. Starnawski, por. Zgorzelski 

i por. Gzowski. Olicerowie polscy 

przywieźli wiele cennych nagród, międ- 

zy in. nagrodę „Puhar Narodów*, 

która po trzykrotaem jej zdobyciu 

przez Polaków pczosisje naszą włas- 

nością. Ekipa nie była witana na 

dworcu, ponieważ depesza zawiada- 

miająca departament  kawalerji o 
przyjeździe oficerów z niewiadomych 

przyczyn nie nadesz a. 

Wybory komunalne w miasfach 
województwa śląskiego 

KATOWICE; 123XIL. Pat. W naj- 
bliższe, niedzielę odbędą się wybory 
komunalne w miastach województwa 
śląskiego. Na 17 miast, jakie posiada 
województwo Śląskie, wybory rozpi- 
sane zostały w 11 miastach, Nie od- 
będą się wybocy w 6 miastach, £mia- 
nowicie: Królewskiej Hucie, Mikołowie, 
Mysłowicach, Rybniku, Tarnowski.h 
Górach i Wcźnikach. Wybory odbędą 
się między innemi na Górnym Śląsku 
—-w Katowicach (128 tys. mieszk.) w 
Pszczynie (7350), w Lublińcu (6.300) 
na Śląsku Cieszyńskim — w Bielsku 
(22 tys. mieszk.) i w Cieszynie. 

Wiceminisfer dr Huhicki 
na pograniczu niemieckizm 

KRAKÓW. 1”.XII. PATi Dziś przybył 
do Krakowa wiceminister pracy i opieki 
społecznej dr. Hubicki w towarzystwie wi- 
cedyrektora Urzędu Emigracyjnego Niesie: 
kierskiego. Wiceminister dokonał objazdu 
pogranicza niemieckiego celem zbadania 
sprawności organów urzędów emgiracyj- 
nych w związku z powrotem robotników 
sezonowych z Niemiec. 

RITEK TNS ZZ 

W związku z wiadomościami w prasie 

o zasłabnięciu Marszałka Piłsudskiego i 

wezwaniu z Wilną prof. Januszkiewicza 

dowiadujemy się, że chodziło tu tylko o 
lekką trfiuenzę dwudniową, tak pospelitą 
w cząsie słoty takiej jak obecna. 

nim kongresie radykalaym „w Reims 

p. Herriot miał duże szanse zostać 

ponownie prezesem partji, gdyby nie 

zabiegi p. Daladier'a. Drugim  prze- 
ciwnikiem tegoż jest p. Kamil Chau- 

temps; on również chciałby być pre- 

zesem, ale p. Daladier'a spotkał na 
swej drodze. Zaś w czasie ostatniego 
kryzysu ministerjalnego, kiedy kom- 
binacja Daladier'a upadła i p. Cle- 
mentel miał duże *szanse utworzenia 
gaainetu, p. Daladier uniemożliwił ją: 
głównie dlatego, że p. Chautemps, a 

nie on miał g$być ministrem 

wewnętrznych. Nadomiar złego p. 

Daladier sprzeciwił się wzięciu u- 

działu radykałów w gabinecie! Tardieu 

(mogli uzyskać aż pięć portieli) w na- 
dziej, że gabinet ten nie będzie trwa- 
ły,a tu sprawa zapowiada się zu- 
pełnie inaczej choć radykałów w rzą- 
dzie niema... 

Można sobie wyobrazić jak tam 

w klubie radykalnym kochają teraz 

p. Daladier'a. ; Trochę posiedzieć w 
opozycjj—to może być pożyteczne, 

ale ta zabawa trwa już zgórą rok i 

zapowiada się jeszcze na dwa conaj- 
mniej... A tymczasem nominacje, de- 
koracje, tytuniowe sklepy i dostawy 

rządowe rozdaje wyborcom kto inny... 

O, zgrozo! „W roku 1932— pisze pos. 

Eugenjusz Lautier (Homme Libre), 

który niedawno z  partji radykainej 

wystąpił— tryumf socjalistów kosztem 

radykałów jest zapewniony.. * 

Kazimierz Smogorzewski. 

spraw pot 

leez o prawy do zwalczania 

Dość było wziąść jakąkolwiek gazetę o- 

pozycyjną (socjalistyczną czy endecką,) aby 
skongtatować, że 1) cja narzeka, że 
dużą ilość mandatów, które uzyskał blok BB, 
powstałą dzięki! laktywniemu wmieszania się 
administracji w sprawy wyborcze 2) opozy- 
cja żąda „jaknajszybszej” likwidacji poma- 
jowiego reżimu, 3) opozycja wyzyskuje i roz- 
dmuchuje każde nikzadowołenik z rządów, z 
działalności władz czy urzędów, słuszne czy 
njestuszje jako siłę pchającą rząd i „iteżim* 
do ustąpienia. 

Cóż z tego wszystkiego po kilku dniach 
od votum nieuiności? 

Przedewszystkiem czego moglibyśmy się spo 
dziewąć gdybyśmy żańc, zapewnienia i groż- 
by opozycji brali dałkiem sprjo i konkretnie? 

Logiczne byłoby, aby opozycja z chwilą 
otwarcia przesilenia dążyła dp  utworzenia 
rządu pod hasżem ścisłego  przestrdagania 
konstytucji 17 matca, która się pp. jendekom 
i socjalistom wydaje tak doskonałą. Ten 
rząd mógłby og o i a: no- 
we wybory, podczas któr! oczywiścije nie 
byłoby tego „antykonstytucyjnego nastawie. 
nia“ władz do popierania jednej listy rządo- 
wej, a byłaby wyidjłalizowana przez opozy- 
cję anarcho - liberalna wolna! konkurencja 
wszelkich jaskrawych haseł, Jednym słowiem, 
logiczne byłoby rajzupełniej, aby opozycja 
wzięła na sprjo to co pisała, mówiła i krzy- 
czała i stworzyła rząd konstytucyjny z progra 
mem nowych wyborów. 

. Tymczasem, jak wiemy, nic z tego. Jak 
wiemy opozycja nie poto jeździ na Zamek, 
aby żądać likwidacji reżimu, nowych wyboL 
rów, jednym siowiem tego wszystkiego, czego 
domagała się kilka dni temu, lecz poto, aby 
prosić Prezydenta, żeby przy władzy pozo- 
stawił marsz. Piłsudskiego, czyli pozostawił 
przy władzy ten włąśnie „reżim pomażowy”. 

W tym zestawieniu jak w źwiercjadie Ood- 
bija się najlepiej cała potworność, całe bagno 
stosunków u nas. Tutaj mamy to same poli. 
tyczne bagno, które załało naszą dawną 
Rzeczpospolita i stworzyło ohydną  bezsiłę 
wielkiego państwa. 

Historja wie, że walka wewnętrzną w 
państwach istniałą wszędzije i jest objawem 
życła politycznego. Powiedzieć społeczeńst- 
wu: „żyj politycznie jecz nie walcz” oznacza 
taki sam nonsens, jak pio wiedzieć człowieko- 
wi: „żyj, lecz nie oddychaj“. Historja poli. 
tyczna każdego kraju jest historją jego walk 
tak qamo dobrze zewnętrznych, jak wewnę* 
trznych i historja nie znia kraju, gdzieby nie 
byłą wewnętrznej walki, bo taki kraj był- 
by absurdem. To, że u nas w Polscje ciągle 
się mówi o „zgodzie, o „dążeniu do zg0- 
dy" o „zgodzie całepo nęirodu* ma oczywi- 
ścje tylko znaczenie frazesu konwencjonalnte- 
go, zgóry przewidujemy walkę polityczną 
w(ewnętrzną która niezawsze osłabia państ. 
wa, jak to jest dogmatem dla publidystyki 
polskiej. Przeciwnie wiplcy ludzie, którzy 
zrobili coś dla swego państwa wychodzili z 
walk wewnętrznych i w walęe, w starciu się 
rzetelrych przekonań, w starciu się rzetełnej, 
uczciwej energji politycznej, w starciu się 
szcąerago dążenia do różnych, lecz szczerze 
wyznawanych celów rodziły się, urabiały si- 
ły polityczne, które potem moc dawały swie- 
mu państwu, Richelieu i Bismarck nie byliby 
do pomyślenia, gdyby nie wyszli z walki we- 
wnętrznej. jedenby musiał nazywać się Poni. 
kowskim, drugi Nowakgem, ate wtedy i Fran- 
cja i Niemcy nie byliby tem czem dzisiaj są. 

Nie zarzucany więc opozycji, że rząd 
zwalcza. Owszem niech zwaicza, lecz niech 
ma program i niech sama dąży do władzy, 
Jednak, jeśli się okazuje, że Po niema 
i że włądzę chce pozostawić swemu przeci. 
wnikowi, — to może nas przejść „dreszcz 
obrzydzienia”, tugaj możemy mówić o „polity- 
cznej niemoralnošci“, o „bagnistošci“ naszej 
opozycji Te kilka dni, które nas dzielą od 
uchwalenia „votum nieufności niemal rejen- 
talnie stwierdziły, że zycja nie wysuwała 
żądania likwidacji systemu majowego, jaka 
żądania na serjo, lecz tylko dla nadanią 
swoim prąemówieniom jaskrawości ułatwłają- 
cej ągitacyjną rolę. Chyba nie będziemy da- 
ledy gd prawdy, jeśli to+wszystko nazwiemy 
demaągogją. 

Powyżej w ostrych słowach charakteryzu- 
jemy nasze stanowisko uznające wal. 
kę o władzę w każdem państ- 
wie. Lecz przeciwnie, nasze przekonania 
nie pozwałają nam uznawać, nie pozwałają 
nam szanować tych ludzi, którzy walczą nie 
o włądzę, lecz walczą o prawo jałowego 
łajania władzy i o pra w o bezcelowego prze 
szkadzania władzy, wsadzania kijów pomię- 
dzy koła, lecz żadnego poczucia odpowie. 
dzialności za dobro państwa. Bagnem na- 
szego dawnego ustroju O RO 
było absolutnie to samo, co dziś tak do- 
kładnie widzimy w stosunku opozycji do rzą- 
du. Kżedy igogjia sejmowa — oskarżała 
króleów o zdarę stanu, o dążeniedo abso. 
lutum dominium, i «0 wszystkie 

wornošči, — to nie dlatego, aby tego 
króla wywrócić, a z Sejmu wyłonić komitet 
brorący na siebie ialnošc za inte- 
reg Rzeczypospolitej. Przeciwnie szłachcic 
chciał aby ten król bronił go od Tatarów, a 
nawet od zbójów, ale przystawał do każdej 
akcji dążącej do jednostronnego osłabiania 
władzy. Zamiast walki o jwładzę szlachcic 
prąedrozbiorowy gustował w stanie „wiecz- 
nej opozycyjności* w stosunku do władzy. W 
dzisiejszych odpowiedziach  opbzycjonistów 
danych Panu Prezydentowi na pytanie: „Cóż 
teraz Panowie chcą robić?* — w odpowie- 
dziach, które znamy nietylko: z ogłoszonego 
stormułowania szefa opozycji marsz. Daszyń- 
skiego, ale znamy ję także ze zmiany tonu 
prasy opozycyjnej, — w odpowiedzikch 
tych głoszących: „chcemy "pozostawienia 
przy władzy marsz. Piłsudskiego", widzimy 
echo tamtego gustowania się w „stanie wie. . 
cznej opozycyjności. Mówi się „niech zosta- 
nie nadal ten sam „reżim*, abyśmy mieli ko- 
go zwalczać. Czego to dowodzi:: Niewątpli- 
wie, rzeczy bardzo smutnych. W. bilansie 
dejmawo - politycznym  rąeczy. negatywne 
przeważają nad pozytywnemi. Trudno dopra- 
wdy dobrze myśleć o Sejmie, który powiada: 
„Piłsudskiego nie chcemy, ale chcemy, aby 

ZIE 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”., 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DLUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GLĘBOKIE — ul. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIGA — ul. Suwalska 13, $. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PRZEDSTAW 
N. ŚWIĘCIANY — 

POSTAWY — К 

w 

WOLKOWYSK — 
WARSZAWA — T-wo 

ICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PiŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasi 

LEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 

  

   
Kol. „Ruch“. 

a Twa „Ruch“. 

    

si 

LENY GUŁOSŁEK: wiersz milimetrowy jeduaszpańowygua « ronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. komunikaty oraz 
| nadesłane mdliuetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

| Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenie cyirowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Zakończenie konierencyj na Zamku 
WARSZAWA. 12. 12. (tel. wł. „Słowa*). W przesileniu rządowem w 

ciągu dnia dzisiejszego nie nastąpiło większych zmian. 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął dalszych 4 polityków sejmowych po- 

czem z Zamku już nie doniesiono prasie o nowych konferencjach przewidzia- 
nych na dzień jutrzejszy. Jednakże ze Lwowa otrzymujemy wiadomość, że 
b. premjer Bartel został przez Prezydenta Mościckiego zaproszony na konfe- 
rencję i dziś wieczorem wyjechał ze Lwowa a jutro stanie w Warszawie: 

Jednocześnie uporczywa pogłoska twierdzi, że i p. Patek na zaproszenie 
Prezydenta znajduje się już w drodze z Moskwy do Warszawy. Według na- 
szych wiadomości nie należy jednakże liczyć się z możliwością powierzenia mi 
sji tworzenia nowego rządu jednemu z dwóch wyżej wymienionych panów. 

W godzinach wieczommych Prezydent Rzeczypospolitej adbył długą na- 
radę z marszałkiem Piłsudskim. 

Odczyt premiera Switalskiego 
WARSZAWA, 12.XII. (tel. wł. Słowk). W scbotę 14-go b. m. o go- 

dzinje 5.30 po południu premjer Świtalski „wygłosi w Filharmonji odczyt 
PODA temat „Dwa”dni w Sejmie* Odczyt będzie transmitowany przez. 
radjo. 

  

Padniesienie poselst do godności ambasad 

w Waszyngfonie Warszawie 

WARSZAWA. 12. 12. (tel. wł. Słorwa*). MINISTERSTWO SPRAW ZA- 

GRANICZNYCH W PÓŹNYCH GODZINACH WIECZORNYCH OTRZYMAŁO 

DEPESZĘ Z WASZYNGTONU, DONOSZĄCĄ, ŻE PREZYDENT HOOVER 

PODPISAŁ DEKRET PODNOSZĄCY POSELSTWO STANÓW ZJEDNOCZO 

NYCH W WARSZAWIE DO STOPNIA AMBASADY A DOTYCHCZASOWE 

GO POSŁA P. STETSONA DO GOD NOŚCI AMBASADORA. 

W STOSUNKU DO POSELSTWA POLSKIEGO W WASZYNGTONIE ©- 

RAZ DOTYCHCZASOWEGO POSŁA FILIPOWICZA PREZYDENT RZECZY 

POSPOLITEJ POWZIĄŁ ANALOGICZNĄ DECYZJĘ. 

(A ATIKA IIS ISK DIETA 

Rząd Mullera przed Reichstagiem | 
USTOSUNKOWANIE SIĘ KANCLERZA DO KROKU DR. SCHACHTA 

BERLIN. 12. 12. (PAT). Posiedzenie dzisiejsze Reichstagu rozpoczęło się o godz. 
trzeciej po południu. Pierwszy zabrał głos kanclerz Rzeszy Mueller. zaznaczając na samym 
wstępie, że obciążenie na rok 1930 pozostaje w ścisłej załeżności od kwesji, czy państwa 
biorące udział w reparacjach, zaaprobują plan Younga, czy też go odrzucą. 

Gdy jednak ujawniło się, jak powiada kańcierz —— że rokowania w tej sprawie prze- 
ciągają się zbytnio, rząd Rzeszy zdecydował postawić jeszcze w roku bieżącym na porząc- 
ku dziennym Reichstagu kwestję reformy finansowej. — Sprawy, związane ze zbliżającą 
się konferencją haską mie pozwalają kanclerzowi wystąpić przeciwko zarzutom dr. Schach - 
ta, jakby sobie teggo życzył. Odwrotnie, kanclerz Rzeszy kofzysta z okazji, aby oddać 
hołd prezydentowi Banku p. Schachtowi ma zasługi, jakie położył przy opracowywaniu 
planu Younga, w czasie konferencji haskiej. 

UMOWA WYRÓWNAWCZA Z POI.SKĄ I KŁOPOTY FINANSOWE. 

