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"a podatki I wiadczenia 
Skargi i utyskiwania z powodu prze 

ciążenia ludności podatkami i wszelkie 

go rodzaju świadczeniami częstokroć są 

bagatelizowane, a to w przeświadcze- 

niu, że stać nas na płacenie tych nale- 

żności, skoro przypada ich na głowę lu 

dności kiikakrotnie mniej niż w innych 

państwach: 5 — 6 krotnie mniej niż w 

Niemczech i Francji, 3 - krotnie — niż 

we Włoszech i przeszło 8-krotnie mniej 

niż w Anglji. Zdanie to jest dość rozpo. 

wszechnione, zwłaszcza wśród skarbo- 

wców. W czasie dyskusji ekonomicznej 

u ks. Janusza Radziwiłła jeden z wyż- 
szych urzędników ministerstwa skarbu 

znany ekonomista, p. P. Michalski do- 

wodził, że Polska obciążona jest ma 

głowę ludności i w stosunku do docho- 

du społecznego, nawet po uwzględnie- 

niu warunków ekonomicznych, znacznie 

niżej od innych państw. 

Analiza dochodu społecznego nię po 

twierdza tej tezy. Prof. Krzyżanowski 

uważa za pewnik niezbity, że społeczeń 

stwo polskie jest przeciążone podatko- 
wo. Da tegoż wniosku przychodzi sze- 

reg innych wybitnych ekonomistów 
polskich. Dyskusje które toczyły się w 

swoim czasie w Sejmie przy omawia- 

niu projektów bądź ustawodawstwa po- 

datkowego bądź socjalnego, dużo swia- 

tła rzuciły na tą sprawę — jakkolwiek 

w ostatecznym wyniku zwyciężyły in- 
ne zgoła motywy, przeważnie motywy 

zubożenia stanu posiadającego. 

Podstawą dobrobytu i rozwoju jest 
taki stosunek między dochodem a swia 

dczeniami na rzecz Państwa, instytu- 

cyj samorządowych, socjalnych i in- 

który umożliwia kapitalizację pozosta- 

łości z dochodu po potrąceniu niezbę- 

dnych wydatków na życie, rozrywki 

kulturalne i t.p. Obliczano, żę u nas sto 

sunek jest taki że brak nawet z tych po- 
zostałości na opał i światło. Świadczy- 

łoby to4 że Polak żyje kosztem substan 

cji swego warsztatu pracy. 

W odniesieniu do warunków Wileń- 

szczyzny nie jest to żadnym paradok- 

sem, zwłaszcza jeżeli chodzi o rolnict- 

wo. 
Podatki państwowe ciążące na rol- 

nictwie wileńskiem (gruntowe y, mają- 

tkowy i dochodowy) wynoszą przesz- 

ło 3.9 miljonów zł., podatki i świadcze- 

nia na rzecz sejmików — około 2.5 miłj 

zł, podatki i świadczenia gminne — 

4.8 milj. zł., suma składek ubezpiecze- 

niowych — około 3.2 milj. zł. — razem 

zatem zbiera się z tego tytułu około 

14.4 milj. zł. To są świadczenia tylko 

główniejsze — obok nich szereg in- 

nych, w sumie i procederze uiszczania 

bardzo uciążliwych, jak ubezpieczenia 

robotników rolnych i pracowników umy 

słowych, ikasy chorych i t.p. 

Sądząc z tych cyfr, obciążenie po- 
datkami i świadczeniami, w absolutnej 

swej cyfrze — licząc na głowę ludności 

lub gospodarstwo — jest stosunkowo 

dość małe. Jest ono jednak bez poró- 

wnania większe niż gdzie indziej, je- 

żeli wziąć pod rozwagę stosunek do 

dochodu osiąganego przez jednostkę lu- 

- dności lub gospodarctwo. 

Z obliczeń przytaczanych już na 
*tem miejscu a dokonanych na podsta- 

wie cen ubiegłego -oku — a więc je- 

szcze przed załamaniem się współmier- 

nego stosunku cen na płody rolne a wy 

roby przemysłowe — wynika, że war 

tość części produkcji roślinnej i hodo- 
wlanej, śpieniężanej na rynkach miej- 

scowych i zewnętrznych przez rolnika 

wileńskiego, wynosi (z wyłączeniem 

produkcji leśnej) około 90 miljonów 
zł. Posiłkując się rachunkowością drob- 

nych gospodarstw można przyjąć, że 

śwydatki ich, po wyeliminowaniu podat 

'ków i šwiadczen (na mydło, naitę, na- 
wozy sztuczne, narzędzia i wogóle 

wszystko co rolnik nie produkuje sam 

lecz musi nabywać) — wynoszą nie 

mniej 100 zł. rocznie na głowę ludnoś- 

ci, czyli około 100 milj. zł. na całe rol- 

nictwo. Brak zatem około 10 miljonów, 
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Język cyir 
Prasa narodowa pisze o zwycię* 

stwie ich obozu w Wielkopolsce. W 
rzeczywistości statystyka mówi co in- 
nego. Oto zestawienie zmian które 
przyniosły ostatne wybory komunal- 
ne w Wieikopolsce: 

N.D. dotąd 52 mandat., teraz 35, 
Ch.D. sh 15 % PARA A 

Piast BO S SIS; 
NPR. Gr.) 522261 s L M 
PPS, * 10 в ЕВ 
BBWR 3 34 » „255, 
Niemcy ‚ 63 £ „1564 

Widzimy więc, że język cyfr, a ję- 
zyk tupetu to nie to samo. 

Koniereneja u premjera 
w sprawie zbożowej 

WARSZAWA, 13.XI1. PAT. W 
poniedziałek po południu odbędzie się 

u p. prezesa Rady Ministrów konie: 

rencja poświęcona sprawom  związa- 

nym z sytuacją rynku zbożowego 

oraz z zagadnieniami handlu zbożo- 

wego. W konferencii tej wezmą u- 

dział pp. ministrowie: spraw we- 

wnętrznych, przemysłu i handlu, rol- 

nictwa, reform rolnych i komunikacji 

oraz przedstawiciele Syndykatu Zbo- 
żowego i *organizacyj, zajmujących 
się eksportom zboża. 

Z Kamitefu ekonomicznego 
ministrów 

WARSZAWA, 13.XII. PAT. W 
dniu 13 b. m. o godz. 12 w polud- 
nie odbyło się pod przewodnictwem 
premiera Świtalskiego posiedzenie ko- 
mitetu ekonomicznego ministrów, na 
którem załatwiono szereg spraw bie: 
żących. - 

Wyjazd posła niemieckiego 
W związku z utknięciem rokowań 

polsko-niemieckich, poseł Rzeszy p. 
Rauscher, został wezwany do Berlina, 
gdzie wyjechał wczoraj wieczorem. 

Anglija zastąpila Niemcy 
w eksporcle polskim 

Na środowem posiedzeniu Rady 
Państwowego Instytutu Eksportowe- 
go omawiana była między innemi do- 
nicsła sprawa dla handlu polskiego, 
dotycząca zaobserwowanego zjawiska 
zmiany polskich rynków zbytu. Jak 
wiadomo, w pierwszych „latach istnie- 
nia państwa polskiego większość to- 
warów wywożonych z kraju przezna- 
czona była dla odbiorców niemieckich 
Obecnie dała się zauważyć zmiana w 
tym względzie i na podstawie danych 
statystycznych stwierdzono, że w cią- 
gu ostatnich 2 lat Polska eksportuje 
szereg artykułów, jak drzewo, mięso 
i nabiał przeważnie na rynki angiel- 
skie. 
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300 zł. wygrały n-ry: 10266 11759 
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154237 164634 177631 201820 204074. 

200 zł. wygrały numery: 4791 10362 
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196938 199604 200594 201166 201290 204733 
204814 208836. 
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KOMUNIKAT 

Wileńskiego Tow. Przeciwgruźliczego 

Walka z gruźlicą jest r ożliwa! 
o tem ś:iadczą cyfry: w 1875 roku 
w Niemczech amarto 3 prec. grużli- 
tyków, a w 1926 roku juź tyiko 1 
proc., tylko dlatego, że Niemcy posia. 
dają 3000 por:dni przecie gruźli- 
czych i 40 tysię y łóżek szpitalnych 
dla chorych na gruźlicę. Popierajcte 
waikę z gruźlicą 

Kupujcie nalepki przecia gruźlicze! 

uwzgięcine z 

pocztowa uiszczona ryczałtem. Opłata 
rękopinów Sie zaoówicagch nie zwracn, Admirrt 

zastrzeżeź co do rozmieszczenia ugłosześ. 

KORDONÓW 
latarg z duchowieństwem na Litwie 

Z Kowna donoszą, że urzędowy 
organ „Lietuvos Aidas“ zamieścił 
wielki artykuł skierowany przeciwko 
duchowieństwu litewskiemu. Pismo za- 
znacza, iż pomimo istnienia konkor- 
datu przeważna liczba księży litew 
skich zachowuje się wobec o becnego 
rządu litewskiego nielojalnie. Znane 
są wyp dki, że księża grożą represja- 
mi wiernym z ambony o ile czytać 
będą gazetę rządową „Lietuvos Aidas". 
Pismo w dalszym ciągu kategorycznie 
żąda od przedstawicieli duchowieństwa 
katolickiego zupełnej lojalności wo- 
bec państwa. Jak widać konflikt po 
między obecnemi sferami rządowemi 
i najsilniejszą do niedawna partją 
chadeków przybiera coraz groźniejsze 
formy zwłaszcza od czasu przejęcia 
przez rząd dwuch gimnazjów, które 
były własnością chadeków. 

Koniórencja biskapów litewskich 
KOWNO, 13 XII. Pat. W dniu dzi 

siejszym rozpoczyna się w Kownie 
konferencja biskupów litewskich z bi- 
skupem kowieńskim Skwireckim na 
czele. W konierencji bierze również 
udział nuncjusz papieski w Kownie 
msg. Bartoloni. Konferencja rozpatry- 
waćbędzie położenie szkół i organiza- 
cyj katolickich w Litwie, w stosunku 
do których, jak wiadomo, w ostatnich 
czasach rząd stosował represje admi- 
nistracyjne. Na konferencji ustałony 
zostanie również stosunek duchowień- 
stwa katolickiego w Litwie do rządu. 

krawiczias jnż urzędaje 
KOWNO, 13 XII. Pat. Nowy litew- 

  

ski minister spraw wewnętrznych Ara- - 
wiczius objął urzędowanie. 

№ nasadzie nowej konstytncji 
Sejm litewski liczyć będzie 35 

; posłów 
RYGA, M3 XII. Pat. „Jaunakas 

Zinas“ donosi z Kowna, že z infor- 
macyj, otrzymanych z kół rządowych, 
wynika, iż wybory do sejmu, jakie 
zostaną przeprowadzone według по- 

wej konstytucji, dadzą 35 posłów, al- 

bowiem na 60 tys. wyborców przypa: 
dać będzie jeden poseł. Opanowanie 
przez tautininków najbardziej roz- 
powszechnionej w Litwie gazety „Mus- 
su Rytojus“ uwažane jest za przygo- 
towywanie się do kampanji wyborczej. 

Emorgtory dla zasłużonych 
KOWNO, 13 XII. PAT. Rząd litew- 

ski postanowił wypłacać emerytury 
tym działaczom, którzy podczas rzą- 
dów carskich, kiedy istniał zakaz dru- 
kowania i rozpowszechniania książek 
w języku litewskim, zajmowali się 
przewożeniem nielegalnej literatury z 
Niemiec. Spis emerytów przedstawio- 
ny został do zatwierdzenia prezyden- 
towi państwa. 

jazd rabinów w Kownie 
Dn. 16 b. m. odbędzie się w 

Kownie ogólnie litewski zjazd rabi- 
nów. O ile wiadomo nikt z Ziemi Wi- 
leńskiej na zjazd ten nie został za- 
proszony. 

Burza na wybrzeżach Łotwy 
RYGA, 13.XII. PAT. Szalejąca od 

szeregu dni nad brzegami Anglji i 
Francji burza dotarła do wybrzeża 
łotewskiego, gdzie już od kilku dni 
uniemożliwia normalną żęglugę oraz 
pracę rybakom. 

Etha wybnebn w lokalu 
„Żelaznego Wilka" 

RYGA, 12—12. Pat. „Jaunaksa 
Sinas* komunikuje z kół oficjal- 
nych kowieńskich, że areszto- 
wany w związku z wybuchem w 
lokalu „Żelaznego Wilka* były 
naczelnik powiatu kowleńskiego 
Matulewicz skazany Został na 3 
miesiące aresztu. Redaktor, Tau- 
tos Kelias“ Garutis został wy- 
śledlony z Kowna. Na kary mniej- 
sze zostało skazanych jeszcze 
kilku członków organizacji „Że: 
laznego Wilka". Czasopismo 
„Tautos Kelias“ zostalo na mo- 
cy rozporządzenia władzy rzą- 
dowej zamknięte na czas trwa- 
nła stanu wojennego.a 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ' 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksie: garnia T-wa „Ruch'. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 

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

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

ž 

milimetrowy 
T Z oe reklamowa milimetr 60 gr. W 

agraniczne 50 proc. crożej. Ogłoszenie 
sałejsca. Terminy druku rmogą być przez 

Grymas błazna, a nie 
WARSZAWA. 13. 12. (tel. wł. „Słowa*). Dziś 

— K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 

Rynek 9. N. Tarasiejski. 

| PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

t 
I 
i 
i 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Riich*. , 

jednoszpaitowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

i 50 cyfrowe e o Lake ay 

deklaracja polityczna 
w klubie dziennikar- 

skim jeden z leaderów opozycji (socjalista) złożył następujące oświadczenie: 

j „Przywódcy stronnictw opozycyjnych nie chcą i nie mogą wkraczać w 

„lprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej związane z tworzeniem rządu w 

„pierwszem rzędzie z desygnowaniem premiera. Na wypadek jednak gdyby 
„Pan Prezydent zaproponował tworzenie rządu komuś z przedstawicieli opo- 

„zycji, propozycja ta będzie przyjętą i 

„cę większości sejmowej." 