Na ataki skierowane przeciwko rządowi zę wszystkich stron, z powodu umowy wy- 
równawczej z Polską, kanclerz Mueller odpowiada, iż umowa ta jest rezultatem par. 9 
planu Younga. W umowie zarówno Polska jak i Niemcy czynią sobie wazjemnie ustęp- 
stwa. Za ustępstwa, poczynione Polsce przez Niemcy, Polska daje cenne kompensaty. 
Przechodząc do reformy finansawej kanclerz wymienia 2 punkty zasadnicze, o jakie rzą- 
dowi chodzi: równowaga budżetowa i pokrycie deficytu kasowego, który z zamknięciem 
rachunkówk dla roku bieżącego wynosić będzie 1700 miljonów mk. Na pokrycie zaś tego 
deficytu jest tyłko suma 1.350 milj. marek, faktyczny więc deficyt wynosić będzie 350 
miljonów marek. 

SPRAWA REALIZACJO T.ZW. PROGRAMU PRZEJŚCIOWEGO. 

Rok 1930 będzie, w-g kanclerza, wymagał znacznych sum na zwiększenie zasobów 
dla bezrobotnych, dla ofiar kryzysu gospodarczego, dla wykonania t.zw. akcji pomocy dla 
rolnictwa oraz zrealizowania t.zw. programu przejściowego zarówno na granicy wschod- 
niej, jak i zachodniej państwa niemieckiego. 

Wniesiony przez rząd do eRichstagu projekt refonmy finansowej — jak zaznaczył 
kancłerz — dąży do stworzenia warunków, umożliwiających trwały wzrost kapitału nie- 
mieckiego wewnątrz Rzeszy. W dalszym ciągu swego przemówienia kanclerz stawi kwe- 

stję zaufania, dodając, że o ile rząd otrzyma votum nieufności, a inny na jego miejsce 

natychmiast nie będzie utworzony, sprawa zwołania konferencji haskiej pozostałaby pod 

znakiem zaufania. Z drugiej strony, jeżeli rząd jeszcze w bieżącym miiesiąciu nie otrzyma 

środków na pokrycie olbrzymiego deficytu kasowego, wówczas finanse Rzeszy ulegną 
wstrząśnięciu. Pociągnie to niechybnie za sobą ostry kryzys gospodarczy. 

W zakończeniu kanclerz Mueller apeluje do posłów Reichstagu, prosząc aby usu- 
nęli na drugi plan przeciwieństwa, jakie ich-dzielą, a wzięli pod uwagę jedynie sprawy o- 
gólne, łączące cały naród niemiecki. Mowa kanclerza Muellera prerywana była protesta- 
m zarówno ze strony komunistów, jak i nacjonalistów. 

Inauguracja parlameniu czeskosłowackiego 
Przedstąwiciel agrarjuszy Malipeter ponownie przewod- 

niczącym izby 
PRAGA, 12 XII. PAT. Dziś w południe odbyło się inauguracyjne po- 

siedzenie izby. Po złożeniu przez posłów ślubowania, które odebrał prem 

jer Udrżal, odbyły się wybory do prezydjum izb. Przewodniczącym wybra- 

ny został przedstawiciel agrarjuszy Malipeter, przewodniczący poprzedniego 

sejmu. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali członkowie partyj koalicyj- 

nych. Na znak protestu przeciwko temu ludowcy słowaccy i niemieccy 

chrześcijeńsko-socjalni, którzy poza komunistami stanowią właściwą Opo- 

zycję, opuścili salę. Komuniści zarówno w czasie składania przyrzeczenia, 

jak wyborów prezydjum urządzali hałaśliwą obstrukcję za uwolnieniem z 
więzienia ich przywódców. | 

Wizyta min. Mironescu w Pradze 
WIELKIE PRZYJĘCIE W POSELSTWIE POLSKIEM. 

PRAGA. 12.12. (PAT). Na cześć bawiącego tu burmistrza Mironescu wydał dziś 

we własnych apartamentach (poseł polski w Pradze dr. Grzybowski herbatę, na którą przy 

byli minister Mironescu z małżonką i swą świtą, minister Benesz z małżonką, inni człon- 

kowie gabinetu, szef kancelarji prezydenta Szamal, nucjusz papieski, mag. iriacci, człon 

kowie korpusu dyplomatycznego, arcybiskup praski Kordacz, wybitne os bistości tutej- 

szego duchowieństwa oraz członkowie generalicji. 

Venizelos nie kandyduje na prezydenta Grecji 
Najwięcej szans ma kandydatura Zaimisa 

ATENY, 12 XII. Pat. Venizelos odmówił zgłoszenia swojej kandyda- 

tury na stanowisko prezydenta republiki. Koła polityczne uważają, że kan: 

dydatura Zaimisa ma największe szanse i że wobec tego partja ludowa 

weźmie udział w wyborach. . 

P. Musy prezydentem Szwajcarii 
BERN, 12 XII. PAT. Zgromadzenie związkowe wybrało pre- 

zydentem federacji belweckiej na rok 1930 p. Musy. 

Ambasador Esmond Ouzy w Moskwie 
MOSKWA, 12.XII1. PAT. Nowomianowaay „ambasador angielski przy- 

był dziś do Moskwy. 
% 

„brygaa* w szeregu 

Walia o konstytucję w Anstrji 
DEFENSYWNA AKCJA SOCJALDE- 

MOKRACJI. 
WIEDĘŃ. 12.12. (PAT). Na zgro- 

madzeniu mężów zaułania partji socjal- 
demokratycznej dr. Otto Bauer wygło- 
sił mowę o reformie konstytucji. Walka 
o konstytucję — powiedział dr. Bauer 
— była większa i niebezpieczniejszą, 
niż wszystkie inne; które socjaldemokra 
ci toczyli od czasu powstania republi- 

ki austrjackiej. Po raz pierwszy musimy 
się poważnie iiczyć z możiiwością woj- 
ny domowej. Pragnęliśriy o ile możno- 
ści uniknąć walki zbrojnej nie skutkiem 
uczucia słabości, lecz ze względu na po 
czucie odpowiedzialności. Pokolenie dzi 
siejsze widziało już dość przelewu krwi 
Klasa robotnicza popadłaby bez wzglę- 
du na wynik wojny domowej w jeszcze 
większą nędzę. Walka nasza miała cha- 
rakter defensywny. 

W dalszym ciągu swej mowy stwier 
dził dr. Bauer, że Heimwehra zapewni- 
ła sobie poparcie ze strony Rzymu. 
Przedstawiciele Heimwehry obchodzili 
poselstwa obce, zapewniając, że broń 
Heimwehry nie jest skierowana przeci- 
wko zagranicy. Francuskich polityków 
proszono, by pozostawili Heimwehrze 
wolną rękę w poskromieniu socjałdemo 
kracji, która jest za Anschlussem, pod- 
czas gdy Heimwehra doszedłszy do wła 
dzy przeszkodzi dojściu do skutku An- 
schlussu. 
Faszystom włoskim powiedziano, że 

zwycięstwa Heimwehry w Austrji leży 
w ich interesie, gdyż w takim wypadku 
będą mogli ciągnąć Austrję do włosko- 
albańsko - więgierskiej, a być może, że 
także i polskiej kombinacji państw fa 
szystowskich. 

W dąlszym ciągu swej mowy oświa 
dczył dr. Bauer, że przyjęcie reformy 
konstytucji nie przedstawia niebezpie- 
czeństwa, grożącego demokracji. Nato- 
miast niebezpieczeństwo to będzie ist 
niało dopóty, dopóki nie będą rozwiąza 
ne zbrojne organizacje faszystowskie. 

Stronictwa mieszczańskie nie mają 
odwagi przeprowadzić rozbrojenia we- 
wnętrznego, będą jednak musiały to u- 
czynić ze względu na pożyczkę zagrani 
czną. Wprawdzie kanclerz Schober 0- 
znajmił wczoraj, że Włochy nie będą 
się więcej sprzeciwiały pożyczce au-. 
strjackiej, zachodzi jednak pytanie, czy 
da ktoś Austrji pożyczkę bez rozbroje- 
nia wewnętrznego. 

W roku przyszłym odbędą się pra 
wdopodobnie nowe wybory do parla- 
mentu. Jeżeli burżuazja nie przeprowa- 
dzi do tego czasu rozbrojenia, to uczy- 
nią to socjaldemokraci po najbliższych 
wyborach. 

  

„Sztermowe brygady” 
Z Mińska donoszą: W celu usprawnie* 

nia socjalizącji wsi z miast wysłane są tak 

zw. „szturmowe brygady*  robotników=ko- 

muzistów, którzy jako uświadomieni par- 

tyjni działacze mają przyczynić się do 
ożywienia tempa kolektywizacji gospo- 
darstw rolnych 

Wysyłane tego rodzaju oddziały spoty- 

kane są na wsi niesłychanie wrogo, ponie- 
waż chłopi upatrują w nich nowy typ 
funkcjonarjuszy sowieckich. którzy ; korzy- 

stając z swego uprzywilejowanego stano 

wiska dopuszczają się różnych nadużyć. 

Ostatnio na tle marszu tych „szturmowych 

miejscowtści doszło 
nawet do krwawych zatargów z ludnością, 

kuksztolis następią Sawickiego: 
KOWNO, 12 XII. Pat. W ciągu 

najoliższych dni oczekiwany jest przy- 
jazd do Kowna posła litewskiego w 
Tallinie Auksztolisa, który ma zająć 
opróżnione przez mianowanego do 
Stokholmu Sawickiego stanowisko dy- 
rektora departamentu ministerstwa 
spraw zagranicznych. 

KOMUNIKAT 

Wileńskiego Tow. Przeciwgruźliczego 

Czy wiesz obywatelu, że w Pol- 
sce co 7 minut umiera jedna osobą 
na gruźlicę: Uprzytomnij sobie tę 
kolosalną wprost ilość osób, które 
giną z grużlicy rocznie! Siedemdzie- 
siąt tysięcy o0b w samej tylko Polsce! 
Cyfry te wymownie podkreślają о- 
grom klęski gruźlicznej, orez powo- 
łują nas do walki z tym wrogiem 
ludzkości, Corocznie grudzień poś- 
więcony jest zbiórce na walkę z 

gruźlicą. - 
Popierajcie „Dni Przeciwgražli- 

cze”, popierajcie Tow. Przeciwgruź- 
licze, 

Żądajcie wszędzie i kupujcie na- 
lepki przeciwgruźlicze,
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ECHA KRAJOWE 
Za drutami 

Posytam fotografję z Mołczadzi — 
niezbity dowód racjonalności rządów 
uprawianych przez byłego starostę Ba- 
ranowickiego Emeryka, przeniesionego 
obecnie do Miechowa na takież stano- 
wisko. 

W końcu lipca b. r. przyjechał do 
miasteczka Mołczadź starosta Emeryk. 
Oglądając miasteczko zwrócił uwagę, 
że na sklepikach żydowskich mieszczą- 
cych się w starym bardzo budynku, po- 
dobnym do nowogródzkich „sukiennic* 
krytym dachówką, przecieka dach. 

Wezwał do siebie właścicieli tych 

kałezastemi 
starościńska musiała wręczyć ten krzyż 
a tymczasem szukano i znaleziono prze- 
stępstwo. 

Śladów działalności starosty Emery- 
ka znalazłoby się jeszcze parę. Np. 
można byłoby przejechać drogą reparo- 
waną we wrześniu przez starostę. Dziś 
dosłownie nikt nie jeździ poprawioną 
drogą, ponieważ zbyt późno była po- 
prawiana pługami drogowymi. Rozmięk 
ły grunt uniemożliwła wprost jeżdżenie 
to też ludzie wyjezdżają na pola i jadą 
najspokojniej po zasiewach o ile się 
ore znajdują przy drodze, a z reguły 

  

    
  

Już nie polizeistaat 

paru sklepików u których dach prze- 
ciekał i polecił zmienić dach na blasza- 
ny. 

Tłomaczenia nie pomogły i pomimo 
że żydzi bardzo się wykręcali od tego 
wydatku polecił mimo wszystko zmie- 
nić dach i dał kilka dni czasu na zmia- 
nę dachu. 

Kiedy po danym terminie żydzi nie 
zmienili dachu starosta kazał wójtowi 
Worońcowi odrutować sklepiki, żeby 
właściciele nie targowali. Wójt, posłu- 
szny rozkazowi starosty, wkopał kilka 
słupów i przeciągnął trzy druty. Jed- 

/ makże żydzi nie handlowali tylko parę 
dni, ponieważ zorjentował się, że po- 
między temi drutami można doskonale 
przełazić i tym sposobem omijać roz- 
porządzenie starosty... 

Starosta po niejakimś czasie przy- 
; jechał znowuż do Mołczadzi skontrolo- 

wać jak zostało wykonane jego zarzą- 
dzenie. Zobaczywszy, że zaciągnięte 

_ tylko trzy druty, oraz że,pomimo za- 
rządzenia, mającego na celu zamknięcie 

- handlu w tych sklepikach sprzedaż od- 
bywa się bez przerwy kazał odrutować 
8 drutami, a ponieważ wójtowi było 
wydane polecenie uniemożliwienia han- 
dlowania, które to polecenie zostało wy 
konane opieszale zawiesił w czynno- 
ściach wójta i wyznaczył na jego miej- 
sce innego. : a 

Przestraszeni żydzi udali się 6 po- 
- moc i radę do Baranowicz do 'adwoka- 

ta, który sfotografował  przedewszy- 
stkiem „„Mołczadzki obóz jeńców*. Gdy 
to doszło do wiadomości Emeryka, ka- 
zał posterunkowi policji w Mołczadzi 
zdjąć słupy i druty. 

Usunięto i jedno i drugie niezmier- 
" mie pośpiesznie, prawdopodobnie do 

pośpiechu skłoniła zapowiedziana byt- 
ność w Mołczadzi wojewody Beczko- 
wicza, tak że nie było najmniejszego 
śladu „obozu gdy wojewoda przyje- 
chał do Mołczadzi. 

Wójt Woroniec nie był najgorszym 
_ jeszcze funkcjonarjuszem. Był lepszym 
nawet od szeregu innych pracowników 
gminnych, składających się w bardzo 
znacznej mierze z. byłych komisarzy, 
przezesów lub sekretarzy hurtków. Na- 
wet dostał krzyż zasługi z czem jest 
teraz duży kłopot, ponieważ władza 

  

Teafr na Pobulange 
„Mirla Efros“— Gordina, 

Sztuka żydowska, ale nie na tej 
wysokości co „Dybuk*. Ten ostatni 

- był rewelacją i zostawił niezatarte wra- 
żenie, Sztuka Gordina jest melodrama- 
tem, właściwie zlepkiem melodrama- 

'_ tów. To, że rodzice czasami uciekają 
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przed dziečmi, i že dzieci, skero do- 
rastają, majątek rodziców pragną roz- 

_ trwaniać, tojest historja jak Świat sta- 
ra. Zatem i to, że Mirlą Efros ustę- 
puje ze swego domu przed Szajndlą, 
synową sekutaicą, która syna Josifa 
oplątała sidłami. Wyjdzie z domu i 
nigdy do tego domu nie zawróci na 
chwilę: oto oko za oko, ząb ra ząb. 

Ale syn Josifa, Szlojmele przyjdzie po 
babkę i tę babkę w dzień uroczysty 
ściągnie do domu uśmiechem, tempe- 
ramentem, tem,| że jest do tej babki 
jak kropla do kropli, podobnym z uspo- 
sobienia. Przez trzy akty mogliśmy 

  

łecz Etappenland. 

Krwawy bunt więźniów 
AUBURN. 12. 12. (PAT). Więzniowie odsiadujący długoterminowe więzienie, zbun 

towali się, zabijając strzałami rewot wemi strażnika więziennego i zabiefając z sobą 
7 strażników jako zakładników. Po 4 godzinnej walqe, zażartej wielce, w której wzięli u- 

dział: policja, strażnicy i żołnierze, uzbrojeni w karabiny maszynowe, granaty i bomby 
łzawiąde, zakładnicy zostali uwolnieni. Z nadejściem jednak nocy grupa więzniów zaba- 
rykadowała się w jednej z cel więziennych, opierając się ataktom. Trzej więzniowie zo- 

stali zabici, a trzej strażnicy odnieśli rany, w tej liczbie jeden śmierteln e. 
* * * 

AUBURN. (Nowy Jork) 12. 12. (PAT). Pięciu więzniów, którzy brali udział w bun 

cie wczorajszym, zmiatło. Bunt został całkowicie stłumiony. 

Zaburzenia studeachie w Rumunii 
ZDEMOLOWANIE REDAKCYJ DZIENNIKÓW WĘGIERSKICH. 

BUKARESZT. 12. 12. (PAT). Wczoraj w Temeswarze i Clui powracający z kon- 
gresu w Krajowaj studenci urządziii manifestację, będącą odpowiedzią na niescisłe infor- 

macje, podane przez dzienniki węgierskie, wychodzące w Temeszwarze i Clui, jakoby stu 

denci urządziłi w Krajowaj antysemickie demonstracje. Wobec tego, że dzienniki węgier- 

skie nie sprostowaty na żądanie studentów w odpowiedni sposób fałszywej wiadomości, 

studenci wybili szyby w lokalach obu dzienników oraz zniszczyli częściowo ich urządze- 

nia. Policja przy pomocy straży pożarnej rozpędziła manifestantów i przywróciła spokój. 

Podsekretarz stanu Joanitzesco oświadczył, że aresztowano winnych, którzy będą surowo 

ukarani. 

NAJŚCIE NA LOŻĘ MASOŃSKĄ WIELKIEGO WSCHODU RUMUNII. 

BUKARESZT. 12. 12. (PAT). Grupa studentów wtargnęła do łokalu, w którym od- 

bywało się posiedzenie loży masońskiej Wielkiego Wschodu Rumunji, uszkadzając urzą- 

dzenia w lokalu. Policja interwenjowała, aresztując dwie osoby. Podsekretarz stanu Joani- 

tzesco prowadzi osobiście śledztwo. 

  

  

Sensacyjny rahunek w pociągu Bukareszf Wiedeń 
Okradzenie w niewyjaśnionych okolicznościach żony 

vice-ministra rumuńskiego p. Moldowani 
LWÓW. 12.12. (PAT). Wczoraj wieczorem w pociągu pośpiesznym nr. 204 Buka- 

reszt — Wiedeń okradziono żonę wiceministra rumuńskiego dr. Moldovani p. Brankę 
Moldovani. Poszkodowanej skradziono torebkę, zawierającą paszport dyplomatyczny, le- 

gitymację wolnej jazdy I kl. na kolejach rumuńskich i 700 zł. P. Mołdowani jechała sarnot- 

nie w przedziale I kl. i usnęta na przestrzeni pomiędzy, Kołomyją a Stanisławowem. W 
międzyczasie prawdopodobnie wtargnął ktoś do przedziału i skradł torebkę. Poszkodpwa. 
na przypuszcza, że została uśpiona jakimś narkotykiem pirzez nieznanego osobnika. Śle- 
dztwo wszczęte natychmiast przez policyjrie organy w Stanisławowie i Lwowie nie zdo- 
łało dotychczas potwierdzić tego przypuszczenia ani też doprowadzić do ujęcia sprawcy 

jadą obok poprawionej drogi przez sta- kradzieży. P. Moldovani jest Iwowianką i ptzebywa obecnie u wych rodziców we Lwowie 

rostę Emeryka. 
Przykrejsze jest to, że owe popra- 

wianie drogi kosztowało ni mniej ni 
więcej jak 140 proc. zasadniczego po- 
datku gruntowego (państwowego) i że 
droga reparowała się przed przyjazdem ! 
Pana Prezydenta. . 

P. Emeryk byt zupełnie świadom 
swej roboty. Już wtedy wiedział, że zo- 
stanie przeniesiony, to też cała jego 
robota nosiła charakter tymczasowości, 
chwilowości. Drżał na samą myśl, że 
w czasie przyjazdu Prezydenta może 
padać deszcz, bo napewno samochody 
nie byłyby przeszły w deszcz po świe- 
żo nasypanej lub wywróconej pługami 
drogowemi ziemi. 

Tak rozumuje wielu starostów, apo- 
datkowując i zaciągając długi na inwe- 
stycje. Każdy z nich powiada: ja zrobię 
wykażę inicjatywę, zdobędę uznanie, 
ale spłacać długi będzie mój następ- 
ca. 

Stąd zadłużenie województwa jest 
niezmiernie wysokie. T. Sz. 

э^ - 

HNIEŻDZIŁÓW (pow. Dziśnieński) 

— Kursy hodowli chlewnej. W 
znanym już dziś majątku p. Mirosława Słote 
wileńskiego w Hnieździłowie odbyły się kursy 
hodowli trzody chlewnej. Wzbudziły one 
ogromne zainteresowanie, do tego stopnia, że 
wielu musiano wykreślić z listy zgłoszeń, 
gdyż majątek, mimo swej wielkiej pojemno- 
ści nie mógł pomieścić tak wiele osób. Jest 
to bardzo pocieszający objaw, gdyż świad- 
czy o pędzie do nauki, o zerwaniu z przesz- 
łością nieuctwa w hodowli i już jasnem zro- 
zumieniu, że tylko przy pomocy wiedzy mo- 
żna rozbudowywać swój warsztat i zwię- 
kszać produkcję. Tembardziej, że ostre was 
runki klimatyczne postawiły u nas hodowię 
jako kwestję bytu i że w tych trudnych wa- 
runkach hodowca musi tem większe wydo- 
bywać wysiłki, aby im przeciwstawiać się 

Uczestnicy kursów wynieśli duże korzy- 
ści, Przyjemnie było naprzykład, patrzeć, *"- 
jak już pod koniec wykładów na ćwiczeniach 
ROCCA sami układali normy żywienia 

"_ Będą stąd płynąć duże oszczędności pa- 
szy (które dotychczas dzięki nieumiejętne- 
ności bezużytecznie marnowano) co będzie 
miało znaczenie nietylko dla nich samych, 
ale i szersze, ba przyczyni się do zwiększe- 
nia oai naszego kraju. 

Jako prelegenci byli czynni: pp. Żyliń- 
ska, dyr. Plewiński, inż. Czerniewski, insp. 
Mroszczyk, p. Sławiński, inż. Niepołomski. 

gesty. Zatem nie po przez przekony- 
wanie, nie po przez argumenty trafić 
możemy do serca, aby upory skru- 
szyć. Jak w starym Egipcie możemy 
podejsć do zatwardziałego serca z 
zewnątrz, i to serce zmusic do drgnię 
cia, podobnie jak smyczek jadący po 
skrzypcach, może doprowadzić na 
skutek współbrzmienia szklankę na 
stole do grania. у 

Podczas przedstawienia, jeden ze 
znawców literatury żydowskiej i Gor- 
dina zwrócił mi uwagę, że koniec sztu- 
ki został w adeptacji Marka przemie- 
niony do niepoznania. Jeżeli tak jest 
istotnie, sądzę, że sztuka wygrała na 
tem: magiczny bowiem klucz rozwią- 
zania konfliktu może być oddany ak- 
torom, a ci mogą swoją sztuką: wiel- 
ką magję przed nami wyczarować. 

Szlojmele (Kamińska) arcytrainie 
jako wnuczek Mirti Efros uderzył w 
dzwon, to jest dał podobiznę swej 
babki, energji tej babki, sztychu, któ- 
ry jest cechą Wandy Siemaszkowej. 

  

  

Państwo najohydniejszych zbrodni 
Niemcy powojenne są w ostatnich 

latach terenem najohydniejszych zbrod- 
ni. Dotychczas nie ujęto jeszcze wampi- 
ra z Dusseldorfu, pomimo, starań i wy- 
siłków najznakomitszych asów policji 
kryminalnej berlińskiej, a już cała nie 
miecka prasa rozbrzemiwa sprawą © 
hydnej zbrodni Tetznera. 

Eryk Kurt Tetzner kupiec z Lipska 
już od kilku miesięcy obmyslił i ułożył 
szczegółowo plan zbrodni. Ubezpieczył 
się on na życie na sumę 145000 marek, 
i'aby umożliwić żonie podniesienie tej 
sumy, zamordował on spotkanego na 
drodze człowieka, ubrał go w swoje u- 
branie, wsadził trupa do swego samo- 
chodu i podpalił. Sam tym czasem z pa 
pierami zamordowanego zemknął do 
Strassburga, gdzie wyczekiwał przyja- & 
zdu żony z pieniędzmi, miał on zamiar 
wziąć z nią powtórny ślub, pod cudzem 
nazwiskiem i żyć spokojnie zagranicą, 
korzystając z dostatku zdobytego przez 
tak ohydną zbrodnię. 

Spisek ten ukartowany z całą ści- 
słością z żoną, wykrył się przez przy- 
padek. Tetzner zniecierpliwiony ocze- 
kiwaniem zatelef. do żony ze Stras- 
sburga zapytując jak się sprawa przed- 
stawia i to go zgubiło. Jeszcze w pa- 
ździerniku wpadł Tetzner na pomysł 
zdobycia w zbrodniczy sposób mająt- 
ku i wtajemniczył w tą sprawę swoją 
młodą żonę, której zachowanie w tej 
ponurej sprawie jest najbardziej zagad- 
kowe, gdyż niewiadomo czy działała 
ona pod przymusem sug estji i strachu 
przed mężem, czy też pod wpływem 
wrodzonych zbrodniczych instynktów. 

Po zawarciu umowy asekuracyjnej, 
37211 38303 30323 41720 43119 48999 

kiej ttumience przetransportowała z pie 
tyzmem do Lipska, gdzie goście zgro- 
madzeni na cmentarzu byli świadkami 
wybuchów łez i żalu nieszczęśliwej 
wdowy. 

Po wykryciu zbrodni, Tetznera uję- 
to w Strassburgu i wydano w ręce po- 
licji niemieckiej. Tak on jak i żona 
przyznali sie do popełnionej zbrodni i 
całych poprzednich przygotowań, po- 
zatem ranny Alojzy Ortner przy kon- 
frontacji rozpoznał w Tetznerze swego 
napastnika. 

Charakterystycznem 

t 

jest, że nieo- 
mal w tym-samym czasie popėlniono w * 
Niemczech kilka niemal identycznych 
zbrodni tylko nie przygotowanych z 
taką premedytacją jak Tetznera. 

Z. K. 
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przystąpili Tetznerowie do wyszukania 75944 79168 79527 81989 83606 85661 37477 
ofiary, któraby zmarła pod nazwiskiem 93374 93381 94835 95525 97765 97912 936 

6 Tać 103018 106347 107990 108375 109505 112150 
Tetznera, aby ten mógł podjąć kwote 114210 117601 117348 118867 119860 120784 
ubezpieczeniową. W tym celu podał 121121 12134 124897 126178 126978 121535 
Tetzner pod nazwiskiem Bóhma inserat 130093 130977 132352 135546 R p 
w „Chemnitzer Taves Zeitung“, že po- 137474 142144 144325 144768 14 4 
Szukisie polka ES 6 A B ar 149002 149281 150329 159082 160427 161054 

ukuje pocrożującego Ćo rozprzedaży (61292 162084 163119 168897 169131 169176 
książek. Pierwszego który się zgłosił, 170765 171698 177432 179181 181041 181466 
Stróbla, Tetzener nie przyjął, natomiast 182244 184156 184677 186223 186486 190185 

55046 58465 62861 63245 64688 69810 713342 ] 

Śledzić, jak Mirla odsuwała się od Nie było pomyłki, nie było rozdźwię- 
dzieci i domu dzieci i mogliśmy wi- ku, nie było zgrzytu. Ten sam upór, 
dzieć, jak jej serce chciało być z ka- ta sama wola, ta sama dynamiczna 
mienia. Nie wytrwała w maksymie: ekspresja, ten sam absolutyzm  nie- 

"oko za oko, ząb z* ząb, ani nie skru- znający przeszkody. 
"szyła się po chrześcijańsku. Wiele 3 с е Pani Slemaszkowa jako Mirla 

nurtów jest w tej sztuce żydowskiej, w tej ostatniej też chwili porusza się 
- które trącają o chrześcijaństwo. Samo w skrajnościach.—Serce trzymane że- 

jednak rozwiązanie jest niemal cudacz- lazną wolą tłucze się jak ptak i nie 
ne, oparte o magję i odwieczne prak- ma zamiaru ustąpić. Zabarykadowało 
tyki, które mogą rozwiązywać życie się do końca i może już tylko  roz- 
znienacka, posługując się tem, że są paść się martwe w proch. Może to 
pewne gesty zapomocą których mo- serce krzyczeć, gwałcone — zapadło 
emy zmusić i drugich czynić takie postanowienie, jak wieko grobu nad 
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śledził dłuższy czas i wybrał na swo- 190320 193799 194174 195024 195527. 
ja ofiarę, mechaninka Alojzego Ortnera 
zwabił go w zasadzkę koło Ingolstadtu 
i ranił sztabą żelazną. Na szczęście Ort- 
ner zdołał się obronić i umknąć a Tet- 
zn er musiał uciekać. 

Dopiero następnego dnia udało mu 
się zwabić podstępnie do automobilu 
i zamordować włóczęgę Rannelego, po- 
czem podpalił wóz ze zwłokami i uciekł 
zagranicę. : 

Zawiadomiona o mńiemanej śmierci 
męża Tetznerowa odegrała rozpacz po 
mistrzowsku. Na widok zwęglonych 
zwłok w samochodzie padła na kolana ° 
w roli niepocieszonej wdowy wzbudza- 
jącej litość 
mych. Zwłoki męża złożone w maleń- 

ФФФ 

Wczoraj w Z-gim daiu ciągnienia Z-glej klasy 20-fej Loterji Państwowej 

Znów padła w KOLEKTURZE NASZEJ 

Wielka wygrana zł. 40.000 na Nr. 69252 
Jedyna w Polsce najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura 

E. Lichfenstein i S-** 
Warszawa, Marszalkowska 146 

Cały trud zorganizowania kursów wziął na zęsumwam 
siebie p. Władysław Massalski, który nigdy 
nie cofa się, gdy chodzi o służbę społecz- 

ną.. 
Warto jeszcze zaznaczyć, że uczestnicy 

kursów zaznajomiłi się z chlewnią hnieždzi- 
łowską, gdzie reprezentowana jest rasa kra- 
jowa na większą skalę. Zobaczyli tam jesz- 
cze nowe niespotykane urządzenia, twory 
oryginalnej pomysłowości p. Massalskiego, 
które szczególnie wzbudziły podziw u znanej 
pionerki hodowń, p. Jadwigi s 

zmarłym. Wnuczek, syn, dom, mogą 
się zapaść i nad tem wszystkiem 
przejdzie Mirla z obliczem tragicznem. 
"Tego jednego nie może zrzucić, to 
jest nagle Śmiechu, głosu i tupetu 
wnuczka, który czyni wszystkie te 
swoje ataki jak młody wilk lub lew, 
puszczony po raz perwszy na polo- 
wanie. Usta, które zacięły się i serce, 
które obwarowało się siedmiokrotnym 
murem wszelkich oporów, ściągają 
się u Mirliido śmiechu i śpiewu. Tak— 
wyobrażam sobie — musiało być kiedyś 
pod Jerycho, kiedy żydzi atakiem trąb 
zaatakowali powietrze, które z kolei 
zaatakowało mury. Siemaszkowa ten 
obraz chwyciła i gwoli tego obrazu 
postać Mirli Efros obrała, aby poka- 
zać, czem może być magja głosu i 
uśmiechu, skoro ruszy jak wiosna ze 
siłą i pełną Świeżością. Sama dała 
długi obraz: serca bogatego, które 
zmuszone zostało opuścić raj — to 
jest bić, dla wszystkich bez wyjątku. 
Tak jak stopień za stopniem wstępu- 
je się w górę, w mroźne powietrze. 0d- 
dalając się od ziemi, ciepła, bliskich, 
tak I Siemaszkowa z tą swoją laską, 
kijem wędrownym rozpoczęła tragicz- 
ną wędrówkę w krainę osamotnienia, 
białą i lodową. Już dochodziła do 
kresu, kiedy jedno jeszcze posunięcie 
wprzód kosztować może życie, już 
zbliżała się do niewidzialnej jakiejś 
postaci, H która zakładała bezsenne 
martwości na oczach, kiedy nastąpił 
niespodziany krzyk i nagły gwizd 
ptaka, który przywraca zdrowie. 

Na fotelu w tej sukni hiratycznej 
4 

WIELKA ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ 
po cenach znacznie zniżonych 

DRW.iE. Szumańs 

podczas obrzędu ślubnego Mirla Efros 
w kreacji Siemaszkowej przypomniała 
mnie to co jeszcze sam ;oczami wi- 
działem, monumentalności gry Heleny 
Modrzejewskiej. Siemaszkowa bowiem 
ma w sobie dostojną rasę kobiet 
polskich, pd jyiwy 4 „kulturę dwo- 
ru, i pańskość ową zarazem, do któ 
rej tęskni rachityczna i skarłowaciała 
dziś Europa. Były ongiś wielkie ener- 
gie, przejawiające się piorynowym 
błyskiem, krótkiego a zawsze zwy- 
cięskiego gestu. Kobieta nie była ani 
lalką ani niewolnicą ani tym hybrycz- 
nym mieszańcem malej lub więcej 
zręcznie kopjującym mężczyznę jak 
jest przeważnie dzisiaj. Wanda Sie- 
maszkowa jako postać w aaszym 
teatrze odkrywa przed nami ten czar, 
który był w przeszłości, który jeszcze 
tak Zeromskiego fascynował. 