Komunikat powyższy jest niewątpliwłea 

odpowiedzią na tego rodzkju zarzuty, które 
siormułowaliśmy we wczorajszym. - naszym 

artykule p.t. „walka nie o władzę, lecz o pra 
wo do zwalczania“.: Zarzuga się Sejmowi i 

strpnnictwom -spozycyjnyjm, że umieją tyiko 

rząd wywraoać a owtgo tworzyć niże chcą. 
Na ten zarzut opozycja chce dać odpowiedź 

i daje ją wykrętną i periidną. Opinja ni: po- 
wina odpowiedzi tej przyjąć, powinna ten 
komunikat napiętrować ' jako  Gyganienie 
zgłupia frant w najważniejszych sprawach 
państwowych. Komunikat ten: 1) nie jest 

podpisany, niewiadomo od kogo pochodzi, 

liczyć może niewątpliwie na współpra- 

nie wiadomo jakie stronnictwa do niego się 

przyznają, 2) owa „większość qejmowa* za. 
powiedzianą w tym komunikacie naprawdę 
nie istnieje, bo nawet kombinacja obejmująca 
i socjalistów i endeków większości nie daje. 
A więc jedynym qelem tego komunikatu jest 
bałamucenie mniej inteligentnych czytelników 
swoich własnych gazet. jako metoda użyta 

w chwiłach wymagających poczucia odpo- 

wąedzialności za losy państwa  komunikał 
ten zasługuje na najbardziej stanowcze, naj. 

bardziej jaskrąwe potęnienie i napiętnowanię. 

Jest to grymas błazna, a nie deklaracja po- 

lityczna. Cat. 

Przesilenie rządowe zbliża się ku końcowi 
WARSZAWA 13.12. (t. wł. „Słowa'') Centralnym punktem dookoła którego 

skupia się uwaga kół politycznych jest osoba p. Bartla. Dziś prze d południem 

p. Bartel konferował 'trzy godziny z Panem Prezydentem a po południu złożył 

wizyty prywatne obu marszałkom Izb prof. Szymańskiemu i p. Daszyńskiemu. 

Wieczór spędził p. Bartel w teatrze. ! 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po południu konferował przez czas dłuż- 

szy z Marszałkiem Piłsudskim. 

W ten sposób minął jeszcze jeden dzień przesilenią, które nie potrwa 

prawdopodobnie już długo, gdyż według zapewnień kół miarodajnych najda- 

lej w sobotę lub w niedzielę Prezydent Rzeczypospolitej ma zdecydować komu 
powierzy misję tworzenia gabinetu. 

5 s > 

11 skie 0 

PRZESILENIE RZĄDOWE NIE WPŁYWA NA SYTUACJĘ POLSKI 

ZAGRANICĄ. 
WARSZAWA. 13. 12. (tel. wł. „Słowa*) Sytuację przesileniową może 

najlepiej charakteryzuje wywiad udzielpny przez ministra spraw zagraniczn. 
"p. Zaleskiego przedstawicielowi Ag. „łskra*. Na. pytanie jakie konsekwencje 
dla polskiej polityki zagranicznej może mieć obecne przesilenie rządowe. p. 
min. Zaleski odpowiedział że chociaż zasadniczo zawsze przesilenia rządowe 
wewnętrzne odbijają się ujemnie na polityce zagranicznej, to w danym wypad 
ku tego być nie może ponieważ zagranicą wie doskonale że jak przed kryzy 
Pe tak i po kryzysie losami Rzeczypospolitej kierować będzie Marszałek 
iisudski. \ 

P Moor Ambasadorem St Zjednoczon. w Warszawie 
WARSZAWA. 13. 12. (PAT). Dzisiaj poselstwo Stanów Zjednoczonych 

w Warszawię zwróciło się do rządu polskiego o agrement dla Moore'a na 
stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Moore, dawny 
redaktor naczelny „Pittsburg Leader", był od 1923 roku ambasadorem amery- - 
kańskim w Hiszpanji a następnie od 1928 roku w Peru. 

SRODA SZANS ZEP. ORO Z ATW ACC OCT ZR TZEWOREZ ROWY 

Ekspose nowego rządu czechosłowackiego 
PREMJER URDŻAL W SEJMIE i SENACIE. 

й PRAGA. 13.12. (PAT). Na dzisiejszym posiedzeniu parlamentu wygło 
sił premjer Udrżal ekspose rządowe, w którem wskazał w pierwszym rzędzię 
na trudności gospodarcze, jakie czekają rząd w związku z powszechnym kryzy, 
sem gospodarczym. O programie rządowym oświadczył premjer Udrżal, że w 
pierwszym rzędzie należeć będzie do niego zakończenie: 'prac, wszczętych 
przez poprzedni gabinet. 

WYTYCZNA POLITYKI ZAGRANICZNEJ. 

: W palityce zagranicznej utrzymana będzie datychczaspwa linja, k 
jaca na popieraniu ogólnej Poityki, zmieszpjącej do konsolidacji i pacyfikacji 
europejskiej, wzinocniejia sojuszów i utrzymaniaj najlepszych stosunków z są- 
skadami zarówno w, dziedzinie pplitycznej, jak i ij. W sprawach 
wewnętrznych będzie gabinet usiłował zapewnić obywatelom konieczny spo- 
kój i porządek. 

TROSKA O FINANSE PAŃSTWA. 

O ile chodzi o politykę finansową rządu, pójdzie ona po linji jak najwię- 
kszych oszczędności. W kwestji reparacyj, która ma być rozstrzygnięta na kon 
terenoji haskiej, chce rząd zaznaczyć, że stanie na takim pumkcie, któryby w 
zadnym wypadku nie zagroził całości funduszów państwa. 

UKRÓCENIE SWAWOLI POSŁÓW KOMUNISTYCZNYCH. 

W czasie dzisiejszego posiedzenia komuniści zorganizowali gwałtowną 
demonstrację przyjpomocy piszczałek i in. sposobów obstrukcyj parlamentar 
nej, tak że 22 posłom przewodniczący Izby adebrał prwo wstępu na obrady 
na. przeciąg miesiąca i naj ten sam czas wstrzytnał im w$gpłatę djet. Również 
w senacie wygłosił dzisiaj premjer podobne ekspose. W senacie miały również 
miejsce awantury komunistyczne. 

Wizyta dosfojnika Ligi Narodów w Kownie 
CELEM JEJ ZBADANIE SPRAWY NIEUREGULOWANIA STOSUNKÓW KO 

MUNIKACYJNYCH Z POLSKĄ. 
KOWNO. 13.12. (PAT). W dniu wczorajszym przybył do Kowna wice- 

piczes komisji komunikacyjnej i trazytowej Ligi Narodów dr. de Vasconcel- 
los. Tegoż dnia złożył on wizyty prezydentowi państwa i premjerowi oraz 
ministrom spraw zagranicznych, finansów i komunikacji. Urzędowego komu- 
nikatu o przyjeździe dn. Vasconcellosa rząd dotychczas nie wydał. Mimo to 
można być przekonanym, że wizyta przedstawiciela Ligi Narodów w Kownie 
posiada związek z nieuregulowaną dotychczas kwestją komunikacji pomiędzy 
Litwą a Polską. 

AT NE STT T TT ITT II TS I TTT TIA OECD CAR OTOP A PRETEC WCECTWOOZOÓ O, 

które rolnictwo pokrywa bądź z ubocz- 

nych zarobków, jeżeli chodzi o drobne- 

go właściciela, bądź z eksploatacji la- 

sów i sprzedaży ziemi — w odniesie- 

niu do własności większej. A przecież 

do wydatków nie zaliczyliśmy jeszcze 

sumy podatków i wszelkich świadczeń, 

które łącznie przekraczają 15 milj. zł. 

Pozatem obliczenią nasze osnute są na 

przypuszczeniu normalnego urodzaju. 

Ten właśnie stosunek obciążenia podat naruszania substancji warsztatu rolne- 
kami i świadczeniami do dochodu osią go. 

ganego przez rolnictwo usprawiedli- Przeciążenie, a którem mówimy, ja- 
wia twierdzenie o przeciążeniu rolnict- skrawie zarysowuje się na tle braku 
wa i konieczności, w związku z tem, kapitałów i drożyzny kredytu. Sprawę 

numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

dostarczenie nurneru dowodowego 20 groszy. 
| M iai IO 

  

tę poruszałem już na łamach jednego z 

pism rolniczych, .zaznaczając, że odbu- 

dowa zniszczonego przez wojny -dorob- 

"ku rolnika odbywała Się w warunkach 

powszechnego zubożenia. Pochłonęła 

ona resztki oszczędności, chociaż dale- 

ko jeszcze do końca i nie dla tego, 

że lenistwo lub niezaradność czy, inne 

cechy ułomności na to się składają, 

ale dia tego tylko, lub niemal tylko, że 

brak śradków. Zarzut, że rolnik wiień- 

ski nie umie i nie chce oszczędzać jest 

bezpodstawny — niema bowiem z cze- 

go oszczędzać. Żyje z tego co daje mu 
ziemia — z'dnia na dzień bez planu na 

przyszłość — bo brak mu środków na 

najniezbędniejsze inwestycje lub nakła- 
dy, stanowiące o podniesieniu stanu 
produkcji. W dzisiejszych warunkach 

rolnictwo wileńskie w posiadaniu któ- 

rego znajduje się przeszło 760 tys. ha. 

  

gruntów uprawnych — w tem około 

580 tysięcy ha pod głównemi ziemio- 
płodami — i przeszło 325 tysięcy hek- 
tarów łąk,nie jest w stanie wyżywić jed 
mego i ćwierć miljona ludności i kilku- 
set tysięcy sztuk inwentarza żywego. 
Nadwyżka wwozu nad wywozem ima 
miejsce z roku na rok w odniesieniu 
do wszystkich głównych ziemiopłodów 

-niewyłączając ziemniaków i w odniesie 
niu nawet do paszy. 

: I nie mogą być środki na podniesie 
nie stanu rolnictwa zdobyte drogą kre- 
"dytu. Kredyt bowiem długoterminowy 
tyle co nie istnieje — krótkoterminowy 
zaś oprocentowany jest tak wysoko (11 
do 13 proc i wyżej jeżeli chodzi o kre- 
dyt prywatny), że o jakim kolwiek ra- 
cjanalnem wykorzystaniu jego nie mo 
że być mowy, wobec niskiego odsetku 
odrzuconego przez ziemię. W wyniku 
ostatecznym drobne rolnictwo zaciąga 
wysoko oprocentowane pożyczki wła- 
ściwie bez widoków ich uiszczenia z 
produkcji lub ubocznych zarobków, któ 
rych możliwości w czasie powojennym 
zwęziły się do minimum. Branie więc 
dalej w długi, sięgając po: substancję 
swej gospodarki, gdy przychodzi ter- 
min spłaty. Większa własność uszczu- 
pla swój stan posiadania przez wyrę- 
by i sprzedaż gruntów. A właśnie o 
nabywców ziemi coraz trudniej. Nie- 
masz dla rolnictwa widoków rozwoju, 
dopóki istnieć będzie drogi: kredyt, — 
nie będzie dobrobytu i nie zwiększy się 
należycie wydajność gospodarstw rol- 
nych, jak długo nie będzie łatwo dostę- 
pnego i niskooprocentowanego kredytu 
długoterminowego, który umożliwi nie- 
zbędne w kulturainem gospodarstwie 
nakłady. Można uznać, że zadłużenie 
na głowę ludności rolniczej na terenie 
województwa wileńskiego, w porówna- 
niu do rolnictwa na zachodzie, jest sto 
sunikowo niskie — jednak w warunkach 
ogólnego zubożenia zadłużenie to, zwła 
szcza przy. tak wysokiem oprocentowa 
niu, przerasta zdolności produkcyjne 
naszych warsztatów rolnych. 

Dotąd mieliśmy nierrodzaje — w 
tym roku kryzys cen na płody rolne. 
Dzisiejsze ceny dla rolnika wileńskiego 
równoważne są z 50 proc, niedoborem. 
Znów zatem nieurodzaj sui generis. 
Jeżeli nie nastąpi jaka zmiana, jakiś 
zwrot w stosunku sfer rządzących do 
naszego rolnictwa, jeżeli nie zostanie 
zaniechana dotychczasowa polityka ró- 
wnorzędnego z innemi dzielnicami trak- 
towania potrzeb i zdolności płatniczych 
tego odcinku — kri yzys, który obser 
wujemy, od szeregu lat może stać się 
punktem zwrotnym w rozwoju rołnict- 
wa wileńskiego uniedostępniając mu na 
dłuższy czas drogi postępu a spycha- 
jąc coraz miżej.i niżej do stanu pier- 

wotnej kultury. 
W rozważanej dziedzinie polityka 

kredytowa i podatkowa powinna ode- 
grywać pierwszorzędną rolę — o ile 
iść będzie w kierunku należytego uw- 

zgłędnienia stanu i stosunków  rolni- 
czych Wileńszczyzny. 

— ski. 

Były pułkownik Iat 67 z chorą žoną 
znajdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Slowo“ o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 

nogach. Proszę o złożenie ofiar w 
redakcii pod „emigrant"
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BIENIAKONIE 

— 0 godziny pocztowe. Szanowni p.p. 
Fałowski nauczyciel i Michałowski kierow- 
nik składnicy, zamieszczając żądanie zmiany 
godzin urzędowania w miejscowym poczto- 
wym urzędzie, mieli na względzie tylko re- 
sorty prowadzone przez siebie. 

Obecny rozkład godzin urzędowania 
(jednorazowy) od 8 do 15 godz. dla okołi- 
cznych mieszkańców jest najdogodniejszym 
ponieważ w dni rynkowe pozwala przyje- 
zdżającym z dalszych okolic załatwiać swe 
sprawy w urzędzie 'w czasie całego trwania 
targu 1 taki rozkład urzędowania został wpro- 
wadzony, o ile pamiętam na skutek zabie- 
gów u odnośnych władz. Najwięcej zainte- 
resowany w tej sprawie zawiadowca miej. 
scowej stacji kolejowej, przesyłający przez 
urząd pocztowy sumy skarbowe niczem nie 
zdradza chęci zmiany istniejącego porządku. 

Nieścisłością w wyżej wymienionej kore- 
rpondencji jest to, że urzędników w poczte- 
wym urzędzie jest tylko dwóch — kierownik 
i jego pomocnik, a nie trzech. 

Że p. Michałowski nie może zdążyć do 
- godz, 15 ze swemi przekazami, nie może wy- 
wrzeć wpływu na decyzję 

Lepiej byłoby żeby sam p. kierownik 
Składnicy u siebie nie tak ściśle przestrze- 
gał godzin urzędowania i nie wymawiał się 
że jako urzędnik pracuje tyłko do 15 godz., 
po której to godzinie „choć głową w mur 
wał* nie wyda towaru dla przyjezdnych nie- 
raz o kilkanaście kilometrów po odbiór to- 
warów, chociaż do tego ma nie jednego, a 
trzech pomocników. 

Michat Józefowicz 
zaścianek Sonankiszki 

gm. Solecznickiej 

NIEŚWIEŻ 

— Zebranie dyskusyjne. Na wzór „Środy 
Literackiej" zorganizowane zeszłej zimy ze- 
brania w Niešwiežu — odżyły się tam i tego 
roku. 