Wielka artystka wybrała sobie 
Mirlę Efros, aby objawić po kolei to 
zamykanie się i odchodzenie od dzi- 
siejszości wielkiego charakteru, 
że to uczyniła w sztuce żydowskiej, 
daje nam miarę jej wielkiego Serca, 
które jest z rzędu Orzeszkowych. Ani 
razu też patrząc się na Mirlę Efros 
Siemaszkowej nie można było o tem 
wątpić, że oto Grodno, to samo 
Grodno, które pozwoliło Orzeszko- 
wej wyczarować wielkie postacie a 
zawsze także tragiczne i mocno pań- 
skie i to postacie żydowskie, z gro- 
dzieńskiego ghetła, mające w sobie 
tyle krwi sarmackiej, tyle tupetu szla- 
checkiego i tyle idealizmu i ducho- 
wych napięć dla* wszelkiej sprawy. 

To, 

PSC о * у 

Wilno, ul. Wielka 44, 
mania 
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kledy tą sprawa się tyczy szerszych 
ludzkich horyzontów,  widnokręgów 
jutra; 

Pierwszy akt sztuki dzieje się w Słuc- 
ku. Przez cały czas!stało w wyobraźni 
mojej to miasto dziś oddane Sowie- 
tom, które krzyczy dziś tragicznie о- 
derwane od Nieświeża i Miru i tej 
całej nasz:j ziemi nad Niemnem. Nie 
będziemy rozdzierali serca, ale czyż 
to nie jest tragiczne, że żydzi w swo- 
jej sztuce związali nam Grodno i 
O na którą ośmieliliśmy 
się dobrowolnie (po zwycić j woj- 
nie!) targnąć. > I 

Naogół przedstawienie było regio- 
nalnie utrzymane, może tu i owdzie 
zbyt trącało o regiony nad Bugiem i 
Wisłą. Są to jednak szczegóły, które 
s psuły całości i nie wnosiły zgrzy- 

CÓż powiedzieć o zespole aktorów 
poza gościem drogim, panią Wan- 
dą Siemiaszkową i jej młodziutką 

wśród krewnych i znajo- | 
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BEZPŁATNIE 
cenne podarunki na gwiazdkę otrzy- 
muje każdy nabywający towar w 

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

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

® 
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Należy się specjalne słowo pani Ry- | 
chłowskiej. Grała Machlę. ice 
Mirli. Przez cały czas sztuki widzie- 
liśmy to proste serce, oddane, żywe, 
prawdziwe, tę perłę wśród pereł na 
pańskim dworze Mirli. 

To było samo życie na scenie, ża- 
den teatr i to była sama dyskrecja 
gry, rzeczy najwyższe, najdroźsze dla 
nowoczesnej Melpomeny. Josef (Wy- 
rzykowski) i Daniel (Jaśkiewicz) | 
synowie Mirli, Szalmem  (Białosz- 
czyński) majordomus Mirli nie kary- 
katurowali, co jest dosyć trudną rze 
czą, kiedy się ma inkarnować posta;“ | 
cie należące do  ghettowego Świata. 
Sztuka przebiegała spokojnie, raz w raz 
Śpietrzając się melodramatycznie i wy- 
ciskając wiele łez na widowni. Dla 
mas żydowskich może być rodzajem 
Katarsis, dwie bowiem Są rasy na 
scenie, dwa Światopoglądy, jeden  be- 
stjalski i mroźny, drugi ludzki i słoń- 
cowy, jeden o który walczymy, aby 
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partnerką Haliną Kamińską. Szajn- 
dla, synowa Mirli była nad wyraz 
złą, ciemną, zdawało się chwilami, że 
ciemności z jej duszy nie wypłoszy 
żadne słońce. х 

Była panna Ceranka, tem czem 
powinna być w sztuce, okropną jędzą 
i utrzymała się tak do końca nie ko- 
kietując nikogo I nie starając się wy- 
dać lepszą. Pani Jasińska (matka 
Szajndli) była też doskonałą i pozo- 
stanie w pamięci u wszystkich wid- 
zów, jako to ghetto, którego nieznosi- 
my, a z nami wszyscy żydzi, którzy 
otwarli oczy i posunęli się sercem.. 

był, drugi przez złe siły fastrygowa- 
ny, i wciąż wznawiany mimo, że na_ 
nim nogę co chwiła stawiamy. Zresz- 
tą nie tylko dla mas żydowskich, bo 
my w swoim domu mamy także co. 
chwila te dwie rasy, te dwa antypody, 
tę ciemność, która musi być zrzuconą i 
to słońce, które powinno zatryumio- 
wać. 

Mieczysław Limanowski. | 
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S. p. Napoleon Rouba 

Jedenastego grudnia 1929 umarł 

najstarszy w Wilnie dziennikarz Na- 

poleon Rouba. Eksportacja zwłok z 
domu żałoby odbyła się wczoraj po- 
grzeb zaś na cmentarzu po Bernar- 
dyńskim odbędzie się dziś. 

Ś. p. Napoleon Rouba urodził się 
w  Dziewieniszkach pow. Oszmiań: 
skiego w roku 1863, po ukończeniu 
gimnazjum studja prawnicze odbywał 
na wydziale prawnym uniwersytetu 

_ „warszawskiego. 
Pierwsze swoje prace literackie 

zamieszczał w Warszawie, następnie 
kiedy osiadł na stałe w Wilnie był 
jednym z nielicznych ludzi którzy pió: 
rem utrzymywali łączność tych ziem 
z Warszawą. Liczne korespondencje 
ś. p. Zmarłego obrazujące życie tu- 

„ teisze ukazywały się w warszawskim 
=4,,Głosie*. 
$ Z chwilą powstania prasy polskiej 

w Wilnie ś. p. Napoleon  Rouba 
wziął czynny udział w pracy dzienni- 
karskiej pracując stale w redakcji 
„Kurjera Litewskiego" przez cały 
czas aż do jego zamknięcia po wybu- 
chu wielkiej wojny. 

Oprócz codziennej pracy w re: 
dakcji ś. p. Napoleon Rouba pozosta- 
wił po sobie kilka powieści które uka: 
zały się w wydaniu książkowem, a 
które teraz zapomniane chętnie były 
czytane lat temu dwadzieścia. Są to 
„Stryjowa Spuścizna* oraz „Żero- 
wisko litewskie" oprócz tego brał Ś. 
p. Napoleon Rouba czynny udział w 
opracowaniu przewodnika po Wileń- 

szczyźnie i Mińszczyźnie. 
Rodzinie ś. p. Napoleona  Rouby 

współ 

4 

składamy wyrazy  Szczerego 
czucia. 

84 Środa hiieracka 
Na _ ostatniej Środzie literackiej 

Związek Literatów gościł jedną z wybitniej- 
szych współczesnych pisarek panią Marję 
Dąbrowską, bawiącą po raz pierwszy w Wil- 
nie, 

Po kilku krótkich serdecznych słowach 
powitania wygłoszonych przez pana Hule- 
wicza pani Marja Dąbrowska odczytała swój 
świetnie napisany artykuł „O Elizie Orzesz- 
kowej” przeznaczony do Pamiętnika War- 
szawskiego. 

‚ — „ОтгхезхКома mówi: autorka, czytalam 
jako dziecko. Teraz z okazji odsłonięcs jej 
pomnika w Grodnie wróciłam do niej. Czy- 
tając powtórnie powieści Orzeszkowej, ude- 
rzył mię przedewszystkiem znakomicie od- 
dany koloryt lokalny środowiska które przed- 
stawiała. Twórczość Orzeszkowej znakomi- 
cie obrazuje daną epokę i stosunki społe- 
LA ziemiańskiego w jakiem się obraca- 

    

   „jako bogata panna a potem młoda 
jężatka pam ma Ludwinowie. 

Silny przełom w życiu osobistem Orze- 
szkowej odbija się również na jej twórczo- 
ści, rozejście się z niekochanym mężem, a 

3   

ciu się ze sferą którą zachowała dla niej 

  

ona samotną, szukając szczęścia osobistego, 
jak lepszą część pozytywistów danej epoki, 

w, poświęceniu swego Życia na podniesienie 
duchowe i moraine innych i przodowaniu 
w życiu duchowem 

potem utrata majątku, stawia ją w zetknię- 

nieufność, to też na resztę. życia pozostaje | 

swego społeczeństwa, 

Eksplozja granafu |podczas ćwiczeń wojskowych 
Oficer i trzej podoficerowie ranni 

Wczoraj Lida była znowu miejscem tragicznego wypadku, który wywołał 
przygnębiające wrażenie wśród tamtejszego garnizonu wojskowego. 

W południe na polach ćwiczebnych podczzs niszczenia granatów nastąpi- 
ła przedwczesna eksplozja, w czasie której zostali ranni porucznik Dzierżbicki, 

sierżant Zakrzewski, sierżant Tadejewski i kaprsl Bielan z 77 p.p. Najciężej 
ranny jest sierżant Zakrzewski, któremu odłamki rozrywającego się granatu po- 
„ważnie uszkodziły głowę i naruszyły oko. 

Zakrzewskiego przewieziono do Wilna i ulokowano w szpitalu wojsko- 
wym. Dziś poddany on będzie operacii. 

Wypadek miał miejsce w chwili, gdy sierżant Zakrzeyski podniósł z zie- 
mi pórzucony przez żołnierzy granat w celu unieszkodliwienia go. Granat wy- 
buchł mu prawie w rękach i bezwzględnie rozszarpałby Zakrzewskiego na 
kawałki gdyby ten w ostatniej chwili nie odrzucił granatu w bok. į 

Eksplozja nastąpiła tak nieoczekiwanie, że stojący w pobliżu wymieniony 
porucznik i trzej podof cerów nie zdążyli w czas cofnąć się i zostali objęci stre- 

fą wybuchu granatu. (©) 

Sprawcę ohydnego morderstwa w bidzie przy- 
więziono na obserwację do Wilna 

Do szpitala św. Jakóba w Wilnie przywieziono z Lidy mordercę narze- 
czonej, b. felczera weterynarji Wróblewskiego. a to w celu poddznia go obser- 
wacji lekarskiej. 

Latem roku bieżącego na polach w pobliżu Lidy wykopano poćwiartowa- 
ne zwłoki młodej kobiety, w której rozpoznano Annę Wasilewską, mieszkankę 
Lidy, zaginioną przed paru miesięcami w dość zagadkowych okolicznościach. 
W trakcie dochodzeń policyjnych wyszło na jaw, że zamordowana była w bliż- 
szych stosunkach z felczerem Wróblewskim i że w najbliższym czasie miała 
zostać matką, co nasuwało podejrzenie, że sprawcą zabójstwa jest nie kto inny; 
jak Wróblewski, * 

Z chwilą aresztowania począł on dawać wykrętne odpowiedzi i mimo 
okazania mu dowodów winy najbezczełniej w świecie wypierał się jakiegokol- 
wiek udziału w zamordowaniu Wasilewskiej. 

Po pewnym czasie Wróblewski widząc, że wszelkie wykręty na nic się nie 
zdadzą zmienił taktykę i począł udawać obłąkanie. W tym stanie dotrwał do 
ostatnich czasów. 

W dniu 7 b, ta. sprawa Wróblewskiego weszła na wokandę sesji woje- 
wódzkiej Sądu Okręgowego, który dla rozwiania wszelkich wątpliwości sprawę 
oiroczył zaś oskarżonego postanowił oddać pod kilkutygodniową obserwację 
psjchjatrów dla ustalenia jego poczytalaości. (©) 

KRONIKA 
  

  

PIĄTEK wie wspomnianego terminu, mianowicie już 
13 DZIŚ Wschód sł g.7 m 26 2 stycznia 1930 r. do lustracji przedsiębiorstw 

przemysłowych i handlowych. 
Łucji Ząchód sł. g. 14 m. 49. Zaznacza się jednocześnie, że 14 dniowy 
Jutro termin ulgowy nie ma zastosowania do na- 

Walerjana + leżności za świadectwa przemysłowe i za kar 
ty rejestracyjne. 

  

Należy uprzedzić wszystkich obowiąza- 
nych do zaopatrzenia się w świadectwo prze 
mysłowe o skutkach niewykupienia świadec 
twa w terminie. 

— (y) Zmiany je w urzędzie wo_ 
jewódzkim. Z dniem 16 grudnia p. wojewo- 
da zarządził następujące zmiany i przesunię- 
cia personałne: Dotychczasowy inspektor wo- 
jewódzki starost w p. Żyłko obejmuje stanc- 
wisko inspektora wojewódzkiego związków 
komunalnych. Stanowisko zaś woj. inspek- 
tora starostw objął p. Wacław Lemiszewski, 
kierownik oddziału organizacyjnego w urz. 
wojewódzkim. 2 * 

Sekretarz osobisty p. wojewody p. Sta- 
nisław Staniewicz obejmuje stanowisko re- 
ferenta prezydjalnego, na stanowisko zaś se- 
kretarza osobistego p. wojewody wyznaczony 
został p. Bohdan Wendorff. 

Radca wojewódzki p. Józef Kozieradzki 
został przydzielony na stanowisko zastępcy 
starosty grodzkiego, dotychczasowy та$ Za- 
stępca starosty grodzkiego p. Antoni Dworze- 
cki - Bohdanowicz zostaje przeniesiony do 

Spostrzenia meteorologiczne Za ładu 
Meteorotogji U. S B 

z dnia 12 -- XII 1929 r. 

| xa 
Temperatura |= 13'C 
średnia J 

Cišnienie 
średnie w m, 

a» za co- 
Daw m we) 1 i pół 

Wiatr 
EZ Południowy 

przew aźający 

Uwagi: pochmurne, deszcz, Snieg. 

Minimum za dóbę x 0oC 

Max mum za dobę X  40C 

Tendencja baromeuyczna spadek cisnienia. 

  

— (y) Osobiste. Z powodu zgonu Śp. 
Napoleona Rouby p. wojewoda Raczkiewicz 

przesłał na ręce wdowy pismo kondolencyjne. 

KOŚCIELNA 

— (k) Kościół parafji św. Ducha. W so- 
botę dn. 14 grudnia odprawione będą roraty 

kółek Żywego Różanca i Trzeciego Zakonu 
św. Dominika. 

wnika oddziałr administracyjno - prawnego i 
zastępcę naczelnika wydziału administracyj 
nego. . 

ЕКеіегеп! w 8-ym st. sł. Daniel Wojtkie- 
wicz został przeniesiony ze starostwa wiłleń- 
sko trockiego do służby w wydziale ogólnym 
urzędu wojewódzkiego. 

* Jednocześnie p. wojewoda zarządził z dn. 

Urzędu wojewódzkiego na stańowisko kiero- * 

  

społeczeństwa przygnębionego i zrujnowane- 
go represjami po powstaniu w 63 roku lub 

A też z winy własnej mieudolności, 

' 

— Paiūija Świętojańska. Publiczna Ado- 
racja Najświęt szego Sakramentu odbywać 
się będzie w każdą trzecią niedzielę miesiąca 
o godz. 5 do godz. 6. Członkowie arcybra” 
ctwa Bożego Ciała i Miłosierdzia w miarę 

« możności przybywają ze świecami. Niedziela 
15 grudnia właśnie jest tą trzecią, w której 

odbędzie się ta publiczna Adoracja. 
Rówinież w niedzielę 15 grudnia o godz. 

6 odprawione będą uroczyste roraty cechu 

złotników o czem powiadamia się zaintere- 
sowanych. : Ž 

— Uroczyste roraty białoskórników od- 
prawione zostaną w kościele Bonifratrów 15 
grudnia w niedzielę o godz. 6.30. | : 

Ligi Katolickiej i wszystkich organizacyj 

kościelnych parafji ostrobramskiej odprawio- 

ne będą 15 grudnia o godz. 6 w kościele O- 

strobramskim, o czem powiadamia się uczest- 
ników. - 

Stowarzyszenia żywego Różanca odpra- 
wione będą w niedzielę 15 grudnia o godz. 
6 w kościele św. Jakóba. X 

Roraty uroczyste czcicieli pięciu ran Pa- 

na jezusa odprawione zostaną 15 grud. O 
godz. 6 w kościele parafji Antokolskiej. | 

Związku dozorców domowych odprawio- 

ne zostaną w niedzielę 15 grudnia w kościele 
parafji św. Ducha. $ 3 

Ligi Robotniczej zostaną odprawione 15 
grudnia o godz. 6 w kościele św. Trójcy zaś 

o godz. 7 w tymże kościele odprawione zo- 
staną roraty cechu stołarzy, na które zaprasza 
się członków. : 

Uroczyste roraty gospodarzy będą odpra- 
wione w niedzielę 15 grudnia o godz. 6 w ko 

šcielė Ę Bernardyūskim. a 
— Rośaty na intencję członków Chrześci- 

jański. Zw. Handłarzy mięsnych i wędii 
rzy odprawione zostaną w niedzielę 15 bm. 
o godz. 6.30 rano w kościele Serca Jezuso- 

Propagandę ideologji dzieł Orzeszkowej 
można zestawić z twórczością Żeromskiego. 
U Orzeszkowej tak jak u Żeromskiego, 
z każdego wiersza tchnie wysokiej Sęk: kli- 
mat moralny, ta sama przenikliwa trafność 
psychologiczna i nieobłudna prawda. Analo- 

gję między tymi dwoma znakomitymi pisa- 

“| Tzami potęguje fakt, że w dziełach obojga 
'_ zmagają się ze sobą dwa odrębne typy ludzi, 
i jeden darzący i radosny znajdujący szczę- 

__. ście w samozaparciu i poświęceniu, drugi, 
: ambitny i władny, którego wewnętrznej 
| pustki nic z zewnątrz nie jest w stanie za- 

pełnić. Twórczość Orzeszkowej nie ma bo- 
gactwa języka i połotu dzieł Żeromskiego ale 
ma więcej równowagi i epickiego charakteru. 