Dnia 10 grudnia przedmiotem dyskusji 
był referat ppułk. dypl. Rostworowskiego na 
temat „Problem Paneuropy", oparty na dzie- 
łach Cudenhoven - Kaleryi' ego, Grobow- 
skytego i innych. 

W dyskusji zabierali głos: ks. Nowicki, 
Dyr. sem. Zollich, insp. _ Kruczkowski, p. 
Okotow, p. Zolkichowa, p. Brudnicka, ks. dyr. 
Grodys wyražając przewažnie zastrzeženia co 
do realizacji „Stanów Zjednoczonych. Euro- 

Na zakończenie referent postawił nastę- 
pujące tezy: Problem Paneuropy, istnieje, 
trzeba się z nim liczyć i za jego rozwojem 
śledzić. Wskazane jest to, by w unji pan- 
europejskiej znaleźli się polscy przedstawi 
ciele; ich rzeczą będzie baczyć, by nie kie- 
rował się on wbrew interesom połskim. Na- 
leży już teraz wykorzystać ten jego punkt 

. programu, który mówi o nienaruszalności 
granic zachodnich Polski, co wywołuje sprze- 
ciwy ze strony Niemców. Czy „Stany Zjedno 
czone Europy'* utworzą się kiedykolwiek nie- 
wiadomo — fecz to jest pewne, że o ile się 
utworzą, będą niekorzystne dla państw sła- 
bych, korzystne dla mocnych. Polska musi 
być państwem mocnem, a wówczas może 
spokojnie współdziałać z utworzeniem „Sta- 
now“, bo będzie miała w nich głos należny 
potężnemu państwu. 2. 

STOŁPCE 

— Dotkliwa bolączka pocztowa w Stołp- 
cach. Od dłuższego już czasu, jedyną i bardzo 
dotkliwą  bolączką pocztową w Stołpcach 
jest późne doręczanie pism i korespondencji 
adresatom. Wynika to z tej prostej przy- 
czyny, że Stołpce posiadają zaledwie dwa re- 
jony listonoszów (zamiast przynajmniej 4-ch) 
którzy nie są w możności szybko po wszy- 
stkich dzielnicach miasta roznieść korespon- 
dencję. Wystarczy rakt, że mieszkańcy ul. 
Pocztowej, w centrum miasta, otrzymują ko- 
respondencję, i pisma między 21 a 22 godzi- 
ną wieczorem. 

O tej porze, powinno się spać właściwie 
a nie czekać aż listonosz przyniesie abonowa 
me pisma lub  nadeszłą korespondencję. 
Rzecz prosta, że w czasie zimy, odleglej- 
sze dzielnice Stołpców, otrzymywać będą ko- 
regpondencję chyba nazajutrz, bo nikt nie 
sede czekąć na doręczenie takowej o pół- 
nocku. 

Ten stan rzeczy nie da się pogodzić | 
z kulturalnymi potrzebami ludności. Nie 
mniej cierpi na tem rożwój czytelnictwa pra- 
sy, bo pocóż abonować pisma, skoro wiado- 
mości pantoflową pocztą prędzej nadejdą 
niż za pośrednictwem pism? 

Liczne w tej mierze interpelacje u Na- 
czelnika Urzędu Pocztowego Nr. 1 w Stołp- 
<ach —nie odniosły żadnego skutku, gdyż 
zwiększenie rejonów listonoszów, nie leży 
w zakresie miejsc Urzędu AU lecz 
zależy od decyzji Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie. 

Sądzimy więc, że Dyrekcja zainteresu- 
je się tą notatką. Oby co rychlej R 

WE S I TIE III TS IIS INIT PSN K I III SIT ST SIS 

formowała się dokładnie 0 zamierza koliczności mnożyły się i piętrzyły. Zre- Mata Har 
SZPIEG Z CZASU WIELKIEJ WOJNY. 

O powodzeniu na wojnie decydują 
trzy czynnik: — mawiał Napoleon — 
dobry wódz to 50 proc., dobra armja 
to 35 procent a dobra służba wywiado- 
wcza to 15 proc.. Jakkolwiek byłoby 
Napoleon znał się na rzeczy i pozwolę 
sobie wierzyć święcie w jego kalkula- 
cję wbrew niejednemu mądremu sier- 
żantowi, który upatruje w odpowied- 
niem wyszkołeniu rekrutów 90 proc. 
ewentualnego powodzenia. 

_. Podczas Wielkiej Wojny Niemcy 
miały 15 procent zapewnione. Ich wy- 
wiad funkcjonował świetnie. Ilość a 
zwłaszcza jakość szpiegów była napra- 
wdę imponująca. A w tej plejadzie ci- 
chych, nieznanych przeważnie praco- 
wnikow asem atutowym, grubą Bertą 
była Mata Hari. 

Ciekawa, niezwykła była to kobie- 
ta. Ciekawe i niezwykłe miała życie. 

Małgorzata. Gertruda Zelle była 
Holenderką z krwi i kości. Rodzice, 
dziadowie i pradziadowie byli poczci- 
wymi kupcami amsterdamskimi — że- 
nili się, pracowali, chodzili: do kościo- 
ła... Młodą Małgorzatkę wydano zamąż 
za porucznika wojsk królewskich Mc. 
Leoda, który niezwłocznie wyjechał z 
nią razem do, Indyj gdzie otrzymał przy 
dział przy wojskach kolonjalnych. Po- 
życie małżeńskie nie należało do szczę- 
śliwych. Mc. Leod był brutalem czują- 
cym w dodatku powołanie do obsługi- 
wania całego haremu, albo gdzieś znikał 
na długie noce, , albo dręczył Małgo- 

    

STOŁPCE. 

— Plau Kursów rolniczych w ро- 
wiecie Stołpeckim. Na bieżący okres zi: 
mowy Komis a Rolna Sejmiku, oraz Okrę- 
gowe Towarzystwo Organizacji i Kółek 
iolciczych, opracowały już program Kur- 
sów rolniczych. Kursów tych będzie 41. 
Wykładać będą: Prezes Okręgowej Organi- 
zacji p. inż;nier K. Sielużycki, Agronom 
Powiatowy inżynier K. Kraszewski, Sekre - 
tarka Okręgowej Organizacji p. Tendzia“ 
golska, Inspektorzy: Dobrowolski i Pawlu- 
kowski, Oraz Instruktor Oświaty  pozą- 
szkolnej p. Haczyńska- Jastrzębska i Kon- 
troler przecsiębiorstw Sejmikowych (o bu- 
downictwie ogniotrwałem) p. D. Szpakow- 
$ki. Początek wykładów w dnie świąteczne 
o gocz. 13-stej i w dnie powszednie o go- 
dzi ie 17-stej. 

Kursy odbędą się: 
1) Dn. 7 i 8.XII 1929r. Zajamno —roini- 

czo-kodowlany, 2) 14 i 15 [aczonka — rolni 
czu-hodowlany, 3) 21 i 22 Zasule— rolniczy, 
4) Dn. 41 1950 r. Słobeda—roiniczy, 5) 9 
Zuchowicze-Małe rolniczy, 6) 10 Dołmatow- 
szczyzna —rolniczo hodowlany, 7) 11 i 12 
Pałoneczka — rolniczo-hodowiany, 8) 1 i 12 
Tolonka—rolniczo handlowy. 9) 13 Niekra- 
szewicze—rolniczy, 10) 13 Opieczki rolni- 
czy 11) 15 i 16 Turzec - rolniczo-hodowl., 
12) 17 1 18 Puzieniewicze-rolniczo bo”owł., 
13) 18 i 19 Rubieżewicze—rolniczo hodowl., 
14) 19 Berezowiec—rolniczy, 15) 20 i 21 
Litwa —rolaiczo hodowlany, 16) 22 Chotów 
„ralsiczo hodowlany, 17) 23 i 24 Ciechano- 
wo-Słoboda-rolmczo hodowlany, 18) 25 i 26 
Zacierzewo— rolniczo hodowlany, 10) 25 To: 
nowo rolniczy. 10) 26 Zapolce—rolniczy, 21) 
27 i 28 Załuże— rolniczo hodowlany, 22) 
1 XII 1930 r. Simakowo - rolaiczy, 23) 2 Ra: 
def —rolniczy, 24) 3 Piaseczno volniczy, 25) 
3 Troszczyce—rolniczy, 26) 8 i 9 Derewno 
rolniczo hodowlany, 27) 10 Bi. lica rolniczy, 
28) 11 Sup. Słoboda— rolniczy, 29) 12 Sta- 
rzynie rolniczy, 30) 13 Zabrodzie rolniczy, 
31) 14 Humienowszczyzna —rolniczy, 32) 14 
Sin Sloboda —rclniczy;'33) 15  Obryna i 
Rutzjce—rolniczy, 34) 16 Jeremicze rclni- 
czy, 45) 18 Ostro-Górk»—rolniczy, 36) 17 
Skorycze—rolniczy, 37) 22 Bochany - rolni- 
czy, 38) 1111 1930 r. Bereź ao—rolniczy, 39) 
8 Wiskącze-—rolniczy, 40) 9 Hiradki—rolni- 
czy, 41) 22 i 23 Mir—rolniczy. 

W niektórych miejscowościach wykła- 
dać będą również Inspektorzy Wojewódz 
kiej Organizacji Rolniczej. St. K. 

  

Jutro, tj. w niedzielę o godz. 12 w sali 
Miejskiej odbędzie się pod protektora- 

tem p. wojewody W. Raczkiewicza. 

KONCERT 

na cel. budowy 7-40 klasowej szkoły 
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 
go w Podbrodziu. 

W koncercie tym bierze bezinteresa 

wny udział szereg wybitnych sił arty- 

stycznych. Spodziewać się należy, że 

społeczeństwo wileńskie wypełni po 

brzegi salę Miejską czem okaże łącz- 
ność stołecznego Wilna — z prowincją 

— i zrozumienie dla wysiłków w dzie- 
dzinie zakładania cementowych  pod- 
staw pod oświatę i kulturę polską, cze- 
go tak pięknym przykładem jest m. Pod 
brodzie. 

———— ——————————— 

LIST DO REDAKCJI. 

W Dzienniku „Słowo* z dnia 6 listopada 
1928 r. i 27 listopada r. b. umieszczono ko- 
respondencję p. Stefana Wasilewskiego o 
rzekomem wydaniu przez Pow. lek. wet. Sni- 
sarenkę do obrotu publicznego z rzeźni De- 
reczyńskiej pow. Słonimskiego, mięsa gru- 
źlicznego, a zakwestjonowanego przez leka- 
rza weterynaryjnego Sejmiku Słonimskiego. 

Ponieważ przebieg sprawy podany przez 
p. Wasilewskiego nie jest zgodny z rzeczy- 

wistością, jak również podanie do wiadomo- 
ści publicznej przez osobę nieobeznaną z 
przepisami sanitarnemi o rzekomęm rozpo- 
wszechnieniu gruźlicy wśród konsumentów 
wprowadza w błąd opinię publiczną, uprzej- 
mie proszę Pana Redaktora o umieszczenie 
w jednym z najbliższych numerów poczyt- 
nego pisma Pańskiego następującego spro- 
stowania: 

„W maju 1928 r., podczas mojej bytno- 
ści w Słonimie w sprawach służbowych 
zwrócił się do pow. lek. weter. p. Snisarenki 
ziemianin z okolic Dereczyna p. Giedrojć, 
prosząc o zbadanie mięsa dwuch zabitych 

Po ośmiu latach niedobrana para, 
obarczona córeczką, wróciła do Amster 
damu. Mc. Leod nie utemperował się 
ami trochę i z miejsca zakochał się w 
pękatej Holenderce o jasnych włosach 
i baranich oczach. Nowa pasja okazała 
się bardzo silną. Myśl o rozwodzie sta- 
ła się poraz niewiadomo który znowu 
aktualną. Małgorzata miała swego mę- 
ża zupełnie dość. Obrzydł jej ten wiecz 
nie łaknący przygód miłosnych Don 
Juan. Zgodziła się na wszelkie ustęp- 
Stwa, byle prędzej otrzymać rozwód. 
Sprawa wałkowała się przez 2 lata i o- 
statecznie w 1906 r. Małgorzata zosta- 
ła wolną — związek z porucznikiem Mc 
Leod uznano za anulowany. Była wol- 
ną ale bez grosza przy duszy — nie 
przyznano jej żadnych alimentów, ono- 
tliwa rodzina oburzona skandalem wy- 
parła się jej — trzeba była zacząć żyć 
o własnych siłach. 

W Paryżu, tej Mecce kulturalnych 
ludzi, osiadla Holenderka. Przybie- 
ra imię Mata Hari i zarabia na chleb— 
tańcem. Nikt nie wie o jej prawdziwem 
pochodzeniu, nikt nie podejrzewa by 
była Europejką, nikt nie wątpi, iż dźwię 
czny jej pseudonim jest jej autentycz- 
nym imieniem. Mata Hari podaje się za 
Induskę, za kapłankę groźnego boga 
Siwy. Jej specjalność to tańce wschod- 
nie. — twierdzi, że nauczyła się ich w 
ktasztorach buddyjskich gdzie bajadery 
odegrywają rolę niemniejszą od kapła- 
nów i gdzie taniec jest nieodzowną czę- 
ścią składową każdej uroczystości reli- 
gijnej. 

Trudno zresztą nie uwierzyć w iń- 
duskość Maty Hari. 

Wysoka, wysmukła, o śniadej cerze, 
kruczych włosach, orlim nosie — jest 

Newa niezależna republika mangolska 
WIEDEŃ 13 XII. PAT. „United Press“ donosi z Charbinu, że w Bar- 

gadzie, północno-zachodnim okręgu Mandżurji, obwołana została nowa nie: 
zależna republika mongolska z miastem Hailarem, jako stolicą. « W kołach 
politycznych oczekują w związku z tem nowych zawikłań pomiędzy China- 
mi a Rosją. Liczą się także z możliwością interwencji Japonii. 

Bolszewicy kontyntiują operacje wojenne 

MUKDEN, 13.XII. PAT. Donoszą urzędowo, że Rosjanie kontynuują 
operacje wojenne, przyczem 
chińskie w górach Hsin-Gan. 

Przygoiowanie da II 

zaatakowali, ostrzeliwując z dział pozycje 

konterencji Haskiej 
Ministrowie bułgarscy we Włoszech 

RZYM 13--XII. Pat. Bawiący tu ministrowie bułgarscy Burow i Mo- 
łow złożyli wizyty Mussoliniemu i Grandiemu. Przedstawicielom prasy mi- 
nister Burów oŚwiadczył: Mogliśmy stwierdzić raz jeszcze, że pck« jowa po- 
lityka bułgarska znajduje tu stałe poparcie, zaś rząd włoski zna į aprobu- 
je zagraniczną politykę Bułgarji W nocy ministrowie odjechali do Medjo- 

Tragiczny zgon kapitana —lolnika Moszczyńskiega 
NOWA KATASTROFA SAMOLOTOWA, WSKUTEK DEFEKTU MOTORU. 

TORUŃ. 13.12. (PAT). W dniu 12 bm. okoła godz. 16 w przełocie z War- 
szawy doj Bydgoszczy uległ katastrofie samolot, pilotowany przez kpt. Mosz- 
czyńskiego. Wskutek dnła motoru musfał lotnik lądować nieopodal lot 
niska toruńskiego, tuż obok dworca kalejawego Tqruń Półmcny. W. czasie 
lądowania na nidodpowiędnim terenie Samolot uległ zupełnejnu zniszczeniu. 
kapitan Moszczyński ponióst śmierć na miejscu. Starzy sierżant Musiał, znaj- 
dujący się w daimolocie, odniósł ciężkie obiążenia. Musłała przewekiono da 
szpitala wojskedwego 'w Toruniu. 
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špiącą matkę 
rabując 400 rubli w ztocie 

W miasteczku Horodziej zamordowano 50 letnią Annę Szapejko, wdowę 
po kolejarzu i zrabowano 400 rubli w złocie i 600 złotych, które to pieniądze 
Szapejko miała ukryte w łóżku. W chwili ujawnienia morderstwa, a bako 10 .па 
drugi dzień rano, wrócił rzekomo z podróży Syn Szapejko, 28 letni Mikołaj, 
którego zachowanie wobec tragicznego zgonu matki wydało się policji mocno 
podejrzane. 

Mikołaja Szapejko zdecydowano się aresztować i mimo, że podczas Śledz- 
twa twierdził on, że nie wie czy matka miała jakiekolwiek pieniądz 
kowie, pozostający w bliższych stosunkach z tragicznie zmarłą, z 
czością zeznali, że pomiędzy matką a synem dochodziło do częstych 
z powodu tych pieniędzy i że Szapejko stale 

lonego przez zmarłego ojca, w cela umożliwienia za- złota, rzekomo pozosta 
łożenia jakiegokolwiek interesu. 

W mieszkaniu Szapeiki przeprowadzono powtórnie gruntowną 
zupełnie niespodzianie natrafiono na ukryte 

e,iani świad- 
całą stanow - 
PCA 

dopominał się o wydanie mu 

rewizję i 
w szmatąch pieniądze matki. 

Wówczas stało się jasnem, że sprawcą morderstwa jest niekto inny tylko syn. 
Szapejko darwno już 

rzekomo ną targ zapow adając, że wróci z dwa dni. 
lanował zabicie matki a w ubiegły wtorek wyjechał 

Faktycznie zaś wrócił tej 
satnej nocy i dostąwszy się niepostrzeżenie do mieszkania zabił Śpiącą matkę 
kilku uderzeałami żelaznego drąga. Matkobójcę osadzono w więzieniu. (c) 

krów, kupionych w jego majątku przez rze- 
źników, a zdyskwalifikowanego przez Sejmi- 
kowego lekarza weterynaryjnego, jako nie- 
nadającego się do spożycia. Ponieważ w 
Dereczynie miały miejsce zatargi między sej- 
mikowym lekarzem weterynaryjnym, a rzeż- 
nikami, p. Snisarenko prosił mnie, abym 0s0- 
biście zbadał to mięso i wydał orzeczenie. 
Tegoż dnia udałem się samochodem z po- 
wiatowym lekarzem weter. do Dereczyna i 
po szczegółowem zbadaniu zakwestjonowa- 
nych tusz zdecydowałem, iż mięso pocho- 
dzące od jałówki dobrze odżywionej z lo- 
kalnym procesem gruźlicznym w płucach, po 
usunięciu płuc może być wydane do użytku 
bez żadnych ograniczeń; mięso zaś od dru- 
giej sztuki krowy, niezupełnie wychudzonej 
po mieszkodliwem usunięciu części niezdat- 

świetnym typem Wschodu. Tańczy па- 
go. Właściwie zaczyna tańczyć w ja- 
kichś leciutkich szatach, w przezroczy- 
stych woalach, ale w miarę wykonywa 
nia swych ewolucyj zapala się, unosi i 
zrzuca kolejno wszystko. A taniec jej 
jest fascynujący. 

W krótkim przeciągu czasu Mata 
Hari (co oznacza „„Wschodząca Jutrzen 
ka*) podbiła cały Paryż. Zapraszano ją 
na bale prywatne, które uświetniała 
swemi produkcjami, wyrywano ją S0- 
bie formalnie, bogacze przelicytowywa- 
li się w fantastycznych  honorarjach. 
Powodzenie jej nie ograniczyło się zre- 
sztą do samego Paryża. Odwiedzała 
Berlin, Wiedeń, Madryt i Londyn: wszę 
dzie ją fetowano, wszędzie zachwyca- 
no się nią, wszędzie jej taniec wprawiał 
widzów w zachwyt... 

Mata Hari nie zadawalniała się po- 
wszechnem uwielbieniem — na odleg- 
łość. Miała sporo przyjaciół wśród ban 
kierów, miljonerów, ministrów, genera- 
łów. W poczet ich mogła zaliczyć kron 
prinza syna Wilhelma II-g0, premjera 
francuskiego, króla giełdy  nowojor- 
skiej Mortimera, wielkiego  batoniera 
palestry francskiej Cugny i dziesiątki 
innych ludzi utytułowanych, ustosunko 
wanych, ultrabogatych. 

Mijały laty.. Ludzie się starzeli, ale 
nie dotyczyło to Maty Hari. Wciąż by- 
ła rzeżka, równie ponętna,, równie mło- 
da. Opływała w pieniądze — nie odma- 
wiała sobie, a raczej kochankowie, nie 
odmawiali jej w niczem. Apartamenta 
wspaniale umeblowane, luksusowe, sa- 
mochody, rasowe zaprzęgi, perły, dia- 
menty — wszystkiego miała wbród. 

Nastał rok 1914, rozpętała się Woj- 
na Światowa. Tancerkę zdawały się bie 

nych poleciłem posolić i po upływie 3 ty- 
godni wydać do użytku., 

Nadmienić należy, iż mięso pochodzące 
od zwierząt gruźlicznych może być oddane 
do użytku publicznego w zależności od ro- 
zwoju gruźlicy w organizmie zwierzęcia i po 
zastosowaniu zabiegów przewidzianych w 
odnośnych przepisach. | 

Powiatowy lekarz weterynaryjny p. Sni- 
sarenko w powyższej; sprawie żadnego udzia- 
łu nie przyjmował, wobec czego p. Starosta 
Henszel nie potrzebował występować w ob- 
ronie p. Snisarenki, jak podaje w swoich ko- 
respondencjach p. Wasilewski. 

(—) B. Taniewski 
Naczelnik. Wydziału Weterynaryjn. w 

Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku. 
— 

žące wypadki malo zajmowač. Mieszka- 
ła stale w Paryżu a od czasu do czasu, 
dla rozrywki, jeździła do Hiszpanji albo 
do Holandji. W jej trybie życia nic się 
nie zmieniło — tylko obcowała coraz 
wiecej ze sferami wojskowemi, coraz 
więcej poruczników, pułkowników i ge 
nerałów przewijało się przez jej aparta 
menty umilanie im wolnych chwil, mię 
dzy dwoma nawrotam* do okopów, jest 
świętym obowiązkiem każdej uczciwej 
patrjątycznie usposobionej kobiety...* 

Aż oto w październiku 1917 roku, 
podczas ekskursjii Maty Hari do Madry- 
tu francuska stacja radjowa na wieży 
Eiifel przyjęła następującą radjo - de- 
peszę nadawczą przez szefa wywiadu 
niemieckiego w Hiszpaniji do swego ko 
legi szefa wywiadu rezydującego w 

Holandji: wyłacić Mata Hari 0.000 
marek. 

Depesza ta była oczywiście szyfro- 
wana ale wywiad francuski miał klucz 
od szytru i wiedział kim są nadawca i 
odbiorca depeszy to też te pięć słów 
były błyskawicą rozświetlającą ciem- 
ności. Powracającą z Madrytu i nie- 
spodziewającą się niczego złego Matę 
Hari zaaresztowano już na granicy i o- 
sądzona w więzieniu. Wszczęto szybkie 
energiczne śledztwo. ( 

Rezultaty były przytłaczające 
wynikało niezbicie, że Mata Hari była 
na usługach wywiadu niemieckiego, że 
była ona właśnie owym szpiegiem H 
21, o którego istnieniu Francuzi wie- 
dzieli oddawna, którego złośliwą dzia- 
łalnośc czuli na każdym kroku, a które- 
go tożsamości w żaden sposób wykryć 
nie mogli. Wyzyskując swe znajomości 
wojskowe i ministerjalne Mata Hari in- 

    

Dlaczego książe Ludwik de Rroglij 
otr.pmał negrodę Nobla 

Przyznanie nagrody Nobla z fizy- 
ki księciu Ludwikowi de Brogli, ucie- 
Szyło i napcłniło dumą serca wszy” 
stkich Francuzów. 

W roku 1924-tym naówczas 32 
letni, pan Ludwik de Brogli postawił 
Śmiałą teorję swego wynalazku, na 
którą jak to najczęściej bywa nie 
zwrócono narazie zbytniej uwagi ° ме 
Francji. Bo jest to właściwością Fran- 
cuz w jak też zresztą i innych naro- 
dów, e największe wynalazki, dla 
zdobycia zasłużonego uznania we 
własnym kraju, muszą wpierw zdo- 
być sankcję i uznanie zagranicy, aby 
się stało zadość przysłowiu: „Nikt 
nie jest prorokiem między swymi”. 

Dopiero więc obliczenia matema- 
tyczne dokonane przez niemca 
Schroedingera. jak również ekspery- 
menty weryfikacyjne fizyków amery- 
kańskich, angielskich i niemieckich, 
nadały odkryciu pana de Brogli zna- 
czenia, Sprowadzającego formalny 
przewrót w pojęciach 0 mechanice i 
optyce... A jak gdyby potwierdzeniem 
namacalaym doniosłości tego wyna- 
lazku jest przyznanie tegorocznej na: 
grody Nobla za fizykę panu de 
Broglie. 

Od trzech wieków dwie odrębne 
teorje o naturze Światła walczały się 
wzajemnie: Jedna z nich opierała się 
na pracach Newtona, twierdziła, że 
zjawisko Świetlne powstaje z  wate- 
rjalnego wielokrotnego wydzielania 
drobnych cząsteczek. Teorja ta widzi 
w promieniach świetlnych analogję do 
pocisków wyrzucanych przez kulo- 
miot. 

Druga teorja z Huyghensem i Fres- 
nelem na rzele, uważała Światło jako 
niematerjalne i nieprzerwane falowa- 
nie. Pierwszym wyłomem w tej dru- 
giej teorji było odkrycie, że Światło 
nie jest zjawiskiem stałem, lecz prze- 
rywaaem, i że każdy promień šwietl- 
ny składa się z drobnych cząstek 
energji następujących po sobia na- 
zwanych „quanta”*. Odkrycie elektro- 
nów, tych mikroskopijnych cząsteczek 
znajdujących się w promieniach rad- 
jum wydzielanych przez lampę T.S.F., 
które są komórkami wszystkich ustro- 
jów atom., dowiodło egzystencji pro- 
mieni zbudowanych według koncepcji 
Newtona. 

W chwili, gdy świat flzyków nie 
widział wyjścia z tych sprzecznych 
teoryj Ludwik de Brogli dowiódł ma- 
tematycznie teorji o fal stości elektro- 
nów w promieniach šwietlnych. Dla 
udowodnienia ścisłości teorji o fali- 
stym ruchu elektronów potrzeba było 
przeprowadzić badania laboratoryjne. 
Wynik tych badań przeprowadzonych 
wielokrotnie przez fizyków amerykań- 
skich Davissona i Germara jest do- 
datni. Dowiodły one niezbicie, że ma 
terjalne clekirony poruszają się na 
swojej linji falisto, a w szczególności 
że elektrony przy zetknięciu z krysz- 
tałem dają zjawisko dyfrakcji, które 
już w swoim założeniu jest faliste. 

Chociaż jesteś.ny zaledwie w po: 
czątku rozwoju tych nowych  teoryj, 
możemy już jednak z całą pewnością 
twierdzić, że wprowadzą one formalny 
przewrót w poglądach filozoficznych 
na świat materjalny, oczywiście w gra- 
nicach teorji względności. W ten spo- 
sób dzięki odkryciu p. de Brogli me- 
chanika, nauka o ruchu i energii ma- 
terji stanie się gałęzią optyki, uważa: 
nej dotychczas za jeden z działów me- 
chaniki, ZAK 

„JANINA: į 
; Wilno, ul. Ś-to Jańska 18. 
i Otrzymano najnowsze modele pasów. į 

Pasy gumowe i kombinowane z gumą. 
Pasy GUMOWE MĘSKIE, a także 

lecznicze. EE 

nych marszach, przegrupowaniach, 0- 
fensywach i kontrofensywach armji 
irancuskiej poczem komunikowała wszy 
stka niezwłocznie szefom wywiadu nie- 
mieckiego przebywającym w  pań- 
stwach neutralnych. Ci z kolei, jakiemiś 
iibocznemi drogami, przesyłali te cen- 
ne wiadomości do sztabu generalnego, 
gdzie zużytkowywano ie skwapliwie. 
W ten sposób dzięki kon» idecjom H 21 
Niemcy zniszczyli raz całą dywizję (0- 
koło 16.000 ludzi), wystrzelawszy ją 
podczas przejścia przez równinę jak 
królików, spalili park samolotowy, za- 
rzuciwszy go bombami, odparli długo i 
mozolnie przygotowywany atak w Ar- 
denna zatopiłi statek w chwili gdy 
wjeżdżał do portu w Brest. 

: А ile wiadomości dostarczyła Mata 
Hari , których podczas śledztwa wy- 
kryć nie zdołano? Ile Niemcy skorzysta- 
lina tych bezcennych informacjach? Ile 
tysięcy Francuzów zginęło z racji tych 
donosów? Nigdy już nie da się tego u- 
stalić, ale i to co stwierdzono wystar- 
czało by zaprowadzić szpiega H 21 
przed sąd polowy. 