  

Eliza Orzeszkowa wiedziała zawsze ja- 
sno, jaki wniosek ideowy chciała podsunąć 
swoim czytelnikom, to też twórczość jej jest 
nawskroś dydaktyczną i zbliża się do wie- 
dzy ścisłej, kaznodziejstwa i filozofji, i za- 

| wsze tchnie męstwem otuchą i mądrością. 
Pomiędzy utworami Orzeszkowej są rze- 

czy słabsze obok utworów napisanych zna- 
komcie z wielkim talentem, jak „Niziny“ 
„Zimowy wieczór” i „Cham“ to też w no- 

wych wydaniach wydawać należy tyłko rze- 

_ czy najlepsze, które zasługują ma to by by- 
ły czytane nietylko przez polskich czytelni. 
ków ale aby były Нотасхопе па obce ję- 

    

     

   

  

     
    

    

    

            

    

  

    

  

   

   

   

    

zyki. 
Е Po herbatce Pani Marja Dąbrowska od- 

czytała swoją nowelę dotychczas niedruko- 
waną, „Filip Jaruga". Nowela ta jest nąpisa- 
na poprostu po mistrzowsku. Zbudowana 

źwięźle i mocno, znakomicie odzwierciadla 
psychologię ludzką, wzloty i upadek człowie- 
ka narysowanego plastycznie, którego kON- wego. 

Strukcja duchowa i warunki wybranej dla 
7 - я Nabożeństwo roratn e na intencję czion- 

celów materjalnych karjery, prowadzą kon- ków Chrz... Zw. Zaw. pracown. hotelowych 
sekwentnie do „tragicznego finału. Nowela pędzie odprawione w niedzielę 15 bm. o g. 

„Filip Jaruga" jest z tej samej rodziny co ad # оОЕ е Kazknierza. S 
poprzednie nowele pani Dąbrowskiej zawarte 

URZĘDOWA w tomie noweli „Ludzie stamtąd". Talent 

pani Dąbrowskiej jest nawskroś męski nie 
— (y) Konferencja w spifawie wydziału 

kom przy Instyt. Nauk Handi. - Go- 
lubujący się w metaforach i omówieniach, 
bez bawienia się w niepotrzebne szczegóły 

spodarczych w Wilnie. P. wojewoda Raczkie- 
wicz odbył wczoraj dłuższą konferencję z p. 

mówi ona tylko o to, co charakter danej po- 
staci najlepiej uwypukła, w zwięzłych na po- 

Kuczewskim, naczelnikiem wydziału szkolni 
ctwa zawodowego Kuratorjum Wileńskiego 

szór określeniach potrafi oddać najsubtelniej- 
%sze drgnienia duszy ludzkiej. Niezrównana 

t DZ: Szkolnego, który zapoznał p. wo- 
jewodę z aktualnemi sprawami funkcjonowa- 

prawda psychologiczna i prostota 
panią Dąbrowską w rzędzie najlepszyć 
wieściopisarzy polskich dzisiejszej doby. ._ nia nowoutworzonego przy Instytucie Nauk 

A Następna środa literacka będzie poświe- Handłowo - Gospodarczych w Wilnie wydzia- 
' cona przyjęciu gości z Grodna, łu komunalnego, którego zadaniem jest 

przygotowywanie kadrów  wykwalifikowa- 
OZONE TYEYWEROREACHWAEERO KORRARROOERARNEWEEŃ nych PE RRS at to 

3) pierwsza w Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia 
NOWOŚCI FRANCUSKIE 4 ego typu. Jak się Al alum w e 

beletrystyczne oraz ( tygodniu p. wojewoda wileński w towarzyst- 
wie p. kuratora okręgu szkolnego St. Pogo- 

dla dzieci i młodzieży rzelskiego i p. naczelnika wydział Pe 
otrzymała i poleca du J. Rakowskiego zamierza zwizytować tę 

-Hsięgamfa Jór. Zawadzkiego 

  

   

     

wniającemi tej wielce pożytecznej płacówce 

oświatowej normalny rozwój w przyszłości. 
— (0) W , wykupu świadectw 

przemysłowych. Zgodnie z ustawą o podatku 

przemysłowym, świadectwa przemysłowe i 

karty rejestracyjne sprzedawane są do dnia 

31 grudnia. A 
Min. skarbu w nowym specjalnym okólni- 

ku zaznacza, że nie może być mowy 0 prze- 
dłużeniu tego ustawowego terminu. T 

Jednocześnie Ministerstwo _ poleca izbie 
skarbowej, aby wydała odpowiednie zarzą- 
dzenie o przystąpieniu natychmiast po upły- 

uczelnię i zbadać na miejscu jej stan obec- 
ny oraz zastanowić się nad środkami zape- 

w WILNIE 

Zamkowa 22, tel. 6:60. 

  

a ; Tai najaowszych salono 
| GÓW wych  wyucza bez 

_ m względu na zdolności nauczyciel 
JB tańców IGNACY MAIS z Warszawy. 

Wielka 25 m. 1 Informecji od godz, 
11—10 wiecz. | — l 

  

a £ 

15 grudnia częściową zmianę zakresu działa- 
nia w niektórych wydziałach urzędu wojewó- 
dzkiego, polegającą na tem, że do wydziału 
bezpieczeństwa publicznego, przechodzą z 
wydziału administracyjnego sprawy porządku 
publicznego i widowiskowe, zaś do wydzia- 
łu administracyjnego z wydziału samorzą 
du — sprawy aprowizacyjne. 

з MIEJSKA 

— (0) W sprawie kredytów budowłanych 
Specjałna komisja, wyłoniona przez komitet 
rozbudowy m. Wilna po. obejrzeniu 11 budu- 
jących się domów, właściciele których korzy- 
stają z pożyczek budowlanych, uznała za ko- 
nieczne niezwłoczne zrealizowanie przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego przyznanych kre- 
dytów ze wzgledu na to, że budowy te mo- 
gą być wykończone i oddane do użytku w 
ciągu najbliższych miesięcy. Są to domy, 
przeznaczone dla mieszkań urzędników pań- 
stwowych i robotników i do wykończenia ich 
pozostały tylko roboty wewnętrzne, które mo 
gą być prowadzone w okresie zimowym. 
Przerwa budowy może spowodować zmnącz- 
ne straty zarówno pod względem technicz- 
nym, jak i gospodarczym. 

Wobec powyższego komisja uchwaliła 
zwrócić się do komitetu rozbudowy m. Wił- 
na z prośbą, aby komitet wystąpił do władz 
z odpowiednim memorjałem, opartym na ze- 
branym materjale, w celu zrealizowania przy 
znanych poprzednio kredytów. 

SZKOLNA 

— (y) Wyłazd p. kuratora Pogorzelskie- 
o. Kurator Okr. Szkolnego p. Pogorzelski 

wyjechał na dwa dni w sprawach służbowych 
do Warszawy. 

Zastępuje kuratora naczelnik wydziału p. 
Kuczewski. 

— Dyrekcja kursów matutfalnych dła Do- 
rosłych przy gimnazjum im. koed. im. ].I. Kra. 
szewskiego przyjmuje wpisy na nowy se- 
mestr szkolny 1930 r. O rganizacja seme- 
stralna, system przedmiotowy z zastosowa- 

niem najnowszych metod nauczania, wybitne 
kwalifikowane sły pedagogiczne, program gi 

mnazjów państwowych. Warunki przyjęcia 

najdostępniejsze. W y codzień od 10 — 11: 

w kancelarii, przy ul. Orzeszkowej 3 m. 15 

oraz przy wi. Ostrobramskiej 27. Początek se- 
mestru szkol. 3 lutego 1930 r. 

UNIWERSYTECKA 

— (y) Uroczystość złożenia przysięgi le- 
karskiej. W dniu jutrzejszym odbędzie się w 

Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Bato- 

rego uroczystość złożenia przysięgi lekar- 

skiej przez niżej wymienionych absolwentów 
wydziału lekarskiego: 

* Ajzyków Izaak Ajzensztadt Aleksander, 

Aleksandrowicz Antoni Bałuk Władysław, 

Białek Stanisław Bojarczykówna Zotja, Bor- 

ko Wacław, Borowski Juljan, Bortnowski An 
toni, Cebrzyńska Marta, Chodorowski Zyg- 

munt, Chomiczówna Helena, Comber Leon, 
Dabrysówna Florentyna, Diamant Aron, El 
lertówna Anna, Engieiman Michal, Fajngold- 
Wołkowyski Noach, Flaks Zyskin, Frenkiel 
Józef, Gasecki Waclaw, Gewercowna Pesa, 

  

      

   
   

     

  

Giatter Leon, Gnarowski Włod erz, Goldfi- 
szer Leon, Gołąb Jan, Golą 1 2 Ždanowi- 
czów Jadwiga, Gordon M ‚ Grzybowski 
Stanisław, Gutman Chaim, Hamburger Zyg- 
munt, Hryniewska - Werakso Jadwiga Jaksze 

wic nciszek, Januszkiewiczówna Wiktor- 
ja, ka Stanisława, Jóżwiakowski Stefan 
Kapłan Michał, Kawkiewicz c: Kolendów 
na Eugenja, Kościukiewicz Wałenty Kozikó- 
wna Janina, Kramarzjoel, Kugiel Maks, Kule- 

    

1 Wileńskiego Towamystwa PLyjdół  FPRZZAROWENENECNANZERTAENENAZI 
liłodzieży 

W dniu 25 czerwca b. r., w mieszkaniu 
p. Marji Mieczysławowej Jeleńskiej odbyło 
się zebranie ogólne Wileńskiego Towarzy- 
stwa Przyjaciół Młodzieży. 

„Zebranie wysłuchało sprawozdania p. J. 
Zmitrowicza o działałności T-wa w ostat- 
nich czasach. 

Towarzystwo dawało słabe oznaki życia 
z powodu braku funduszów.  Postanowito 
jednak przystąpić do energicznej akcji, zmie- 
rzającej do jednania członków i ożywiania 
pracy, czerpiąc podnietę i otuchę z przedwo- 
jennego okresu swej egzystencji kiedy Towa- 
rzystwo rozporządzało sumą 4.000 rubli rocz- 
nie, udzielało stypendjów zdolnym akademi- 
kom i uczniom, którzy oddawali się pracy 
wśród kolegów, fundowało bibljoteki, udzie- 
laio subsydjow internatom młodzieży zosta- 
jącym pod dobrym kierunkiem wychowaw- 
czym, wysyłało księży na wyższe studja za- 
graniczne. Wobec zmienionych warunków 
życia publicznego zaszła potrzeba zmiany 
statutu Towarzystwa. Przeto p. Zmitrowicz 
zreferował opracowany komisyjnie projekt 
statutu dostosowanego do obecnych warun- 
ków i potrzeb życia, który zebranie przyjęło. 

$ 3 nowoopracowanego statutu określa 
cel Towarzystwa, którym jest — udzielanie 
materjałnego i moralnego poparcia kształcą- 
cej się młodzieży katolickiej. 

$ 4 określa sposób działania Towarzy- 
stwa, które a) zakłada lub popiera „Ogniska* 
i „Domy“ młodzieży, b) popiera wydawni- 
ctwa o kierunku etycznym i naukowym, 
zmierzające do wyrobienia poglądów i cha- 
rakterów młodzieży w myśl przedwojennej 
idei katolickiej, społecznej i patrjotycznej, c) 
urządza odczyty i pogadanki naukowe, d) 
popiera usiłowania w kierunku fizycznego roz 
woju młodzieży, e) w miarę posiadanych za- 
sobów pieniężnych udziela stypendjów i 
zapomóg doraźnych DENA przed- 
stawicielom młodzieży, wyróżniającym się 
zdolnościami i zaletami moralnemi, f) udziela 
poparcia internatom i bursom młodzieży. 

$ 8 Towarzystwo składa się z członków 
założycieli, honorowych i rzeczywistych. 

$ 11 członkami rzeczywistymi Towarzy- 
stwa są osoby fizyczne lub prawne, które 
opłacają składkę w wysokości 24 zł. rocznie 
)dwa złote miesięcznie). 

Wybrane zostały nowe władze Towa- 
rzystwa w składzie następującym: 

Zarząd: p. Kazimierz Świątecki — pre- 
zes, p. Tadeusz Miśkiewicz — wiceprezes, 
p. Marja Mieczysławowa Jeleńska — skarb- 
niczka, p. „Józef Zmitrowicz — sekretarz, ks. 
Dr. Walerjan Meysztowicz, zastępcy — ks. 
Dr. Zygmunt Lewicki ip. Wacław Mohl. Ko- 
misja Rewizyjna: ks. Kanonik Adam Kuleszo 
p. Ludwik Ostrejko, p. Bohdan Szachno. 

Siedzibą zarządu jest mieszkanie skarb- 
niczki Towarzystwa, p. Marji Mieczysławo- 
wej Jeleńskiej — ul. Ad. Mickiewicza Nr. 
19m. 2. 

W dniu ł1 listopada b. r. odbyło się w 
tymże lokalu nadzwyczajne zebranie ogólne 
Towarzystwa, które miało na celu: 

1) rozważenie zadań na najbliższą przy- 
szłość, a w szczególności podjęcie akcji w 
kierunku  przysparzania członków i fundu- 
szów Towarzystwu. 

2) ułatwienie młodzieży wileńskiej aka- 
demickiej „Odrodzenie* wzięcia udziału w 
ogólnopolskim kongresie „Odrodzenia“ w 
Warszawie w dniach 17, 18 i 19 listopada. 
b. roku. 

Zebranie ujawniło duże zainteresowanie 
sprawami Towarzystwa i powzięło szereg 
uchwał jako wytycznych jego działalności. 

ery: 

sża Józef, Kunioki Teodor, Langiewiczówna 

Józefa, Lesiuk Ignacy, Lepińska z Cielewi- 

czów Marja, Majkowski Hermogen Majne- 

mer Feliks, Marcewicz Karol, Mar k Mejer, 

Miarnowski Mieczysław, Michlewska Wanda 
Mirski Mejer, Nikołajewa Helena, Oko Jan, 

Odlanicki - Poczobut Adam, Omeljanowicz 
Maksym, Perepeczko Leonard,  Piaskowski 

Michał, Podhajska z Junikowskich Aleksandra 

Pop. czykówna Marja, Puszkiewicz Ryszard, 
Radecki Mikulicz Czesław, Radecka - Miku- 
liczowa z Żyżniewskich Zofja, Romanowicz 
Aron, Rojter Adoli, Rubinsztejn Michał, Szon 
brun Bernard Seheń Romuałd, Sienkiewicz 
Franciszek, Suszyńska Jadwiga, Swierkowski 
Józef, Swirklis Maks, Sylwestrowicz Zygmunt 
Szauder Bernard, Sznejder Łazarz, Szojm- 

sztejn Nachemja, Szymański Paweł wd, 
kiewicz Michał, Tomaszewiczówna Jadwiga, 
Trzeciak Kazimierz, Wajsman Jakób, Wileń- 
ski Jakób, Woroniecki Wiktor, Wójcikowska 

Halina, Zasztowt Janusz, Zgirski Ludwik, | 

Żadziewicz Włodzimierz, Żochowski Antoni, 

żółkowska Janina, Żółkowska Irena, Kutek 

Antoni. 
AKADEMICKA 

— Zarząd koła medyków USB podaje ni- 
niejszem do wiadomości, że nowoobrany za 
rząd w dniu 25 listopada br. na Walnem Do- 

rocznem Zgromadzeniu członków ukonstyu0- 
wał się w sposób następujący: prezes kol. 