W skład tego sądu wchodziło sied- 
miu wojskowych, z których najniższy 
rangą był sierżantem a najwyższy puł- 
kownikiem. Pozwolono tancerce mieć 
cywilnego obrońcę — le grand baton- 
nier de France stary, nadwyrężony nie- 
co, ale zawsze porywający elokwencją 
i siłą argumentacji Cugny, jej ex-przy- 
jaciel, podjął się z zapałem trudnego za- 
dania. Wierzył on święcie w niewin- 
ność tej kobiety. 

Trudno mu było wpoić tę wiarę w 
sędziów. Dowody winy obciążające o- 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Upton Sinclair „NAFTA“, 

„Roju“, Wałsława. Wielka arti as 
„Wybitnych dziei XX w.“, ktėrą po zeszio- 
rocznej Sygrydzie Undset i zapowiedzianym 
Mannie, možna by nazwać serją „Prekurso- 
rów nagrody Nobla”. 

Wiełkie _ dzieło „Nafta”, o którego au- 
torze Łondon pisze, że jest „pełen zmy- 
słowego życia, czujny na pot i krew", a 
Jerzy Brandes, że jest „pośród żyjących pi- 
sarzy jednym z niewielu, zasługujących na 
całkowite zaufanie”, — to epopeja nafty i 
ukazanie współczesnej moralności amerykań. 
skiej. To też nie próżno Burbusse orz 
że „człowiek, który taką książkę na 
stanął w rzędzie wielkich pisarzy ludzko: 
oraz ujawnił przez to tyleż odwagi co talen- 
tu“, 

Istotnie: życie miljarderów i gwiazd fil. 
y spekulacje i wyuzdanie na podł 

ytańskiem — z jednej strony, z drug 
nędza robotników, hańba robotnic, zdławione 
strejki, wszystko to na podkładzie sekciar- 
stwa i ciemnoty —oto iście Dantejski cbraz 
piekła, przedstawionego w wybitnem dziele 
Ameryki XX wieku. 

— Blasko Ibanez „GABRYEL LUNA*, 
nakładem „Roju”, Warszawa. Jest to kolej- 
ny tom bibijoteki hiszpańskiej i hiszpano-ame 
rykańskiej, wydanej przez „Rój: pod redak- 
cją Dr. Edwarda Boye. Peine uznania głosy 
krytyków zamieszczone na końcu książki, 
wskazują na wysoki poziom bibljoteki. 

Do odczucia „Gabriela Luny", który 
stał się czemś drogiem dła Walencji, (na 
cześć tej książki odbywają się tam tradycyj- 
ne pochody) przyczynia się dobry, lekko 
pisany, ale erudycyjny wstęp tłumacza. 

— Frank Holłer „TYSIĄCZNA i DRUGA 
NOC“ nakł. „Roju*, Warszawa. Jest to 
pierwsza z dwudziestu powieści szwedzkiego 
pisarza, które „podbiją niebawem rynek,” jak 
zapowiada „Rój*. Bohater tych powieści Col. 
lin, to gentleman — przestępca o dużej inte- 
łigencji i wyostrzonym poczuciu honoru: 

— Zofija Dromiewiczowa „POD BANDE. 
RĄ MIŁOŚCI* — Edna Forbor „STATEK 
KOMEDJANTÓW* — nakł. „Roju”, Warsz. 
Obie te książki są to powieści filmowe. 

  

   
   

  

   
     

  

Pierwsza — była podłożem dla oryginalnego 
filmu polskiego, druga — dła słynnego filmu 
dźwiękowego. 

  

O apowiedni nożyk 
jest najważniejszą 
rzeczą przy goleniu— 
nożyki Gillette są wykonane 
z najlepszej stali angielskiej. 
Miej zawszę zapas nożyków 

Gillette. 

KAPELUSZE 
Welovr, myśl. i in. 
CZAPKI 
zimowe 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

DIH. K. RYMKIEWICZ 
MICKIEWICZA 9. 

Poleca w największym wyborze ka- 
losze i śniegowce najnowszych fa- 
sonów z fabryk krajowych i zagra- 

nicznych 
po cenach najniższych. 

Wielki wybór ceraty stołowej i do 
mebli. Linoleum, chodniki i dywa- 
ny. Szczotki rozmaite i zabawki 

dziecinne. "0 
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konstruowano całą listę, nieskończenie 
długą, przyjaciół Maty Hari w czasie 
wojny. Roiło się. tam od pilotów, ofi- 
cerów sztabowych, adjutantów, genera- | 
łów.. Same mazwiska i przydziały 
świadczyły © umiejętnem, celowem za- 
rzucaniu sieci — każdy z dopuszczo- 
nych do intymności miał napewno, al- 
bo w najgorszym razie mógł mieć, Świe 
że, nieznane szerszemu ogółowi wiado- 
mości. Ani jednego „prostego“ aficera, 
ani jednego nieobiecującego przydzia- | 
łu — Mata Hari romansowała tylko z | 
szarżami, z których można było wydo- | 
być jakieś konkretne tajemnice. ; 

Długi korowód byłych kochanków | 
tancerki przedefilował przed sędziami. 
Chodziło o stwierdzenie, czy Mata Ha“ 
ri rozpytywała się ich o jakieś szcze | 
góły wojenne, czy wydobywała lub sta+ | 
rała się dobyć tajemne informacje. 

Wielu zaprzeczało kategorycznie— 
żadnej poważnej rozmowy nigdy z bar 
jaderą nie wiedli, nigdy o niczem, prócz.) 
o miłości, nie było mowy. Inni byli 
mniej stanowczy: — tak, rzeczywiście 
nieraz konwersacja schodziła na tory 
wojenne, nie widzieli w tem nic nadzwy | 
czajnego, przecie wojna była tematemi 
troską powszechną; swają drogą teraz 
uśwjadamiali sobie, iż Mata Hari, jak 
na kobietę, niezwykle interesowała się 
taktycznemi posunięciami armji, wj- | 
jątkowo lubowała się w szczegółach, 
nie bała się najzawilszych i najsuch-- 
szych wywodów. Zresztą... Cóż to było 
trudnego dla tej przebiegłej, znającej | 
wszystkie arkana sztuki miłosnej, kobie || 
ty wybadać zręcznie swą ofiarę, tak zrę | 
cznie, by ta się nawet nie spostrzegła. | 

Jakim sposobem zna pani wszystkich 
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Psychika partyjności 
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Zastanawiając się nad psychiką 

partyjną, dochodzi się łatwo do wanio- 

sku, że z roznamiętnienia partyjnego 

wynika takież samo zło, jak z każdej 

innej namiętności, nieopanowanej i śle- 

pej- 
Namiętność partyjna jest tem niebe- 

zpieczniejsza, że nie zdaje się nosić na 

sobie znamienia grzechu; przeciwnie 

wydaje się nam czemś wzniosłem, umi- 

łowaniem dobra, umiłowaniem Ojczy- 

zny. Jest to złudzenie, zasłaniające sąd 

objektywny i jasny pogląd na rzeczy- 

wistość, a tem niebezpieczniejsze dla 

nas Polaków, że to było jedną z głów- 

nych przyczyn zguby Polski przedro- 

zbiorowej. Historja nasza przedstawia 

nam smutny obraz tych waśni, kłótni, 

walk domowych, wśród których wal- 

czące ze sobą stronnictwa w swej wza- 

jemnej zaciekłości otwierały szerokie 

pole działania nieprzyjacielowi kraju, i 
gdy chodziło o najżywotniejsze inte- 

resy Państwa, warunkujące byt jego, 

niepojęte zaślepienie pozwalało tkwić 

w porachunkach osobistych i sporach 

partyjnych. Czy to była miłość Ojczy- 

zny? — Nie to była miłość partji. 

Czy nie widzimy dziś podobnych 

objawów partyjnych? 

Dwa wielkie stronnictwa politycz- 

ne dzielą nasz naród(nie mówi się o 

pomniejszych). Stronnictwo prorządo- 

we i antyrządowe, zwalczające siebie 

wzajemnie z ogromną zaciekłością. A 

jednak zasługi jednych i drugich są nie- 

zaprzeczone. 

Uświadomienie ludu naszego pod 

względem narodowym. Wieloletnia wal 

ka o podstawy bytu narodowego z za- 

borcami. Traktat Wersalski uznający 

istnienie zjednoczonej Polski. Zdumie- 

wające wypędzenie okupantów. Rzuce- 

nie hasła miepodłegłościowego. Sław- 

ne boje legionowe z wyzwoleniem na- 

szego Wilna, i wiele, wiele innych wiel- 

kich czynów. 1 ; 

Tymczasem zamiast wzajemnego 

ich uznania i dążenia do harmonijnej 

współpracy w imię jednego wspólnega 

elu, jakim jest dobro Ojczyzny, wi- 

dzimy nieustanne i zacięte odsądz::nie 

jednych i drugich od wszelkich  za- 

sług i wyszukiwanie rzeczywistych lub 

urojonych wad i błędów. 

Wierzę najmocniej, że i tu i tam” 

są ludzie zarówno swój kraj miłujący i 

pragnący jego dobra, różnią się tylko 

co do metod i dróg prowadzących do 

'zdobycia tego dobra. W polityce za- 

wsze omylić się można i nigdy nie mo- 

żna mieć pewnika, że ten system , a 

nie inny jest jedynie dla kraju zbawien- 

hy. Czyż dlatego że idąc do tego same- 

go celu, inną drogę wybieramy, ma- 

my się nienawidzieć? Możemy się 

spierać o taktykę i wybór dróg, ale 

bez nienawiści. 

Tymczasem jakże często są u nas 

fałszywe kompromisy ideowe a jak nie- 

przejednane są niechęci osobiste! 

Zaciekłość partyjna sięga tak dale- 

ko, że dla tego iż Marszałek Piłsudski 

stoi na czele wojska, są ludzie, którzy 

to nasze własne polskie wojsko, z któ- 

rego możemy być dumni, któremu ist- 

nienie nasze zawdzięczamy, traktują 

obojętnie. 

AS IS A S K ORNE ZAZDROSC TY TORO RAW" PRERZAOEDC ROAYY Roraty, godzina 9—Msra Św. 

wyższych oficerów z wywiadu niemiec 
kiego? — pytał się Matę Hari przewod- 

niczący i wymieniał jej nazwiska, przy 

pominał gdzie i kiedy widziano ją to 

z tym to z owym w Berlinie przed woj- 

na, w stolicach neutralnych podczas 
wojny. Tancerka coś bełkotała, powoły 

wała się na zbieg okoliczności — nie 
zadawalniato to i nie przekonywało ni- 
kogo. Nie mogła zaprzeczyć odcyfro- 
wanej depeszy z rozkazem wypłaty 60 
tysięcy marek, ale nie umiała znaleźć 
możliwego tłómaczenia. Plątała się, wi- 
kłała w krzyżowym ogniu pytań, wre- 
szcie wybuchła płaczem i wymyślała sę 
dziom Od gburów, chamów i brutali, 
którzy znęcają się nad bezbronną ko- 

+ bietą. 
- Wszystko przemawiało przeciw ba- 

jaderz e, wszystko jasno wskazywało 
na jej winę — był tylko jeden ciemny 
punkt, jedna kwestja niewyświetlona 
mianowicie: dlaczego, w jakim celu Ma- 
ta Hari szpiegowała na rzecz Niemiec. 
Była przecie Holenderką, uważała się 
za Induskę, przebywała najlepsze swe 
lata w Paryżu, we Francji zdobyła roz 
głos i sławę. Zatem co mogło ją wiązać 
z Niemcami? Moment patrjotyczny był 
wykluczony — nic przecie nie miała 
wspólnego z krainą piwa i serdelków. 
Względy finansowe! Niedorzeczność. 
Obrona najwięcej biła właśnie na ni- 
cość, śmieszność tych sum jakie otrzy- 
mywała (bo otrzymywaniu zaprzeczyć 
było nie sposób) Mata Hani. Cóż zna- 
czyło dfa niej 60000 marek —jej tryb 
życia pochłaniał więcej miesięcznie. Po- 
co zresztą dla marnych kilkudziesięciu 
tysięcy zdewaluowanych marek miała 
się imać tak niebiezpiecznej gry? Spro- 
wadzono cały szereę świadków - ko 

społeczeństwa, którzy czytują 

A czy bezwzględna opozycja rządo- 

wi jest dziś właśnie czynnikiem pań- 

stwowo twórczym? Nienawiść jest za- 

wsze szkodliwa. To nie jest przecież 

obcy, wrogi, zaborczy rząd! Mówią na 

to: ależ to rząd masoński, szkodliwy! 

wszędzie i do Rządu i do Sejmu i do 

Senatu i do społeczeństwa. Czyż mamy 

dlatego wszystko i wszystkich dokoła 

siebie nienawidzieć? Zwalczajmy zło 
wszędzie, gdzie ono jest, i we wszyst- 

kich jego objawach, ałe bez nienawiści 

ku ludziom, nienawiść jest złym dorad- 

cą, nic nie zbuduje i błogosławieństwa 

Bożego nie ściągnie. 
* * * 

Przechodząc od ogółniejszych do 
bliższych symptomatów  partyjnošci, 

mamy jaskrawy dowód do czego ten 

duch doprowadzić może. 

W dniu 17, 18, 19 listopada odbył 

się w Warszawie pod protektoratem 

Episkopatu polskiego, Kongres Katolic- 

ki Akademickiej Młodzieży Polskiej 
„Odrodzenie”, na który przybyli licz- 

nie przedstawiciele ze wszystkich śro- 

dowisk akademickich z całej Polski. 

Kongres ten, był jednym z najbardziej 

znamiennych i pocieszających objawów 

ducha katolickiego wśród młodzieży 

polskiej. „Dziennik Wileński* o tej 

wielkiej manifestacji religijnej zacho- 

wał absolutne milczenie, zostawiając 

swych czytelników w zupełnej nieświa- 
domości o nim. Znaczna część ducho- 

wieństwa wileńskiego i znaczny odłam 
tylko 

„Dziennik* nie dowiedzieli się nawet 

że się odbył taki Kongres w Warszawie 

że w mim czynny udział wzięli najwy- 
żsi dostojnicy Kościoła, uczeni, rektoro- 

wie uniwersytetów, najwybitniejsi dzia- 

łacze katoliccy i narodowi. 

Dla czego to milczenie? — bo, — 
„Odrodzenie“ nie należy do partji, któ- 

rej organem jest „Dziennik Wilenski“! 

— Ludzie należący do tego stronnictwa 

nie chcą zrozumieć, jak się wykazuje 

w tym wypadku, że „Odrodzenie* jest 

zrzeszeniem młodzieży katolickiej i pol- 

skiej, a nie żadną partją polityczną; do 

żadnej partji nie należy a zadaniem jego 
jest do każdej zrzeszonej partji tchnąć 

ducha katolickiego i m'łości chrześcijań 

skiej. 
Po przepięknem przemówieniu Arcyb. 

Teodorawicza o św. Pawle, które- 

go „Odrodzenie* obrało za swego Pa- 
trona, z ust najwyższego Dostojnika 

Kościoła, Kardynała Prymasa Polski, 

padły, zwrócone do młodzieży z „Od- 

rodzenia'* następujące słowa: „Wasza 

deklaracja ideowa jest tak katolicka, 

tak prawdziwie Pawłowa, tak polska*. 

— A we wspaniałej mowie zamykając 

Kongres, powiedział do nich: 

„Wyście uroczyście przed nami wszy- 
stkimi i przed całą Polską, przyrzekli 
że pod tym znakiem Pawłowym iść ma- 

cie w naród i polskie życie. Idźcież 

więc z Pawławym znakiem w prawdę 

i naród polski“. 

I a tym to Kongresie i jego donio- 

słem znaczeniu dla życia katolickiego 

w Polsce, nie było ani wzmianki w 

„Dzienniku Wileńskim*, który chce 

uchodzić za pismo katolickie; — па!о- 

miast w 2 tygodniu po odbytym Kongre 

sie, 4-go grudnia w n-rze 279 „Dzien- 

nik Wilenski“ umieszcza przytoczony 

chanków z ostatnich czasów i dawniej- 
szych, niewojskowych, bogatych, arcy 
bogatych ludzi, — wszyscy zeznali zgo- 
dnie, że kwestja pieniężna nie istniała 
dla tej kobiety: miała od swych adora- 
torów zawsze tyle ile potrzebowała. 
Wystarczało jej skinąć ręką a czek na 
dowolną sumę dolarów leżał do jej dy- 
spozycji. „Byłem zrozpaczony, opowia- 
dał Co .. .er — miłjoner amerykański, 
gdy po dziesięciu dniach wyrzuciła 
mnie za drzwi, Mówiła, że ją nudzę. O- 
fiarowywałem 'tysiące dolarów... Nic z 
tego. Gdyby kiedykolwiek zażądała ja- 
kiejkolwiek sumy — wnetby ją miała; 
nie cofnąłbym się przed żadnym wydat- 
kiem. Ale ona miała wszystkiega wbród 
— pieniądze jej nie nęciły...* 

Zatem nie dla korzyści materja|- 
nych, nie ze względów sentymentu i u- 
czucia szpiegowała Mata Hari. Więc 
dlaczego? Z jakiego powodu? Sąd nie 
umiał na to dać odpowiedzi, nie potrafi 
zdaje się nikt. Pozostanie to nazawsze 
tajemnicą. 

Natomiast sam fakt szpiegowania u- 
stalona należycie, nie bawiąc się tedy 
w dociekania psychologiczne i szuka- 
nie metafizycznych motywów działania 
Maty Hari, sędziowie zamknęli rozpra 
wy i udali się na naradę. Po dziesięciu 
minutach wrócili na salę; wśród gro- 
bowej ciszy, unikając rozpalonego spoj- 
rzenia oskarżonej, przewodniczący od- 

czytał wyrok: kara śmierci postanowio 
na unranimitas. A więc wszyscy siedmio- 
ro byli pewni winy tancerki. : 

Adwokat Cugny interwenjował oso- 
biście u Poincarego —  ówczes nego 
prezydenta — prosząc 0 ułaskawienie. 
Napróżno. 

Ostatnie parę dni spedziła Mata Ha- 

- Nielegalny wiec posła Dworezanina 
pod Ratuszem 

Wczoraj w południe do gmachu po Ratuszowego przy ul. Wielkiej 
przybył niespodzianie komunizujący poseł z białoruskiego włosciańsko-ro: 
botniczego stronnictwa Dworczanin i zwołał naprędce wiec zgromadzonych 
tam licznie bezrobotnych przybyłych po zapomogi. 

Poseł Dworczanin nie długo mógł przemawiać ponieważ zauważył 
zbliżających się policjantów na widok 
trybuny i Śpiesznie podążył w stronę 

których zeskoczył z prowizorycznej 
ulicy Niemieckiej gdzie wsiadł do 

pierwszej przejeżdżającej dorcźki i odjechał. 
Trwożliwa rejtera da niefortunnego mówcy wywołała wśród xzgroma- 

dzonych wybuchy wesołości. (c) 

Echa zakójstwa kein 
Winny nieopatrznego strzału 

erki na ulicy Sawigz 
skazany na osiem miesięcy 

twierdzy 
W dniu 2 października rb. więczorem, w bramie domu Nr. 2 przy ulicy Sawicz, 

kapral 3 dyonu »rtylerji przeciwlotniczej Forsiewicz zastrzelił pracowniczkę restaura- 
cji, mieszczącej się w tym domu, Helenę 

W chwili zabójstwa Forsiewicz był 
Sadowską. 
pijany i oddany przez niego strzał był spo- 

wodowany nieostrożnością. Forsiewicz w towarzystwie kolegów zaczepił prostytutkę, 
wszczął z nią kłótnię a nawet uderzył ją. 

„Sadowska stojąc na progu kuchni restauracyjnej 
właściwe zachowywanie się dodając, że natręta, któryby ją w tak 
zaczepił przeb łaby nożem. 

Krewki kapral przekomarzając się z 

zwróciłą mu uwagę na nie- 
brutalty sposób 

Sadowską wycelował do stojącej tuż przy 
nim dziewczyny i przez nieostrożność pociągnął za cynziel. Kula ugodziła nieszczęli: 
wą w pierś i spowodowała natychmiastowy zgon. Kapral-zabójca został ujęty w chwili 
gdy usiłował zbiec i po przeprowadzeniu dochodzenia osadzony w więzieniu wojsko- 
wein na Antokolu. 

Rozprawa przeciwko niemu odbyła się w Sądzie wojskowym w dniu wczoraj- 
szym. Uwzględnisjąc okoliczności, w jakich nastąpiło zabójstwo Sąd skazał Forsiewi- 
cza na stosunkowo łagodną karę, bo 8 miesięcy twierdzy. (b) 

400 lefnie drzewo ścięte na ulicy Benedyktyńskiej 
Koło domu Nr. 4 przy W PORA zakończono ścinanie kiogromnej 

laty. topoli posadzonej tam przed 400 
Jeszcze kilka lat temu stara topola 

kwiecia roznosił się po całej dzizinicy. Dopiero w roku ubiegłym 
trzebnego całkiem „anglizowania* drzewa, 

i latem zapach jej 
z powodu niepo- 

poczęło ono chorzeć i tego lata uschło. 

była całkiem zdrowa 

Ze względu na rozmiary topoli musiano „do ścinania użyć mechanicznej drabiny 
strażackiej i dokonać ścięcia częściami od 
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z „Gazety Warszawskiej”, krótki ury- 

wek mowy ministra Niezabytowskiego. 

który w imieniu Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej witał Kong es. 

Urywek ten pod tytułem „Sodoma i 

Gomora“, nie ściśle oddany, jak mó-. 
wią uczestnicy Zjazdu — z dodanym 

sarkastycznym komentarzem, był 

ośmieszeniem poważnej manifestacji re- 

ligijnej. Jest to wystarczającą ilustra- 

cją tendencyjnego oświetlenia rzeczy, 

duch partyjnictwa rządzi. 

Uwagi: 

Uprzytomnijmy to sobie dobrze że 

każdy czyn, którego pobudką jest nie- 

nawiść, jest czynem złym, a zły czyn 

owoców dobrych nie zrodzi; korzyści 

Ojczyźnie naszej nie przyniesie i nie 

może na nią ściągnąć błogosławieństwa 

Bożego. 

Marja Mieczysłąwowa Jeleńska 

ri równie spokojnie jak poprzednie. Nie 
płakała, nie denerwowała się, nie awan 
turowała wcale. Uprzyjemniała sobie 
czas tańcami; rozbierała się, zrzucała 
literalnie wszystko i naga, jak dawniej, 
ewoluowała po zimnych, źle heblowa- 
nych deskach, wśród brudnych, ponu- 
rych ścian. Na oddźwiernych i strażni- 
kach wywierała to wstrząsające wraże- 
nie. Jak niegdyś ministrowie, hrabiowie 
i bogacze w pysznych salonach, tak 
teraz oni, skupieni w ciemnym koryta 
rzu, patrzyli na wężowe ruchy bajadery 

Wzmocniono posterunki, codziennie 
zmieniano wszystkich, dosłownie wszy- 
stkich oddźwiernych. Bano się, że któ- 
ryś zakocha się w Mata Hari i ułatwi jej 
ucieczkę. Nie można było ręczyć za ni- 
kogo. 

Wreszcie nadszedł dzień egzekucji. 
Zimny, wilgotny, smutny dzień listopa- 
dowy. Obudzono Matę Hari 0 5 rano— 
trzeba było ją długo szarpać za ramię 
tak mocno spała. Ubierała się długo i 
starannie, najładniejszą przygotowała 
sobie suknię, tę w której jej było naj- 
bardziej do twarzy. Zjadła obfite śnia- 
danie, wypiła kieliszek koniaku i... ru 
szyła w drogę. Szła lekko, swobodnie, 
nie oglądając się w tył i nie opierając 
na nikim. Stanęła nad wykopaną już 
fosą — wyprostowała się. Nie pozwoli- 
ła zawiązać sobie oczu, patrzała pro- 
sto w wycełowane w nią lufy. 

Młody porucznik dał rozkaz — gru 
chnęła salwa — Mata Hari zwaliła się 
do rowu. Na dwanaście kul — jedenaś- 
cie utkwiło w jej piersiach; ta co do- 
starczyła tylu mężczyznom rozkoszy i 
co przyczyniła się do wyprawieniu tylu 
na tamten świat — przestała istnieć. 

Karol. 

„ *nizącyj w kościele, 

góry. (c) 

  

ONIKA 
NABOŻEŃSTWA 

|,  — (k) Rozkład nabożeństw niedziel 
nych. Bazylika, godzina  6-ta Roraty w 
kaplicy św. Kazimierza, celebrowane przez 
i E. Arcybiskupa Metropolitę W:leńskiego. 

odzina 8,30 — Msza Św. z suplikacjami, 
godzina 9,30—woctywa, godz. 10,15 Suma, 
celebruje ks kanonik Maciejewski, kazanie 
wygłosi ks. Sopotko, godz. 16 (4 pp.)— 
nieszpory, przed nieszporami wykład litur- 
giczny z Pisma Św. będzie miał ks. kanonik 
Cichoński. 

Kościół św. Jana. Godzina 6 Roraty 
cechu złotników, godzina 9—Msza Śwą4'dla 
dzieci i o tej samej godzinie  wotywa 
Bractwa Bożego Ciała, w godzinach 9,30 a 
10:tą rozpoczyna się Msza Św. w kaplicy 
N. M. P. Pocieszenia, godzina 10- Msza 
Św. akademicka, recytowana z kazaniem, 
godzina 11-- Suma, godzina 17— Nieszpory. 
Przed nieszporami wykład liturgiczny. 

Kościół Ostrobramski Godziną 6 
Roraty Ligi Katolickiej i wszystkich = 

Н © godzina 8—Msza Św. 
w kaplicy, godzina 9—wotywa ji uczniowska 
w kościele, godzina 10 - Msza Św. uczniow 
ska w kościele, godz. 11 Suma, godzina 
16,30- Nieszpory w kościele, godzina 17 - 
Litania w kaplicy. 

Kościół św. Jzrzego. Godzina 6— Во- 
raty, godziną 10 Msza Św. uczniowska 

Kościół św. Jakóba. Godzina 6 — 
Roraty Stowarzyszenia Żywego Różańca, 
godzina 9—Msza Św. uczniowska, godzina 
10—wotywa, godz. 11—Suma, įgodzina 16 
(4 pr.) - Nieszpory. 

Kościół Bonifratrów. ' Godzina 6.30— 
Reraty Cechu Białoskórników, godzina 8 
Mszą Św. cicha, godzina 10—Suma z kazą- 
niem. godzina 17 (5 pp.)—Nieszpory. 

Kościół św. Kazimierza. Godzina 6 
—Rorasty, godziną 7— prymarja, godzina 8— 
Msza Św cicha, godzina 9— Msz Św. 
cicha, godzina 104-Msza Św. uczniowska z 
kazaniem, godzina 11—suma, godzina 17 
(š pp.) Nieszpory: i 

Kościół parafji św. Ducha. Godzina 
6 Roraty Dozorców Domowych, godzina 

. wotywa, godzina 11—Suma, godzina 
16 (4 pp.)—Nieszpory. 

Kościół św. Trójcy. Godzina 6—Rora- 
ty Ligi Robotniczej, godzina 7 — Roraty 
Cechu Stolarzy, godzina 11,30 do 12 — 
rozpoczyna się suma, godzina 18 — Niesz- 

ry. 
Kościół po-Bernardyński. Godzina 6 

-- Roraty Gospodarzy, godziną 8-- Msza 
Św., godzina 9—Msza Św. uczniowska, go- 
dzina 11—Suma, godzina 5 — Nieszpory, 
przed Nieszporami wykład liturgiczny. 
„  Kościół/św. Anny. Godzina 10—Msza 
Św. czytaną 

Kościół św. Ignacego. Godzina 8— 
dlą wojsk, 

czytana z kaza- godzina 12 -- Msza Św. 

Kościół św. Rzfała, Godzina 6-- Rora- 
ty, godzina 9—Msza Św. uczniowska, fo- się 
dzina 1l — Suma, godzina 17 (5 pp.)— 
Niesznory 

Kościół Antokolski. Godzina 6 — Ro- 
raty Bractwa 5-ciu Ran Pana Jezusa, godz. 
11 Suma, godzina 17—Nieszpory 

Kościół Wszystkich Świętych. Godzi- 
па 6 Roraty, godziną 9—wotywa, godzina 
1l—sume, godzina 16—Nieszpory 

Kościół św. Stefana. Godzina 6 — 
Roraty, godzina 9- Msza Św. uczniowska, 
godzina 10—Suma, gowzina 16 (4 pp.) — 
Niesznory. 

Z parafj' Świętojańskiej. W niedzielę 
15 grudnia w sali parafjaloej „przy kościele 
sw. Jana o godzinie 7 wieczorem odbędzie 
się przedstawienie. Odegrany będzie obraz 
historyczny w 3 aktach z czasów prześla- 
dowań unitów w latach 1870—1880 przez 
władze moskiewskie. 