Lewandowski Stefan, wiceprezes I Mikinka 
Franciszek, wiceprezes. II —- Smigielski Je- 
rzy, sekretarz I Lewandowski Henryk, sękre- 
tarz Il — Sylwanowicz Marjan, skarbnik — 

Kwit Władysław, Kierow. Sekcji pomocy 
nauk. — Beck Ferdynand, kięrow. sekcji spo- 
łeczno - nauk. Uszkiewicz Leon, kierow. skle- 
pu — Kałczak Stanisław, kierow. sekcji wy- 
dawn. — Mazurek Józef, kierow. Sekaji To- 
warzys. — Sergjałisówna ow a, kierow. 
sekcj pośred. pracy — Szabuna jerzy, kier. 
sekcji pomocy materjalnej — Sawicki Ber- 
nard. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebmnie Pszczetarzy. W dniu 13 bm. 
o godz. 17 niim. 30 w lokalu b. Towarzystwa 
Rolniczego w Wilnie uł. Zawałna 9 odbędzie 
się zebranie psz czelarzy i miłośników pszczel 
nictwa celem zorganizowania Spółdzielni 
Pszczelarskiej. 

— Zebranie Wydziału I Tow. Prz_, Nauk 
odbędzie się w sobotę 14 bm. o godz. 20 w 
Dziekanacie Wydziału Sztuki. Porządek dzien 
ny: prof. C. Ehrenkreutzowa zda sprawę z 
pracy p.-Prufferowej + O rybactwie jezior 
Trockich. Prof. ]. Otrębski: „O pochodzeniu 
polskich przysłówków typu, wczoraj. 

Wstęp wslny. Goście mile widziani. 

RÓŻNE. 

— Z izby przemysk..Jwo - handlowej. Po 
ządek dzienny lll-.go Płenarmego Zebrania 
jay Przemysłowo - Handłowej w Wilnie, 
które odbędzie się w-dn. 15 grudnia rb. pun- 
ktualnie o godz. 16 w lokalu Klubu Handlo- 
wo - Przemysłowego przy ul. Mickiewicza Nr. 
33—a. 

1) Zagajenie; 2) sprawozdanie z działał- 
ności Izby za czas od 15. 9. rb., 3) ustosun- 
kowanie się do zmian statutu Izby, propono- 
wanych przez Ministerstwo Przemysłu i Han 
dlu: a) niezatwierdzenie przez Ministerstwo 
Przem. i Handl. zmian par. 44 statutu, część 
II, przyjętych przez li plenarne zebrame: b) 
wykreślenie p. 21 par. 6 statutu, część lł-ga. 
c) zmiana par. 23 statutu, część druga 
(zmniejszenie ilości komisyj stałych) d) zmia 
na p. 8 par. 27 stosownie do brzmienia p. 16 
par. 8 statutu część II, oraz e) nadanie nowe- 
go brzmienia p. 13 par. 8 statutu, część II. 
4) zmiany w budżecie na r. 1930, zatwier- 
dzonym przez ll-gie plerarne zebranie; 5) 
zrewidowanie na żądanie ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu uchwały Il.go Pienarnego ze- 
brania w sprawie nabycia dla Izby nierucho- 
mości; 6) wybór członka zarządu od sekcji 
handlowej; 7) regulamin sądu arbitrów (są-- 

  

  

   

Głęboko przejęci nagłym 

nego Dyrektora 

IEF GRMNLTEJM 
wyrażamy swoje serdeczne współczucie 

i Mironowi GRINSZTEJNOM, oraz 

ciężkiej utraty. 

Personel wileńskiego oddziąłu 
biura 

   
zgonem naszego nieodżałowa: 

synom p.p. . Maksowi 

rodzinie z powodu ich 

technicznego „GRYFF*. 

Niespodziewana burza na Radzie Miejskiej 
Sądząc z rozesłanego zawczasu 

przez p. prezydenta miasta porządku 

dziennego wczorajszego posiedzenia 

Rady Miejskiej nic nie zdawało się za- 
powiadać tej burzy, jaka na niem rozpę- 

tała się. 

Nie wskazywały na to zarówno 

przedposiedzeniowe nastroje p. rad- 

nych, jakoteż oblężenie korytarzy przez 

publiczność, której wyjątkowo było 

mało. 

Jak s'ę okzaało następnie p. prezy- 

dent Folejewski zarządził wpuszczanie 

publiczności jedynie za kartami wstępu. 

Gdy wieść o tem dotarła do stołu dzien 

nikarskiego, my dziennikarze zrozumie- 

liśmy, że wieczór przyniesie dużo mo- 

mentów emocjonujących, jakoż po 0- 
głoszeniu posiedzenia za otwarte, jaw- 

nem się stało, że Magistrat uzupełnił 

poprzednio zapowiedziany porządek 

dzienny kilkoma punktami nowemi skre 

slając kilka z pośród figurujących w 
drukach. 

Ponadto dowiedzieliśmy się, że wpły 

nęło 8 wniosków nagłych, a wśród nic: 

jeden poruszający sprawy robót kanal:- 
zacyjna - wodociągowych. Nie on je 

dnak, mimo całej se nsacyjności był 

gwoździem posiedzenia. Gwoździe: 

tym było zgłoszone dodatkowo prze. 
Magistrat sprawozdanie komisyj rew: 

zyjnej w sprawie budowy szkoły w Ki: 

prjaniszkach. Ten punkt porządki 

dziennega wywołał niezwykle burzliwę 

debatę w rezultacie której omałże nic 

doszło do przesilenia na stanowisku | 

wiceprezydenta miasta. Na wzmiance 

o tym najważniejszem wydarzeniu 

wczorajszego posiedzenia Rady Miej. 

skiej kończę moją relację, ze względu 

na spóźnioną porę. 

Posiędzenie zakończyło się na krót- 

ko przed g. 2 w nocy. Szczegóły jutro. 

Kim. 

dów połubownych; 8) stanowisko Izby Prze 
mysłowo - Handlowej w Wilnie w stosunku 
do projektów: 

1) op o kartelizacji w przemyśle i 
handlu, oraz 2) w sprawie naczelnej Izby Go- 
spodarczej. 

9) zasady organizacyjne związku Izb Rze- 
czypospolitej Polskiej, 10) sprawa noweliza- 
cji ustawy o podatku przemysłowym (referat 
informacyjny); 11) wolne wnioski (par. 6 
1 regulaminu obrad plenarnych : „wnioski 
na zebranie winny być na piśmie doręczone w 
biurze Izby Prezesowi lub Dyrektorowi Izby, 

"najp óŹniej па 3 dni przed Plenarnem Ze- 
R” i muszą nosić podpis wnioskodaw- 
cy“). 

Tegož dnia i w tymže tokalu punktualnie 
o godz. 11 odbędą się posiedzenia sekcyj 
przemysłowej i handlowej celem omówienia 
niektórych punktów porządku dziennego III 
Pienarnego Zebrania, 

— (b) Dzień imienin Marsz, Piłsudska 
obchodziła w Wilnie Bawiąca w Wilnie od 
dwuch dni p. Marszałkowa Piłsudska obcho- 
dziła wczoraj dzień swych imienin. 

W godzinach rann w mieszkaniu p. 
Jano stwa Piłsudskich przy ul. Portowej 

gdzie p. Aleksandra Piłsudska zamieszkała 
składali życzenia przedstawiciele władz pań- 

stwowych, samorządowych, wojskowości, Or- 

ganizacyj społecznych i wiele innych osób. 

Pozatem cały dzień wczorajszy p. Mar- 

szałkowa Piłsudska spędziła w gronie najbliż 
szej rodziny. 

— (у) W Wilnie powstaje T_wo zbliże- 
nia polsko - łoflewskiego. Pobyt w Wilnie wy 
cieczki T-wa łotewsko polskiego zbliżenia z 
Dyneburga dat impuls do utworzenia w Wil- 
nie wileńskiego T-wa zbliżenia ps - łote- 
wskiego, W dniu 14 bm. w sobotę o godz. 

6 wiecz. w małej sali konferencyjnej urzędu 
wojewódzkiego w Wilnie odbędzie się zebra 
nie organizacyjne, zwołane przez p. wojewo- 
dę Raczkiewicza z następującym porządkiem 
dziennym: zagajenie, przyjęcie statutu, wy- 
bór władz, wolne wnioski. 

— (y) Związek ziemian pow. Oszmiań- 

skiego przygotow: dó przyjęcia Pana 

Prezydenta se AS oi, Na ostatniem 

posiedzeniu Wydziału Powiatowego omawia- 

no sprawę spodziewanego w roku przyszłym 

pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Mo 

Ścic kiego. W tej sprawie prezes „Związku 

Ziemian p. Żyliński zwołał na najbliższe dni 

waine zebranie związku Ziemian p. oszmiań 

skiego. 2 
=P owanie. VIII Oddzidł Towa- 

rzystwa Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
wyraża swą serdeczną wdzięczność pp. ofi- 

„cerom Emerytom za hojny dar 100 zł. zto- 

żony na rzecz najbiedniejszych naszego od- 
działu. 

TEATR I MUZYKA. 
x 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś sztu- 
ka Gordina „Mirla Efros', która na premje- 
rze doznała entuzjastycznego przyjęcia. „Mir- 
la Efros* dzięki swej wyjątkowej treści, 0- 
raz wzorowej grze artystów z znakomitym 
gościem Wandą Siemaszkową na czele, ma 
zapewniony długi szereg wieczorów w teatrze 
na Pohulance. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ko- 
medja Verneuilla „Fotel 47%, w którym co- 
dziennie jest ok laskiwany cały zespół z dyr 
A. Zełwerowiczem i Janiną Wemiczówną na 
czele. „Fotel 47'' jest komedją, która nastrę- 
cza sposobność do spędzenia kilku godzin w 

atmosferze szczerej wesołości i śmiechu. | 
— „Mysz koścjelna”. Oto tytuł świetnej 

komedji Fodora, która niebawem wejdzie na 

repertuar teatru miejskiego w Lutni. Jedną z 
ról głównych kreuje dyr. Zelwerowicz. 

— Przedstawienie szkolne. W sobotę nać 
chodzącą o godz. 3.30 pp. odbędzie się przed. 
stawienie dla młodzieży szkolnej baśń fant- 
styczna „Sen nocy letniej", Ceny dwukrot- 
nie zniżone. 

„= włenia popołudniowe. W nic. 
dzielę 15 bm. o godz. 3.30 odbędą się w te 

. atrach miejskich przedstawienia popołudnio- 
we po cenach EE 
„MW teatrze na Pohulance „Sen nocy tet- 

niej* Szekspira, w teatrze Lutnia „Oberżyst 
ka“ Goldoniego. 

— 1 ny. „Wesgle Sandomi:: 
skie. W poniedziałek najbliższy rozpoczynaj 
się występy teatru regjon. pod dyrekcjt, 
Tadeusza Skarżyńskiego. Zespół ten objeżdź» 
miasta Rzeczypospolitej ze sztuką 04) 
mierskie Wesele“. Jest to wartošciowe widc- | 
wisko etnograficzne, opierające się na cieka. 
wie dobranych motywach muzycznej i poety- 
ckiej imwencji ludowej. Całość ujęto w trzy 
barwne obrazy urozmaicone śpiewami i tań. 
cami. Zainteresowanie się wielkie. Bilety ne 
bywać można w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— „Westłe qant ie'* dla szkół 1 2 - 
kładów naukowych. Na skutek porozumieni” 
się z wil. kuratorjum szkoln. oraz poleceni“ 
ze strony Min. WR i OP, teatr regjonalny 
urządza w poniedziałek 16 i wtorek 17 bm. 
o godz. 5 pp. specjalne przedstawienie di 
szkół i zakładów naukowych. Wystawioną zo 
stanie po cenach zniżonych barwna sztuka 
„Wesele Sandomierskie". Biłety już nabywać 
można w kasie zamawiań w teatrze Lutnia 
11 — 9 w. 

k A kwartetu Trjesteńskiego. W 
poniedziałek dnia 16 grudnia w teatrze naP _ 
hulance o godz. 8 w. odbędzie się nieodwoła! : 
nie jedyny koncert najsłynniejszego zespołu 
kameralnego Kwartet Trjesteński. Będzi= 
rzadką okazja usłyszenia tego fenomenalne. 
go zespołu w Wilnie. Bilety w kasie teatru 
miejskiego w Lutni, od g. 11 —9w. 

,— Podanek muzyki elektro - mechanicz- 
nej. Pierwszy w Wilnie koncert muzyki elc- 
ktro - mechanicznej odbędzie się w teatrz: 
miejskim Lutnia w najbliższą niedzielę 15 bm. 
0 godz. 12 w południe. EM wypełni 0 
pera Pucciniego „Madame Buterfly* w wyko- 
naniu zespołu teatru „La Scala* w Medjole- 
nie. Niezwykle interesujący ten koncert wzbu 
dził łatwo zrozumiałe zainteresowanie zwła- 
szcza że jak głosi fama, ostatniej konstruk- 
cji aparaty reprodukcyjne, które będą do te. 
go koncertu zastosowane oddają głos fudzk' 
i muzykę z niesłychaną dotychczas precyzją 
Biłety w cenie od 50 gr. są już do nabycia 
w kasie teatru Lutnia. 

— Khło Pol. Mac. szk. im. T. Kościuszki 
przy ul. Turgielskiej Nr. 12 w sobotę 14. 12. 
urządza przedstawienie: „Stryj przyjechał* 
kom. hr. Koziebrodzkiego. Początek: o. godz. 
8 wiecz. W niedzielę zaś 15. 12. o „godz. 5 
wiecz. odczyt na temat „Polska Współczesna” 
na odczyt wstęp bezpłatny. - + 

CO GRAJĄ W KINACH 
she. 

Piccadilty — Intrygant (Emil 
Hollyw — Dla Ciebie : у «5 
Wanda — Pat i Patachon jako bohate- 

rowie. ‚ 
Lux — Ramona . 
Eden — Klub czarnej ręki. 

Zi. REA za eee 
wiai — ‚ serce i przypadek. 

Ognisko kol. — P. у į 
Heljos — Księżniczka Olga. 
Słońd: — Intryga księżny Dimitrescu 

            

  

  

AntoniSkurjai 
ARTYSTA 

ul. KROLEWSKA 3, 

PRZESTUDJOWANE ZDJĘCIA: NA POCZTÓW- 
KACH. PASZPORTOWKACH, PORTRETY, PRZE- 
ŹROCZA, REPRODUKCJE, ZDJĘCIA DZIECI 
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AU S Ź $54D ÓW RADJO 3 RZA Ud aala 10 40 13 gruanią 1929 r. włącznie bądą wyświetlane filmy: 

— (©) Wypeldki za dobę. Za czas od 11 SEM Piątek. dnia 13 grudnia 1929 r. Kino Miejskie 5 s 66 
do 12 bm. do godziny 9 rano zanotowano е s. A ( 

w Winie 53 wypadki. W tem bylo kradzie WARJAT CZY ZBRODNIARZ? я nii oda iż diana A SALA MIĘJSKA 99 е 
ży, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 12, : | у fo an "13 10—1 129“ Tianamisiė A : 

rzekroczeń administracyjnych 28, resztę po. _ Swego czasu historja trupa w walizce Bramolonowych, 13, ГЕ1 602 PS Dramat w 10 aktach. ы i Ч ‘а Komedja w 
dajemy w tej samej rubryce. zaelektryzowała całe niemal społeczeństwo SRG RO OEI: ul. Ostrobramska 5 W roli głównej: Tom Mix. | Nad program: Lat Park Miekey a 2 aktach. 

O 2 polskie. Wszystkie gazety rozpisywaly się sze 19-40 „00: Program dzienny, repertua L Kasa czynaa od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „OCHOTNIK i SIAM* 

— (c) IG a roko o tej tajemniczej zbrodni, mie mówiąc maaac Jod LID. + 
mieszkania Marjanny Siemaszkowej (św. An jyż o tem, ż służył a jako tło do kiiku anizacji spo 1. 16,15 — 17,00: о ы 

ny 10) wyniesiono garderobę i 400 zł. w bowieści kryminalnych. *^ Muzyka popularra w wykonaniu zespołu KINO. TEATR | Premjeral — UWAGA! Podczas seansów orkiestra Bałatajek i mandolin. — 
. gotówce ogólnej wartości 900 DŻ Lida miała onegdaj podobną sensację. Na muzycznego Polskiego Radja. progra” i Zachwycający przebój! Tryumfelny film, Harr Liedtke i jego partnerki Hild Kosz 

_— (c) Ujęcie złodziejki. Policja ujęła Jad- wokandzie sądu okręgowego, obradującego mie: 1) Offenbach -uwertura z opery „*.ęk- HISLIGS" \ ulubieńca publiczności, niezrównanego y prześlicznej y 
wigę Ugarenko (Kalwaryjska 32) która dO- ną sesji wyjazdowej znalazła się sprawa žy- na Helena“, 2) Scheber — Amour dansant, g, ё ajnowszy erotyczny  kino-romans. Wybitnie 
konała kradzieży bielizny u Urszułi Bance- 
woj (Kalwaryjska 158). 