— gain na intencję członków 
Chrześcijańskiego Zw. Dozorców Domo- 
wych odprawione zostaną w niedzielę 15 
bm. o godzinie 6 rano w kościele po-Do- 

miniksńskim. й 
‚ — Roraty Sodalicyjne. Вога!у \УПей- 

skich Sodalicyj Marjańskich odbędą się w 
niedzielę, dn. 15 grudnia, O g. 7 rano w 
kościele św. Michała. Sodalisi i Scdaliski 
są proszeni o jak najliczniejsze przybycie 
w odznakach sodalicyjnych. 

— Zarząd Koła m. Wilna Stowarzy- 
szenia Chrz.-Nar' Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych niniejszem podaje do wia- 
domości ogółu nauczycielstwa, iż w dniu 
15 bm. o godzinie 6 rano_ w Bazylice w 
kaplicy Św. Kazimierza J. E. ks. Arcybi- 
skup Metropolita Wileński odprawi roraty 
dla nauczycielstwa wileńskiego. 

MIEJSKA 
— (o) Kredyty na roboty kanalizacyjne. 

W przyszłym tygodniu Magistrat ma otrzy- 
mać z Banku Gospodarstwa Krajowego 300 
tys. zł. na dalsze prowadzenie robót kanali- 
zacyjnych w mieście. 

‚ — (0) Nowy lokal dla kas miejskich. Ko- 
nieczność pftzystosowania lokalu w głównym 
gmachu Magistratu dła potrzeb kas wywołało 

  

$. 

Ksiądz protojerej Preczystieńskiego Soboru Katedralnego 
Prawosławnego 

Nowoczadow Bazyli 
opatrzony Św. Sakramentatni. zmarł w dniu 12 grudnia 19:9 r. 

Pogrzeb i eksportacja zwłok z Sobcru Preczystieńskiego na cmen- 
tarz prawosławny odbędą się w niedzielę dnia 15 grudnia o godz. 1-szej 
po południu. po nabożeństwie żałobnem. 

Nabożeństwa żałobne w Soborze będą: w Sobotę o godz. 9 raso 
i6 PORE w niedzielę o g. 10 rano. 

czemi zawiadamia stroskana 

potrzebę gruntownego odrestaurowania dru- 
giej oficyny w posesji przy ul. Dominikań- 
skiej 2, kosztem 17000 zł. W oficynie tej 
zostaną umieszczone mieszkania służbowe 
komendanta straży ogniowej i innych praeo- 
wników tej straży. 

Mieszkanie zaś, które obecnie zajmuje ko- 
mendant straży. ogniowej, łącznie ze zwolnio- 
nym po Pogotowiu Ratunkowem lokalu, po- 
służy za pomieszczenie dla kas miejskich. 

(a) TERE akademikom. Wzorem 
lat ubiegłych Magistrat wyasygnował 1000 zł. 
subwencji wileńskiemu komitetowi 8.go Ty- 
godnia Akademickiego. 

ROZ 

— (y) JE arcybiskup prawosławny Тео- 
dozjusz wyjechał do Warszawy. JE arcybi- 
skup prawosławny Teodozjusz wyjechał do 
Warszawy aby wziąść udział w obradach 
Synodu Kościoła prawosławnego w Polsce. 

‚ — (y) Podk. Ungehawer rfa nowym stano 
wisku. Jak się dowiadujemy podk. 
b. komendant P.P. pow. mołodeczańskiego 
naznaczony został na stanowisko komendan- 
ta policji pow. wileńskiego. 

— Otwarcie Dnia 15 grudnia 
r. b. © godz. 12 — przy uł. Metropolitalnej 
Nr. 1 — II piętro — pokój Nr. 1 zostanie 
otwarta Czytelnia Chrześcijańska Uniwersy- 
tetu Robotniczego, przeznaczona dla warstw 
robotniczych i młodzieży pozaszkolnej. Wstęp 
bezpłatny. Czytelnia otwarta codziennie: w 
dnie powszednie od g. 8 do 12 w niedziele 
i święta od g. 12 do 14. 

KOLEJOWA. 
— Odezwa. Kolejarze! W niedzielę 15 gru 

dnia br. uroczyście święcić będziemy Dzie- 
sięciolecie istnienia naszej dyrekcji. 

Dziesięć bowiem lat temu dowództwa 
kolei wojsk. oddały zarząd nad kolejami mini 
sterstwu Komunikacji, które utworzyło obec- 
ną Wiłeńską Dyrekcję Kolei Państwowych. 
an więc hołd tym którzy jako bo- 

haterzy polegli w latach walk o niepodleg- 
łość, składając swe AS w ofierze Ojczyžnie 
i tym kolejarzom, którzy potem w powstałej 
Dyrekcji Wileńskiej, pracując już to nad odbu 
dową zniszczonych objektów kolejowych, już 
to nad podniesieniem sprawności kolejnictwa 
polskiego, swój żywot ciężki zakończyli. 

Cześć Im 
A Wam, Bracia kolejarze którzyści tej 

radosnej chwili doczekali i macie możność i 
zaszczyt nadał pracować w połskiem kolej- 
nictwie, składam powinszowania i słowa uzna 
nia za Waszą dotychczasową pracę wytrwa- 
ła, pełną obywatelskiego poświęcenia oraz 
wierności dla Ojczyzny. 

Z dumą możecie stanąć w dzisiejszym ra- 
dośnym dla nas dniu przed sądem opinji spo 
łeczeństwa polskiego. 

Przepracowaliście chlubnie dziesi lat. 
Pamiętajcie nadal, że tyłko wytrwałością pra 
cy Waszej nad podniesieniem sprawności ko- 
lejnictwa podnosicie siłę i moc Państwa i tyl 
ko tem torujecie drogę do poprawy swego 
własnego bytu. — Innej drogi niema. Wytęż- 
cie więc swe siły, aby przyszła praca Wasza 
była jeszcze więcej owocną. 

W imię tradycji Dyrekcji naszej, że na ko- 
lejarza wileńskiego Najjaśniejsza Rzeczypo- 
spolita Polska w każdej chwili liczyć może, 
że kolejarz wileński nigdy nie zawodzi, — 
idzcie naprzód w rozwoju kolejnictwa pol- 
skiego i nieście kuiturę polską do najdal- 
szych zakątków naszego kraju. — Szczęść 
Boże! 

— Program uroczystości w dn. 15 bm. g. 
8.4 — spotkanie gości na dworcu kolejo- 
wym, g. 8.45 zbiórka kolejowego przysposo- 
bienia wojsk. przy Dyrekcji i pochód do Ba- 
zyliki godz. 9.30 mabożeństwo w Bazylice, 
g. 10.30 defilada kol. przysposobienia wojsk. 
godz. 12 — akademja w teatrze miejskim na 
Pahulance: 1) hymn narodowy w wykona- 

niu orkiestry i chóru kol., 2) zagajenie przez 
p.o. dyrektora kolei inż. Kazimierza Falkow- 
skiego, 3) przemówienie pana ministra ko 
munikacji inż. Alfonsa Kuhna, 4) krótkie spra 
wozdanie z działalności dyrekcji w okresie 
10. 12. 1919 r. — 10. 12. 1929 r. 5) dział 
koncertowy (w wykonaniu pracown. kol.) a) 
wiązanka z opery „Halka”, b) ballada — 
muzyka Moniuszki, godz. 14.30 obiad żołnier 
ski na dworcu kolejowym., godz. 20 bankiet 
w górnych sałonach ga George'a. 

— ай kręgowy 
jowców Polskich w Wilnie z okazji obchodu 

10 lecia Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej w dn. 

15. bm. wzywa swych członków i sympaty- 
ków do wzięcia jaknajliczniejszego udziału 

w pochodzie na uroczyste nabożeństwo, które 

ję odbędzie w Bazylice o godz. 9. Wymarsz 

z pod Dyrekcji kolejowej о godz. 8.45. 

Zbiórka o godz. 8.30 obok dyrekcji. 

PRACA ! OPIEKA SPOŁECZNA 
— (y) W przededniu strajku szoferów. 

jak się dowiadujemy szoferzy autobusów kur 
sujących na linjach komunikacji miejskiej no- 

szą się z zamiarem ogłoszenia strajku. : 

Jakoby szoferzy domagają się zrownania 

pensji wszystkim szoferom (300 zł.) wypła- 
cania pensji za okres ćwiczeń wojskowych, 
wypłacania 40 proc. pensji na wypadek cho- 
roby 1 t.p. : 

Jeżeli rzeczywiście dojdzie do strajku, to 
że względu na słabą frekwencję ruchu auto- 
busowego przedsiębiorstwa znajdą się w na- 
der ciężkiej sytuacji, zwłaszcza, że większość 
przedsiębiorców ma poważne zobowiązania 
za nabyte ma raty autobusy. 

UNIWERSYTECKA 
— Z uni tu. W sobotę dnia 14 bm. 

o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech 
nauk lekarskich następujących osób: Cywiń- 
skiego Mamerta, Grotusówny Elżbiety, Boro 
dziczówny Antoniny. _ Ambroszkiewiczówny 
Ireny Łastowieckiego Konstaritego, Kossakow 
skiego Dominika, Piotrowskiej Katarzyny. 

Wstęp wolny. 
AKADEMICKA 

— Z koła matematycznego. W niedzielę 
dn. 15 bm. o godz. 12 w lokalu seminarjum 
Matemtycznego zostanie wygłoszony przez 
kol. B. Zalewskiego dalszy ciąg referatu p.t. 
„Funkcja Gamma*. Wstęp wolny. Goście mi- 
le widziani. 

TEATR I MUZYKA. 
— Tdatr miejski na Pohulance, Ostatnie 

występy Wandy Si owej. Występy zna 
komitej artystki Wandy Siemaszkowej zbli- 
żają się ku końcowi. Znakomita artystka nie 
bawem opuszcza Wilno udając się na wystę- 
py do Krakowa, Dziś z PAU głośna 
sztuka Gordina „Mirla E s' wyciskająca 
łzy wzruszenia u widzów. Do zupełnego po- 
wodzenia i prawdziwie artystycznych wrażeń 
przyczynia się również gra całego Świetnie 
zgranego zespołu. Nastrój sztuki podnoszą 

ŻONA. 

również pienia chóru synagogalnego orąz S= 
listów. 

. — Teatr miejski w Lutni. Dziś odbędzi: 
się jedno z ostatnich przedstawień przezabaw 
nej komedji „Fotel 47* Verneuilla, na które 
publiczność bawi się wyśmienicie. oklaskują* 
cały zespół z |. Werniczówną i Al. Zelwerc 
wiczem na czele. 

  

ia szkoine. Dziś o god: 
3 V na Pohulance dla młodzi 
pi szkolnej dane będzie arcydzieło Szekspir: 
„Sen nocy letniej“. Ceny najniższe. 

— Przedstawienia dniowe niedzie.. 
nie. Jutro o godz. 3.30 pp. w obu teatrach 
miejskich jędą się widowiska popołudnio- 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Pc 
hulance baśń fantastyczna Szekspira „Sen no 
cy letniej" z muzyką Mendelsohna, w teai- 
rze Lutnia wartościowa pod względem lite 
rackim komedja włoska Goldoniego „Ober- 
żystka”. 

3.30 pp. w teatrze 

— „Wesple i ". Występy ©- 
atru R. Zespół teatru regjonalneg: 
pod dyreżcją Г. Skarżyńskiego wystąpi +. 
Wilnie trzykrotnie w poniedziatek 16, wtc 
rek 17 i środę 18 bm. w teatrze miejskim Lu 
tnia. Zespół ten objeżdża całą Rzećzpospo! - 
tą z niezwykle zajmującem i malowniczen: 
widowiskiem etnograficznem. „Wesele sande 
mierskie*, w którem uwidocznione są obrzę 
dy, pieśni, tańce i barwne stroje ludu san | 
domierskiego. Bilety już są do nabycia w k: 
sie teatru Lutnia 11 — 9 w. 

„— Teatr regjonalny dia szkół. W ponie- 
działek 16 i wtorek 17 bm. o godz. 5 pp. od 
będą się popołudniowe przedstawienia dla 
młodzieży szkolnej barwnej sztuki „W esel< 
Sandomierskie". Ceny miejsc zniżone. Przed 
stawienia te są organizowane w porozumie- 
niu z Wil, Kuratorjum szkołnem. . 

— „Madame Butterfly“ w wykonaniu o 
pery La Scala w Medjolanie w i pierwszy 
poranek muzyki elektro - mechanicznej, któ- 
ry odbędzie się w sali Lutnia jutro o godz. 
12 w południe. Wzbudził on łatwo zrozumia 
łe zainteresowanie zwłaszcza że jak głosi fa- 
ma znakomite aparaty reprodukujące oddają 
głos i muzykę z niesłychaną precyzją. Ceny 
miejsc na ten interesujący poranek wyzna 
czono miezwykle niskie, bo od 50 gr. do 2 
zł. Bilety nabywać można w kasie teatru 
polskiego 11 — w. Tekst objas niający 
wygłosi p. Karoł Wyrwicz -' Wichrowski. 

Koncert kwartetu Trjesteńskiego. | 
dyny występ niezrównanego Kwartetu Ti 
steńskiego odbędzie się staraniem Wil. Tow. 
Fifharmonicznego nieodwcłalnić w poniedzia- 
łek 16 grudnia o godz. 8 wiecz. w gmachu 
teatru miejskiego na Pohuiance. Słynny te* 
zespół kameralny grać będzie program rzad- 
ko w Wilnie wykonywany (lvo Tancievo, 
Jachino, Dvorzak i in.) Bilety zawczasu do 
nabycia w kasie zamawiań w teatrze Lutni2 
od 11 do 9 w. 

Witolda Jodki. W sobotę w 

  

    

— К‹ 
dn. 14 bm. w sali kresowej przy ul. Zawa! 
na l odbędzie się ciekawy koncert z powodu 
25 lecia pracy artystycznej dobrze znanego 
w Wilnie solisty na cytrze Witolda Jodko, 
b. solisty teatrów cesarskich i profesora w 
Moskwie. 

Witold Jodko był uczniem i pozatem na- 
stępcą słynnego kompozytora i cytrzysty prot 
Franciszka Bauera, założyciela Moskiewskiej 
szkoły cytrzystów którą w dalszym ciągu 
c i znacznie ją pogłębił i udosko- 

nalił. 
Od 1910 r. W. Jodko prowadził wydawni- 

ctwo nut dła cytry, AA przez 
tego F. Bauera i jego „Bibljoteka cytržysty“ 
cieszyła się ogólnem powodzeniem tak w 
kraju, jak za granicą. 

oncerty W. Jodko wywoływały zawsze 
wielkie zainteresowanie i były  entuzjasty- 
cznie przyjmowane przez publiczność; wyko 
nanie W. Jodko odznacza się wielką subtel- 
nością i nosi charakter uczuciowo - romanty- 
czny, tak właściwy dła duszy słowiańskiej; 
ton silny i zarazem szlachetny całkowicie u- 
sprawiedliwia powiedzenie F. Liszta, że „cy- 
tra — 'to instrument marzenia". 