(c) U jawnieni złodzieje urządzęń 
miejskich. Ostatnio w różnych punktach mia- 
sta dokonano kilka kradzieży materjałów 
z robót kanalizacyjnych, krat kanalizacyjnych 
zasłon i t.p. Policja śledcza po dłuższej ob- 
serwacji zdołał a aresztować: Wincentego 
Tarpilowskiego (Dobrej Rady 15) Michała 
Arusewicza (eBliny 3) i Piotra Szukiela (Ło- 
kieć 3) jako sprawców tych kradzieży. Jedno 
cześnie ujęto pasera Kunela Krochmalnika 
(Nowogródzka 43) który skradzione przed- 
mioty ukrywał. 

(c) Wyrwali touebkę z rąk. Nowe 
miasto znowu daje znać o sobie. Tym razem 
chodzi już nie o możowników i innych awan- 
turników a o coś bardziej poważniejszego. 

Mianowicie onegdaj wieczorem do prze- 
chodzącej ulicą wdowy po urzędniku kolejo- 
wym Jastrzębskiej podbiegł jakiś osobnik, 
który wyrwał jej torebkę z pieniędzmi. 

Najwyższy czas by na tą tak ruchliwą 
dzielnicę miasta zwrócono nareszcie większą 
uwagę. 

Wypadek z wywiadowcą policji Mitrosz 
czakiem wyraźnie udawadnia że rozbestwie- 
nie gniezdzących się w tej dzielnicy mętów 
niema granic. Jeśli mają tam odwagę doko- 
nać napadu na policjanta, to co mówić o za- 
chowaniu się rzezimieszków w tej dzielnicy 
w razie spotkania w nocy bezbronnego prze- 
chodnia spieszącego do domu. 

— (c) Zamach samobójczy 14 letniego 
ucznia. Wczoraj rano w gmachu gmnazjum 
żydowskiego przy ul. Rudnickiej 6 targnął się 
na życie 14 letni uczeń nazwiskiem Tulewicz. 
Z przyczyn narazie niewyjaśnionych młodo- 
pk wypił esencji octowej. 

ijącego się w bólach chłopca przenie- 
siono natychmiast do pokoju nauczycielskie- 
go stamtąd zaś dorožką odwieziono do szpi- 
tala żydowskiego, gdzie poddano zabiegom 
ratowniczym. 

— (c) Okradzenie składów fabryki .„Quad- 
rat“. Dowiadujemy się o włamaniu doko- 

nanem do składów fabryki „Quadrat* mie- 
szczącym się przy ulicy Subocz 5. 

Z zeznań przedstawiciela fabryki wynika 
że włamania dokonano pomiędzy 5 а 11 bm. 
Sprawcy dostali się do składów przez wybi- 
cie otworu w murowanej scianie i tą drogą 
wynieśli około 400 par kaloszy damskich i 
męskich wartości 7 tysięcy złotych. 

Powiadomione 0 tem władze policyjne do- 
kladają wszełkich starań by ujawnić spraw- 
ców tej kradzieży. 

— 

SPORT 
NOWINKI Z CAŁEJ POLSKI. 

Łał emi. 

  

„Niedziela ubiegła obfitowała w ciekawe 
imprezy sportowe: piłkarze, bokserzy i szer- 
mierze mieli możność stanąć w szranki z prze 
ciwinikami zagranicznemi. 

Stołeczna Legja spotkała się w Gdańsku 
z mistrz igi gdańskiej S. V. Neufohrwasser 
Yrzegrywa w stosunku I : 2. 

Legja była drużyną lepszą i przegrała je. 
dynie z winy bramkarza. 

,W Warszawie odbył się tradycyjny mecz 
Uniwersytetu i wyższej szkoły handlowej. 
Wygrał Uniwersytet w stosunku 5 : 2. 

W barwach uniwersytetu grali m. in. 
znani w Wilnie piłkarze Zbyszewski (b. nasz 
kolega redakcyjny i Kęszylski. 

Bokserom poznańskiej Warty powiodło 
się świetnie. W spotkaniu z Niemcami — 
klub ABC z Wrociawia odniósł walne zwy- 

m wygrywając wszystkie spotkania 

   

  

Szermierze połscy na międzynarodowym 
tumnieju w Offenbachu godnie reprezentują 
nasze barwy. Papee, Segda i Laskowski we- 
szli do półfinałów. Por. Nycz (1 pap. leg) 
natrafiwszy ma silną konkurencję odparł w 
eliminacji. 

W Krakowie bieg na przełaj pań wygrała 
Frejwaldówna. W Wilnie cicho. Słychać tylko 
o energicznych przygotowaniach narciarzy i 
hockiey'istów oczekujących na zimę. (y) 

tektywa, który nie mógł zapanować nad bardzo. Nigdy już więcej nie włożę baczyć mi! JOHAN IRONSID. 

» GRANTON 53-39 
— Na stole w piwnicy, — ciągnął 

dalej swe opowiadanie, po chwili wy- 
tchnienia, — leżała mokra šcierka. Wy- 
tarłem starannie rękawiczki. Oto one 
są, nie prałem ich od tego dnia... 

Wyjął znów z pudełka od cygar 
parę rękawiczek i systematycznie uło- 
żył je obok sztyletu. 

— Otworzyłem torebkę mylady i 
znalazłem dużą kopertę zaadresowaną 
do sir Roberta. Dokumenty były w tej 
kopercie. Nie chciałem odczytywać, 
ich treści nie otworzyłem więc koperty. 

Prócz tego znalazłem w torebce ten 
klucz i tą małą puderniczkę. 

Wyjął znów z tego samego pudeł- 
ka klucz od amerykańskiego zatrzasku 
i piękną, ozdobioną drogiemi kamienia- 
mi puderniczkę. 

— Przez okna piwnicy, — mówił 
starzec, — widziałem taxis, stojący nia 
ulicy, przed bocznem wejściem. Ulica 
była zupełnie pusta. Nadsłuchiwałem, 
jasnem była że w biurze było pełno in- 
teresantów. Wówczas zdecydowałem 
się wyjść z kryjówki, wrzuciłem do pu- 
stego auta torebkę, a kopertę opuściłem 
do skrzynki, wiszącej na rogu. 

O drugiej byłem w domu. Nieobec- 
ność moja, która trwała tylko godzinę 
została niezauważoną w domu. W po- 
koju znalazłem przygotowane śniadanie 
gdyż zwykle przynoszono mi śniadanie 
da pokoju — zjadłem spokojnie, gdyż 
byłem bardzo głodny... 

— On spokojnie zjadł Śniadanie! 
Mėj Bože!—mruknąt lord Worrington. 

Osten Starr śpiesznie notował słowa 
kamerdynera, pozostali: panowie robili 
również notatki. Snell wpatrywał się 

* badawczo w starego sługę. 
— Zaledwie ukończyłem śniadanie 

gdy rozległ się dzwonek sir Roberta. 
Wszedłem do gabinetu i znalazłem tam 
mr. Snella. Za chwilę zadzwonił tele- 
fon: memu panu oznajmiono o śmierci 

wo przypominającą tragedję warszawską. 
Oto jej tło. 
Przez las ciągnący się wpobliżu wsi Ma- 

łajkowszczyzna szedł Wład. Piotrowski. W 
pewnym momencie Piotrowski zatrzymał się 
raptownie oszołomiony okropnym widokiem. 
Oto z pod krzaka wyciągały się do niego 
dwie straszne ręce z kurczowo zagiętemi pal 
cami. Nawpół żywy ze strachu pobiegł do 
wsi i tu zameldował policji o swym przywi- 
dzeniu. 
Policja udała się ma miejsce wskazane przez 
Piotrowskiego. Przywidzenie okazało się rze- 
czywistością gdyż pod krzakiem znaleziono tu 
łów kobiety bez głowy i nóg ze strasznie 
rozstawionemi rękoma. Głowę i nogi zna 
leziono wpobliżu zakopane w ziemi, a nieda- 
leko pod drzewem zakrwawiony nóż i piłę. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że zamor- 
dowaną w sposób bestjalski była Marjanna 
Sitkowska utrzymująca przez dłuższy czas 
bliższe stosunki z miejscowym felczerem Ign. 
Wróblewskim. Przed kilkunastu dniami zginę- 
ła ona raptem, a Wróblewski zapytywany 
przez sąsiadów wyjaśnił, że Sitkowska wyje- 
chała do Baranowicz. 

W tych warunkach nie trudno było wy- 
świetlić tajemnicę mordu. a : 

Wróblewski zaweźwany do policji wypie- 

rał się początkowo lecz widząc, że sprawa 

jest jasna zeznał prawdę. PAWIA, 
Okazuje się, że pragnąc się ożenić umy- 

slił w ten sposób pozbyć się niepotrzebnej 
przyjaciółki. Plan był krótki. 

Wieczorem spacer do lasu, spora doza 

wódki, potem skrytobójczy cios w głowę. 

Chcąc zatrzeć ślady zabójca przyniósł piłę 

oderżnął głowę i nogi, zakopał je w różnych 

miejscach lecz jak widać spłoszony przez ko- 

goś uciekł. 
Badany przez sędziego śledczego przy- 

znał się ponownie i prosił o surową karę. 
Na przewodzie sądowym zmienił taktykę 

symulując obłąkanie. Sąd odroczył sprawę 

przekazując Wróblewskiego do szpitała celem 
poddania go obserwacji lekarskiej. i 

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia psychja- 
trów sprawa będzie rozpatrywana ponownie. 

Charakterystycznem jest, że policja nie 

może nigdzie odnaleźć rodziny oskarżonego 

jakkolwiek wiadomem jest, że jest on żo- 

qatym. (y), 

  

  

  

  

  

  

  

* do uobrze p.u- 
„Akwizytorów wadzžonego ar 
tykułu potrzebujemy, Po próbnej pra- |; 
cy pensja stała. Zgłoszenia codziennie" | | 
od 10—12 i 5—8 wiecz. Ul. W. Po 
hulanka 1, przy biurze lokalu „Ra: 
chuba“. —0 

  

[Е m io orai woo owinąć 

Mieczysiaw Żejmo 
Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. 

ŻARÓWKI 

elekiryczne 
najlepszych fabryk we wszechstron- 

nym asortymencie. 

Insfalacyjne maferjały 
dła swiatła i sygnalizacji. 
TOWAR GWARANTOWANY. 

Dla magistratów, elektrowni i 

większych odbiorców rabat. -o 

E 

| 
| 
| 
| 
| 
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Używajcie znakomity 
| Karlsbadzki „RAM NORMAL" 
CH LE B 

Najlepszy środek przeciw zaparcia 
i otyłości. Żądać wszędzie. 4729 0 Н 

mylady. Sir Robert padł na ziemię jak 
rażony gromem... Zdaje mi się, że po- 
wiedziałem wszystko, co trzeba. Ale, 
jeśli panowie pozwolą. powiem kilka 
słów jeszcze o tym kluczu... i jeszcze o 
czemś... 

— Naturalnie proszę mówić wszy: 
stko, — zachęcał Brown, — słucha- 
my. 

— Dziękuję panu. Wiedziałem, że 
jest tą klucz od naszego domu, pomy- 
Ślałem więc, że ten klucz jest ad drzwi 
pana Mielikowa... Wiedziałem że myla- 
dy pisywała do niego. Gdyby znalezio- 
no je, myślałem, — wywołałoby to 
skandal i wówczas cierpienia sir Rober- 
ta jeszcze się powiększą. 

Postanowiłem wydostać te listy. 
Było ta przedsięwzięcie bardzo niebez- 
pieczne, nie łatwo też było znaleźć od- 
ipowiednią chwilę. Ale podczas gdy sę- 
dzia śledczy badał świadka, a cała ro- 
dzina signore Cazzioli była na sali sądu 
wykonałem swój plan. Klucz istotnie 
otworzył mi drzwi mieszkania Włocha. 
Bez trudności znalazłem pokój Mieliko- 
wa: nad biurkiem jego wisiał portret 
mylady, a w szufladzie znalazłem listy. 
Ale nie zdążyłem uciec, gdy wszedł mr. 
Cazziola z siostrzenicą i rosjaninem Zle 
obliczyłem swój czas! 

— Wówczas schowałem się w są- 
siednim pokoju. : 

Był to pokój pusty, widocznie prze 
znaczony dla przychodzących tam ucz- 
ni. Drzwi za sobą zamknąłem na klucz 
Miałem nadzieję, że wieczorem nikt nie 
zajrzy do tego pokoju i nadzieje moje 
się sprawdziły... Czekałem kilka godzin 
w ciemności, nie decydując się wyjść 
z. kryjówki. 

Nareszcie otworzyłem drzwi. W 
przedpokoju paliło się światło, a drzwi 
były otwarte, na szczęście zasłaniała 
je portjera, nie mogłem być widzianym 
ani też zobaczyć kto był w salonie. 

— Ależ drzwi były zamknięte! — 
zawołał Starr. 

— Przepraszam, sir, ale były otwar- 

3) Fucik Legendy Dunaju, 4) Verdi fant. 
z opery „Rigoleit *, 5) Szhumaan— „Piesń 
wieczorna”, 6) Fall — fan azja z Operetki 
Róża ‹е Stambułu”. 1700—17,75: Audycją 
dla dzieci „Nowa przyjac:'ółka” opowiadanie 
Cioci Haii. 17,25—17,45: Kurs fotografji 61а 
ama:orów. 17,45—18,45; Transmisja z War- 
szawy— Koncert. !8,4—19,15: Audycja we- 
soła „Wesoły gość* radjohumores«a Tade- 
usza Łopalewskiego w wykonaniu Zesnału 
Dramatycznego Rozgł. Wileńskiej. 19,15— 
19,:0: „Skrzynka pocztowa Nr. 95* odpo- 
wiedzi na listy radjosłuchaczy wygłosi Wi- 
told klulewicz, dyrektor programów Polsk. 
Radja. 19,40 - 20,05: Prozsam na sobotę, 
Sywnał czasu z Warszawy i rozmaitości, 
2U,05 -23,00: Transmisja 4 Warszawy: Kon: 
cert symfoniczny,  feljeton i komun katy. 
23,00—24,00: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
@ша 12 grudnia 1929 r. 

Listy zastawne. 

4ipół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 1000 zł. 
w złotych --5220 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 grudnia i929 r. 

Dewizy i waiuty: 
Trauz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,73, 125,04, 124,42 

Kopenhaga 239,07, 23067, 23847 
Budapeszt 156,00 156,40  155,64 

Holandja 359,65 360,55 858,75 
Londyn 43,48, 43,59, 43,37,5 
Nowy-York 8,89, 8,91, 8,87, 

Oslo 278,95 279,55 278,35 

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

Szwajcarja 173.10, 173,53, 172,67 
„ Bukareszt 53125. 53137 5,3119 
+ Stokholm 240,31, 241,91 239,71 
Wiedeń 125,38 12569 — 125,07, 

| Węgry 155,57 155,74 155,17 
Wła ny 46,68, -46,77, 46,53, 

Marka niemiecka 213,24, 
Giańsk 173,89. 

Papiery proceniowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.25. Prem- 
jowa dolarowa 67,— 5 proc. konwersyjna 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
e” 102,50, 5 proc. kolejowa 48,00. 8 prac. 

&. B. Gosp Kraj. i Banku Roin, obli- 
gecje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,30 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie 5225 8 proc. Łodzi 62,25. 10 proc. 
Siedlec 69— 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnepo 93, Stabilizacyjna 83.—. 5 proc 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.25 4 i pół proc. warsz. 47.— Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 75.25 

Akcje. 

%ank Polski 171,50—  . Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puis 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
69. Cukier 28.50 Cegielski 49—. Mo” 

zejów 18. Norbiin 80. Ostrowiec 1-IIl em.66 
tarachowice 21175 —. — Zieleniewski 67, 
8U. Parowozy 20. Węgiel 72,— Paro- 

wozy 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 105. 
Lilpop 39.50 B. Zachodni 81. Kijewski 90, 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światła 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 100. Bank Hand- 
lowy—119 Wysoka 145. Zawiercie 6,50. 

te. Z salonu dolatywały głosy mr. Star- 
ra i siostrzenicy signora Cazzioli. Mó- 
wiono o lady Rowson i chociaż: było 
to bardzo nieroztropnie z mej strony, 
nie mogłem zwyciężyć pokusy posłu- 
chania. Potem zgasiłem światło w 
przedpokoju i cicho wyszedłem 

Ota są te listy. 
— Jeszcze kilka słów, jeśli panowie 

pozwolą. 
Byłem głęboko wstrząśnięty wiado- 

mością o aresztowaniu mr. Carlinga, 
Ale do ostatniej chwili nie wierzyłem, 
że sąd uzna go za winnego. 

Miałem nadzieję, że sąd go umie- 
winni i ja mie będę potrzebował zdra- 
dzać swej tajemnicy. Gdyby sir Robert 
umarł, przyznałbym się od razu do 
wszystkiego, ale uważałem za swój 
obowiązek nie opuszczać go, dopóki 
będzie potrzebował wiernego i oddane- 
go sługi, tembardziej teraz, gdy jest 
chory. 

Poraz pierwszy głos Thomsona 
drgnął ze wzruszenia i zamarł. Stary 
sługa oparł się rękami o brzeg stołu, 
by nie upaść. 

Snell wstał szybko, ale usiadł 
znów, widząc, że starzec już zapanował 
nad sobą. к 

— Byłbym nieskończenie wdzięcz- 
ny panom, gdyby panowie  zechcieli 
ukryć prawdę przed sir Robertem... 
Chociażby na krótki czas... możnaby 
mu powiedzieć, że zachorowałem... Ale 
najważniejsze jest teraz ratowa nie mr, 
Carlinga. Czy będzie on natychmiast 
uwolniony? —zapytał zwracając się 
do dwóch ministrów. — Panowie wy- 
baczą, że pozwoliłem sobie prosić ich 
tutaj, ale musiałem tak uczynić. Mr. 
Snell, jestem teraz na pańskie rozkazy, 
czy mam zaraz iść za panem? 

Uczynię to teraz z czystem sumie- 
niem. Czy pan włoży mii kajdanki na 
ręce? 

Z hałasem wszyscy zerwali się od 
stołu. Thomson ukłonił się z powagą 

Wileńska 38. 
Rekordtwy sukces na 

| IG$IĘŻNICZIKA OLGA" 
całym świecie. 2_ ORKIESTRY 

emocjonująca treść! Porywające momenty! 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15. + 

  

„OGNISKO“ 
Ul. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 

kolejowego). | SŁĄW SA%BORSKI, 

Das i di następnych, wieiki szlagier produkcji krajowej p. t. 

„PRZEDWIOŚNIE 
Dramat w 12 aktach, osnuty na tle głośnej powiesci Stefana Żeromskiego. W rolach głównych artyści scen 
Warszawskich: ZBYSZKO SAWAN, STEFAN JARACZ, TEKLA TRAPSZO, MARJA GORCZYN5KA, BOGU- 

MARCELA PELIŃSKA i inni. Początek seansów o g. 5, w niedziele i Święta o g. 4. 
Następny program: „RAMONA* z Dolores Del Rio w roli głównej 

  

KINO-TEATR 
„HOLLYWODD" 
Mickiewicza 22. 

į DZIŚ PREM JERA! s„BLĄ CIEBIE UKOCHANA 
„Film z wielkomiejskiego życia współczesnego. Reżyserji JANA GUTERA. W rolach głównych: znakomita 
ISUZY VERNON i MILLI FRITSCH Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10.25, 

  

Dziś premjere! Dnia 13 i w dnie następne z udziałem najnowszej i najpiękniejszej gwiazdy 
SMOGENY ROBERTSON 

„INTRYGA KSIĘŻNY DIMITRESCU" 
intrygi grandes dames, Wyiworne pałące. na,nowsze kreacje mody. Nad program: 

Kino - Teatr 

„Siońee * 
ui. Dąbrowskiego 5 

„ arcywesoła komedja. 

  

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

DEGŁŻ REDDZGA NWOCUBZESBA BEASRWSORAATUZEEB 

PIANINA i FORTEPIANY 
Światowej sławy „ARNOLD 
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Juž czas pomyšleč o ogłoszeniach 
świątecznych !!! į 

P. P. Kupcom, Przemystowcom i 

Rzemieślnikom Biuro Reklamowe 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82 

poleca swoje usługi. 
Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich i 

pism na warunkach 

WYJĄTKOWO DOGODNYCH. = 
I LL La 

  — 
Wileńskie Towarzystwo Handlowo- 

Żastawowe LOMBARD 
zawiadamia że 13 i 14 grudnia r. b. 

E o godzinie 5 po południu odbędzie 
się licytacja w lokalu Lombardu Bi- 
skupia 12 (Płac Katedralny), pianina, 

a fortepjanu, wirówki,  elektroluxu, 
swetry, trykoty i innych crobaych 
rzeczy pozostąłych z poprzednich 
licytacji. —Į 

  

G Au Aš POsADY į 
ROBAKA 17) RD ED 

Mtaszerkaśmiałowska - Potrzebna 
oraz Gabinet Kosme- na wieś dobra ku- 
tyczny usuwa Zmar- charka, Znająca się 
szczki, piegi, wągry,na prowadzeniu go- 
łupież, brodawki, kur. spodarstwa wiejskie- 
rzajki, wypadanie wło- go, rekomendacje ko- 
sów. Mickiewicza 46. nieczne. Zgłaszać się: 

REWOZIE* Mickiewicza 37 m. 5. 

  

    

zdumieniem. 
Osten Starr pochwycił ministra Lo- 

riimeera za rękę i rzekł: 
— Panie ministrze, wszak to zez- 

nanie dowodzi niewinności p. Carlin- 
ga?. Więc on będzie wolny? Czy pan 
minister wyda natychmiast rozkaz 
uwolnienia go? 

W tym celu konieczny jest podpis 
króla, ale ja sam się tem zajmię. Szczę- 
ściem, ta spowiedź tego starca przyszła 
w samą porę! 

—Kiedy więc Carling będzie wol- 

ny? 
— Nie mogę ściśle określić godziny 

W każdym bądź razie jutro napewno! 
— Czy mogę zawiadomić o tem jego 

żonę 
— Naturalnie. 

Osten zb'egł szybko ze schodów i rzu- 
cił się szybko do aparatu telefoniczne- 
go stojącego w przedpokoju. 

—  Wiktorja 44—33. Proszę prę- 
dzej.... Czy to pani May? Mówi Osten. 
Droga pani, wszystko skończyło się 
szczęśliwie! Roger jest uratowany! 
Wróci do domu jutro, gdy król podpi- 
sze rozkaz zwolnienia! Stary kamerdy- 
ner Thomson przyznał się: to on zabił 
lady Rowson. 

Rozdział XXV — Epilog 

Wśród kwitnących hal Pirenejów 
Roger i May kończyli swą tragicznie 
przerwaną, podróż poślubną. Natych- 
miast po uwolnieniu Rogera, wyjechali 
z Anglji. 

Miss Colpepper została w ich mie- 
szkaniu, pilnując porządku. Radość sta- 
ruszki nie zmącił fakt, iż zbrodniarzem 
okazał się Thomson. Przyjęła tą wiado- 
mość z filozoficznym spokojem. 

— To straszne, że James mógł po- 
pełnić taką zbrodnię, — mówiła ale w 
końcu  - nie dziwi mnie to bardzo. 
Mówiłam pani, że znalazłem w nim 
wielką zmianę, gdy przyszedł do mnie 

i wyszedł z pokoju w towarzystwie de-na Boże Narodzenie. Niepodobał mi się 

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

Polska Skladnica Galanteryjna 

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

Najtańsze źródło kupna nici, poficzoch, skarpet i bielizny. 

nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚ, 

SOMMERFELD etc. 
Wilno, 

-K. Dąbrowska «m. Niemiecka 3, m. 6.5 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE в 

BURKE ЪОННЕ ŽIA LNRS GKS ABA ABA ZSBAIZWGACDWAE 

W 
„ й 

GWAATAM 
KGPIO | SPOZEDAŹ 
MAWACAW 
emy do sprzedania: 
1) W pobliżu - Wilna 
ładnie położony io 
bardzo dobrej glebie 

Buchalter folwark obszaru 51 ha 
rewident-rzeczoznaw- W tem 10 ha obrego 
ca. Badanie i kontro: U ulcowego ląsu dę- 
la _ rachunkowości, DOwego, 4 ba łąki 
Analiza bilansów. Pro- reszta orna. Zabudo- 
wadzi rachunkowość wania komple'ne. Ce- 
na godziny. W. Ra- a Z lasem 7.000 dol, 
kowski, Karpacka 5. th p a kim. 

BAREM ilna, ładnie po 
= 9 łożony, obszaru 30 ha, 

z b. dobremi zabudo- 

BE Kosmotyka BB wasiami iw” dobrej 
o z inwentarzem 

žo I ywym i martsym 
= AEK 3) Kolonję położoną 

Gabinet 14 kim. od Wilna ob- 
Racjonalnej Kosme: 5Zaru 15 ha bez zą- 

tyki Leczniczej. budowań w tem 3 ha 
Wilno, łąk i I ha lasu bu- 

SKARPET i RĘKAWICZEK 

FiBIGER* (nie mai 

  

Mickiewicza 31 m. 4, dulcowego _ reszta 
kobiecą kon- Ona. rzeczka ną 

Uródę serwuje, dosko- miejscu. Cena 15 000 
nali, odświeża, usuws Złotych. 4) Ładne 
jej skazy i braki, letoisko w Czarnym 
Sztuczne Opalenie cę- Borze, składające się 
ry: Wypadsnie wło- Z ładnego dozu (wil 
sów i łupież.  Naj-!3) i 1.600 sąt. ziemi. 
nowsze zdobycze ko- Cena 900 dol. Zyt. do 
smetyki racjonalnej. Aiencii „Polkres*, Wil- 
Codziennie od g. 10—8 n0, Królewska 3, tel. 

W Z P. 43 17-80. 9526 0 

lę, KOBIECA | gascianek ob Ur @ konserwuje, Z Oz. а- 
Urodę aa ru 21 ka z za- 

  

й budowaniami, w 
usuwą braki i skazy. ap. 
Regulacje i trwałe Bo 
przyciemnianie brwi. 25.000 zł, 77 
Gabinet  Kosmetyki| wileńskie Biuro 
Leczniczej „CEDIB“ Komisowo - Handl: 

elka 18 m. 9. Przyj.| Mickiewicea 21, od &' 10—1. 7° | +е!, 152. — 1125—0 
  

broszki, którą mi darował. 
Wilją wyjazdw z Anglji Roger do- 

stał list od sir Roberta z prośbą, by 
go odwiedził. Roger znalazł swego sze- 
fa prawie umierającego. 

— Czy wybaczy mi pan kiedy mo- 
ją ciężką winę? ——pytał smutnie sta- 
rzec, ściskając chłodnemi rękami, dłoń 
młodzieńca. : 

— Niema mowy o winie, sir. Wszy- 
stkie dówody były tak przekonywujące, 
że trudno było wątpić w to, że ja po- 
pełniłem tę zbrodnię. Wiem, że to 
powiększało jeszcze cierpienia pana. 

— A jednak sumienie nie przestaje 
wyrzucać mi tego Powinienem był znać 
cię lepiej, drogi przyjacielu! Ale czyż 
mogłem przypuszczać, że to zrobił 
Thomson? Thomson, któremu przez 
tyle lat wierzyłem i ufałem bezgranic:u 
nie! j 

Ciężko miżyć, ale już miedługo 
trwać będą moje cierpienia! Nie zo- 
baczę cię już więcej, Rogerze, ale do- 
póki żyję, nie zapomnę o tobie. Gdy 
wrócisz do Londynu, zajmiesz nowe 
stanowisko w ministerstwie, proszę nie 
wątpić, że karjera twoja będzie się roz- 
wijała wspaniale. Zdaje mi się, że zro- 
biłem wszystko, co było w mej mocy, 
by ulżyć ci w pierwszym twym kroku 
na tej drodze. Czy byłeś w lorda Wor- 
ringtona? 

— Tak, rozmawiałem przed chwilą 
z panem ministrem. Był dla mnie bar- 
dzo uprzejmy i zaproponował mi bar- 
dzo wysokie stanowisko. Podobno pan 
mówił z nim o mnie, jestem niewymow- 
nie wdzięczny, sir Robercie... 

—Wdzięczny? Ależ powiedziałem 
mu tylko szczerą prawdę o tobie mój 
chłopcze kochany, Postaram się w inny 
sposób okupić częściowo krzywdę, 
którą wam zrobiłem... Wkrótce się o 
tem dowiecie. Żegnaj, drogi przyjacie- 
lu. Czas jest wielkim lekarzem, mam 
nadzieję, że on zabliźni wasze rany i 
pozwoli zapomnieć tą krzywdę i prze- 

(MIŁOŚĆ i INTRYGA). Dramat w 10 aktach. Film 
prze.stawia swiat zbytku i rozkoszy, oraz misterne 

„GJDZINA SMIECHU* 

Paima 
duża, niedrogo sprze- 
daje s'ę. Antokol, Kli- 
nika Осгпа, Spytać 
woźnego. Widzieć od 

g. 10—2 p. p, Žž 

WPOLWARCZEK ® 
pod Wiinem 

przy szosie obsza 
ru około 10 ha, 
zabudowania w 
dobrym stanie, 
sprzedamy _ do- 

godnie 
D, H. K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tei 9-05 С 

SOLIDNIE 
PRZEPISUJEMY 
na maszynach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl: 
Mickiewiczą 21. 
tel. 152. Žž 

  

Ubezpieczeniowi 
agenci poszukiwani. 
Biskupia 12—13, 

Chcę SĘEEM UL WEZBE © WEGO 
Rugilė FURGON 

feriy w biurze ogło- i Р 
szeń J. Karlina, Nie- Z woskowe AEC 
miecka 22. -o nik 1898, wyd. 

przez P. K. U. Wilno- 
BAFAW AFM powiat, na imię Anto- 
a Š ż i 1 niego Olszewskiego. 

ze wsi Hermaniszki, 
gm. Polańskiej, unie- 

BASA a "| ważnia się. —0 

gubiorą książkę 
wojskową, wyd. 

- przez P. K. U. 
Święciany, na imię 

  

į f. W>RANCJE s0- 
lidne zwrotu 

ulokowanych sum 

Nowość w Palge, - 

  ra oprocentowanie 
załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - kiandl. 
Mickiewicza 21, tel_152 <—& ЧИЕДИНЕНЦЫН” 

BOBEDZONOCZZRZE 

Michała Małuszko, 
unieważnia się. 9 

4 
  

  

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncerau „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednel 
tonny w zapiombowanych woząch 

dostarczą 
Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- 

mysłowe - 

M D E ||| bi egzystuje od 
: roku 1890 

Biuro: Wilno, JagielloAska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14 46 —0 
La RKKA PORĄ CTOROCKĘKRSZEZAA GBA 

Była to ostatnia rozmowa sir Ro- 
berta z młodym sekretarzem. Roger 
Carling dowiedział się po tygodniu, że 
baronet umarł. Kilka dni później refe- 
rent sir Roberta, oznajmił Carlingowi, 
iż zmarły baronet zapisał mu cały swój 
olbrzymi majątek i znaczną część wspa- 
niałej bibljoteki. 

Podczas Wielkanocnych świąt, Car- 
lingowie spotkali się z Vinni i Ostenem, 
którzy przybyli po ślubie do tej samej 
miejscowości, w której zamieszkała pa- 
ra przyjaciół. 

— jedziemy stąd do New - Yorku, 
— mówił Osten. — Czy mi e czytaliście 
amerykańskich gazet? 

— Naturalnie, że nie. Wogóle za- 
pomnieliśmy o istnieniu gazet na świe- 

cie! | 
Mielikow na koncercie wywołał bu- 

rzę zachwytów w Ameryce. Oboje z 
Magdaleną są rozrywani. Trzeba dodać 

) 

    że już po slubie. Ślub ich miał się od- 
być przed trzema dniami. 

Gdy dwaj przyjaciele zostali sami, 
Roger zapytał Ostena o Thomsona. | 

— Chciałem ci opowiedzieć 'ale саё 
katem, žeby May wyszta. Czy wiesz, 
że uznano go za warjata i posadzono 
do. szpitalu dla umysłowo chorych? 

Roger skinął głową twierdząco. 
— Pozwolono mi go odwiedzić, by- 

łem więc przed wyjazdem. Rzeczywi= 
ście biedak zwarjował ostatecznie, ale 
to na jednym tylko punkcie: wcale nie 
pamięta o morderstwie i jest przeko- | 
nany, że nadal służy u sir Roberta. Po- 
zatem jest zupełnie zdrów i przytomny. 
Zachowuje się spokojnie i doktór chwa- 
lił go bardzo. Jeden z jego towarzyszy 
niedoli jest bardzo podobny da sir R$- 
berta, Thomson usługuje mu z szacun- | 
kiem i oddaniem. Poznał mnie odrazu i 
bvł zadowolony z mej wizyty. Pytał o 

   

   

    

   
    

   

      

ciebie i o May i prosił, bym nie za- | 
pomniał powtórzyć jego „pełne usza 
nowania i przywiązania pozdrowienie 

Koniec 

  

: Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. ` Drukarnia „Wydawnic two Wilenskie“, Kwaszelna 23. 

  