W. Jodko był bardzo lubiany w dawnych 
sferach dworskich i często grywał w obec 
ności cesarzów austrjackiego i rosyjskiego. 
W roku 1910 W, Jodko chętnie zawsze popie 
rał różne imstytucje i cele dobroczynne i spo- 
łeczne. 

W koncercie bierze udział  zaszczytnie 
znana publiczność Świetna śpiewaczka p. He- 
lena Dal, śliczny głos której już kiłkakrotnie 
czarował wileńską publiczność. 

Bilety są do nabycia przy wejściu na 
koncert. 

  

я 

    

Heljos — Księżniczka Olga. 8 
Slon42 — Intryga księżny Dimitrescu 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Wyjładki za dobę. Za czas od 12 

do 13 bm. zanotowano w Wiłnie 63 wypadki 
W tej liczbie było: kradzieży 11, zakłóceń 
spokoju 8, przekroczeń administracyjnych 30. 

— (c) Obława na ów. Wczoraj 
w nocy na terenie 1, Ż, 5, i 6 komisarjatów 
p.p. przeprowadzono obławę i lustrację mie- 
lin i miejsc podejrzanych. KAS 

Zatrzymano 16 osób w tej liczbie niejakie- 
go Witolda Paszkiewicza bez stałego miejsca | 
zamieszkania poszukiwanego przez policję w 
Rudominie za kradzieże. 

— (c) Morderstwo na prowincji. Krwa- 
wy wypadek miał miejsce w samotnej osa- 
dzie Ponitycze gminy wiażyńskiej powiatu 
wilejskiego. 

Zamordowano tam 65 letniego Wincente- | 
go Pstrockiego. 

Zbrodnia ma bezwzgłędnie tło rabunkowe | 
ponieważ mieszkanie Pstrockiego zostało spłą 
drowane zaś ze stajni i chłewów wyprowa- 
dzono konia i bydło. Е 

Pstrocki wdowiec od łat kilku mieszkał 
sam mając do pomocy kilku ychodzących 

parobków. Uchodził za człowieka zamożnego || 
owodowało że do- i to najprawdopodobniej o 

i s > i iwcy mordu nie konano na niego napad. 
są ujawnieni (0) 

DFIARY. 
Zamiast wieńca ma grób śp. Napoleona 

Rouby, Wileńskie T-wo Artystów Plastyków 
składa na Żłobek im. Marji 50 zł. | 2 ;     
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Czwarfkowa Rada Miejska 
Jestem na rozdrożu! 
Z jednej strony uważam, iż to co 

robi samorząd winno być jaknajbar- 
dziej jawnem, a jaknajmniej pouinem 
—zatajonem, z drugiej strony przy- 
znać muszę, że ta jawność wprowa 
dza do .poważnej pracy samorządu 
momenty uboczne, tamujące tę pracę, 
przeszkadzające w niej i wypaczające 

14. 
Zapewnienie najszerszej publiczno- 

ści przystępu do spraw miejskich, tak 
pożyteczne jako środek do budzenia 
zainteresowania i zrozumienia istoty 
działalności gminy, wprowadza nieste- 
ty do tej działalności momenty licze- 
nia się z nastrojami ubocznymi i przy- 
padkowymi, czego za objaw zdrowy 
uznać nie sposób, 

Weźmy naprzykład takie posiedze- 
nie Rady Miejskiej. Tematy, które się 
na nich porusza, są to kweśtje гте- 
czowe, Ścisłe i specjalne, 

Zdawałoby się, że przy rczważa- 
niu takich spraw niema miejsca na 
daleko od nich odbiegające dyskusje, 
które jaknajściślej z przedmiotem de- 
bat winny być związane. 

Tymczasem, tak nie jest. Powstaje 
pytanie: dlaczego? 

Otóż tutaj pewne wnioski snuć 
można właśnie na podstawie wrażeń 
z ostatniego posiedzenia naszej Rady. 

Każde posiedzenie Rady Miejskiej 
jest jawnem. Wstęp na t. zw. galerję 
(której jak wiemy zresztą, malutka 
salka w gmachu Magistrackim — nie 
posiada) dozwolony jest każdemu, 
stawia się tedy na obrady każdy, kto 
niewiele ma do roboty, a natomiast 
posiada coś, co go z Magistratem łą- 
czy. Więc: albo robotnik z robót pub- 
licznych miejskich, albo zredukowany 
robotnik z tychże robót, albo mający 
nadzieję otrzymania przy nich za: 
jęcie. 

Publiczności tej jest zazwyczaj du- 
żo. 

I teraz znowuż na stolcach ra- 
dzieckich zasiadają pewni . panowie. 
którym zależy na wykazaniu się 
aktywnością wobec zebranych na „ga- 
lerji*, zależy na wykazaniu się troskli- 
wością o interesy „ludu pracującego". 

Zasiadają ci panowie po lewej 
stronie sali, orjentując się od stołu 
prezydjalnego. 

Siedzi tam przedewszystkiem p. 
radny Dziedziul. On to najbardziej 
jest aktywny, najbardziej „pracowity". 
On zawsze popis wobec publiczności 
zaczyna, a gdy zacznie, zaraz innych 
pobudza do wystąpień, do przemė- 
wień, do zajmowania „zasadniczych“ 
stanowisk i t. d. i t. d. 

A wtedy: giń,przedmiocie dyskusji. 
W ubiegły czwartek radnego Dzie; 

dziula nie było. Podobno wypoczywa 
w którymś z aresztów wileńskich. 
Nie było więc promotora nieobliczal- 
nych wystąpień i dlatego, miło mi to 
stwierdzić, obrady choć bardzo gorą- 
ce, nie stały pod znakiem zadowole- 
nia galerji, którą poważnie uszczup- 
liło słuszne zarządzenie p. Prezyden- 
ta Folejewskiego, wprowadzające kar- 
ty wstępu dla „mile widzianych go- 
ści”, 

Pana posła Pławskiego nie miał 
kto prowokować do angażowania się 
w niedostojne licytacje i dlatego ten 
cenny skądinąd członek Rady, który 
daleko więcej mógłby z siebie dać 
miastu, gdyby stale był takim, jak 
właśnie we czwartek, choć gorąco 
przemawiał, choć bardzo polemicznie, 
niemniej o ileż wartościowej niż każ: 
dym innym razem, gdy na Sali bawi 
p. Dziedziul. 

Pisałem już wczoraj o tem, że nic 
nie zdawało się zapowiadać sensacji 
na czwartkowej Radzie. 

Istotnie tak narazie wyglądało. 

Otwarciz posiedzenia. Wniosek 
p. Prezydenta. 

W kilka minut po 9-ej otworzył 
posiedzenie p. Prezydent, proponując 
przed odczytaniem porządku dzienne- 
go powzięcie uchwały deklarującej 
stanowisko m. Wilna wąbędącej obec- 
nie akiualną sprawie podziału admi- 
nistracyjnego ziem Półn. Wsch. 

Rada jednogłośnie uchwaliła dezy- 
derat, aby przy ewent. parcelacji woj. 
Nowogródzkiego przyłączone zostały 
do woj. Wileńskiego powiaty Lidzki i 
Wołożyński, co odpowiadałoby ich 
naturalnemu gospodarczemu i kultu- 
ralnemu ciążeniu ku Wilnu. 

Porządek dzienny ulega zmianie. 

Następnie Rada przyjęłażdo wiado- 
mości zmianę porządku dziennego, z 
którego zdjęto szereg drobniejszych 
spraw, a natomiast postawiono m. in. 
referat komisji Rewizyjnej w sprawie 
budowy szkołyzw Kuprjaniszkach, spra 
wę podania robotników  zredukowa- 
nych na robotach kanaliz.-wodociąg. 
złożonego Magistratowi dn. 4 listopa- 
da rb. i inne. 

8 wniosków nagłych 
Ponadto przewodniczący „zawiado- 

mił, że wpłynęło 8 wniosków nagłych 
w tem 3 wnioski Koła Narodowego 
(o rozważanie kwestyj związanych z re- 
dukcją pracowników na robotach 
kanaliz.-wodoc. oraz z trybem prowa- 
dzenia tych robót i systemem anga- 
żowania pracowników, o ustalenie 
pragmatyki służbowej pracowników 
miejsk. orazo ustaleniesposobu prowa- 
dzenia dochodzeń dyscyplinarnych w 

stosunku do nich, wreszcie o ustalenie 
regulaminu obrad i czynności Rady 
Miejskiej i Magistratu (czyli inaczej 
mówiąc o rozdział kompetencji), 2 
koła PPS (o unormowanie godzin 
pracy pracown. kina Miejskiego i o 
wypłacanie robotnikom dziennym za- 
trudnionym na rob. kanal..wod za: 
liczki w wysokości 25 proc. ich mie- 
sięcznych poborów w związku ze zbli- 
żającemi się Świętami), 2 Niezależnych 
Socj. i Bundu ( o 25 proc. zasiłek 
dla wszystkich robotników  podzien- 
nych i o 2000 zł. zasiłku dla wdo- 
wy po zmarłym niedawno Juchnie — 
robotniku miejskim) i wreszcie jeden 
— Bundu (0 zasiłek w kwocie 20 tys. 
zł. dla Świeckiego szkolnictwa żŻy- 
dowsk. z językiem żargonowym jako 
wykładowym). 

Nagłość wniosków została uchwa- 
lona, z wyjątkiem dwuch (w sprawie 
prac. kina Miejskiego i w sprawie za- 
siłku dla wdowy po Juchnie), które 
odesłano do komisyj. 

Rada rozpoczyna właściwe 
debaty 

Pierwsza na porządku dziennym 
znalazła się sprąwa ustalenia podat- 
ków miejskich na rok budżetowy 
1930—31. 

Okazuje się, że ogółem płacimy 
14 różnych podatków. Ponieważ opie- 
rają się one na uchwalonych i za- 
twierdzonych statutach, Radzie nie po- 

zostało nic innego do zrobienia, jak 
je potwierdzić z poprawką zapropo- 
nowaną przez koło żydowskie, a do: 
tyczącą zwolnienia z pewnej kategorji 
ciężarów drobnych piwiarni i selcerni. 

Przedsiębiorstwom tym, których 
przeciętna wartość wynosi dla jedne- 
go sklepiku plus minus 200 zł. gro- 
ziło obłożenie podatkami, w związku 
ze świadectwami przemysłowemi i ak- 
cyzowemi pozostającemi, w kwocie z 
górą 400 złotych rocznie. 

Jak pracuje sekwestr miejski?! 

Przy dyskusji nad kwestjami po- 
datkowemi radny-poseł Wygodzki za- 
interpelował Magistrat w sprawie pew- 
nego zarządzenia wydziału sekwestra- 
torskiego. 

Oto okazało” się, że jeden z se- 
kwestratorów opisał w pewnym — та- 
gazynie modniarskim 120 kapeluszy 
letnich, damskich na pokrycie 60 zło- 
towej należności miasta. 

Gdy należność ta nie została opła- 
cona, kapelusze zabrano, a w jakiś 
czas potem właścicielka ich otrzymała 
urzędowe pismo, że zostały sprzedane 
za kwotę złotych 10. Z sumy tej zł, 
8.90 przypadło na kary za zwłokę, 
1 zł. na koszta przewozu i 10 groszy 
na koszta licytacyjne. 

Dokument ten, który dr. Wygodz- 
ki miał przy sobie wzbudził zrozumia- 
łe zainteresowanie Radnych i wywo- 
łał oświadczenie p. prezydenta, że 
sprawę zbada i wyjaśnień udzieli w 
ciągu dni trzech. 

W dalszym ciągu posiedzenia u. 
chwalono szereg kredytów na cele 
administracyjne, a ponadto postano- 
wiono udzielić Kom. Tyg. Akad. 1000 
zł. tytułem zasiłku, według wniosków 
Magistratu. 

Tak samo w myśl życzeń Magi- 
stratu załatwiono sprawę przyznania 
drobnego kredytu dla gospod. wiejsk. 
w M. Leoniszkach, sprawę nowej ta- 
ryty opłat za badanie mięsa, sprawę 
ustalenia tenuty dzierżawnej za dział- 
ki ziemi miejskiej w obrębie miasta 
uprawniono Magistrat do wszczęcia 
starań o dekret wprowadzający wykup 
gruntów państw. w dzielnicy N. Za- 
budowanie, zezwolono Magistratowi 
na umarzanie wszczętych przez miasto 
procesów sądowych w wysokości do 
3 tys. złotych, aż wreszcie przystą- 
piono do sprawy, która omal że nie 

' wywołała przesilenia na stanowisku 
wice:prez. miasta, do sprawy Sprawo- 
zdania kom. rewiz. z jej dochodzeniem 
w związku z budową szkoły w Ku- 
prjaniszkach. 

Sprawa Kuprįaniska. 

Stan faktyczny tej sprawy był taki, że 
komisja stwierdziła, że roboty budow- 
lane pomienionej szkoły przeprowa: 
dzone zostały wadliwie, że następnie 
Magistrat musiał dokonać szeregu po- 
prawek, a między innemi: pozalewał 
cementem Ściany, te które z pośród 
nich były wyglęte, wziął w kleszcze, 
PA ramy w oknach i drzwiach 

Straty, które stąd wynikły określo- 
no na 4000 zł., której to sumy nie 
należy jednak uważać za przepadłą ze 
względu na możność pokrycia jej z 
kaucji przedsiębiorcy. 

Opinja Komisji Rewizyjnej 

Kom. Rewizyjna stwierdziła, iż po- 
wodem tych nieporządków był brak 
dozoru technicznego ze strony 3-ch 
osób, mianowicie: ze strony kierowni- 
ka budowy p. Wojsbuna, architekta 
miejskiego p. inż. Narębskiego i wre- 
szele p. wice-prez. Czyża. który po: 
nadto nie zawarł z firmą budującą 
szkołę odnośnej umowy, co dało jej 
możność wycofania się z tej sprawy. 

Poza temi stwierdzeniami Komisja 
uznała, iż wszyscy wymienieni panowie 
są częściowo usprawiedliwieni wobec 
nawału innej pracy jaką mieli w cza- 
sie budowy szkoły. 

O przyjęcie do wiadomości spra- 

wozdania Kom. Rew. zwrócił się do 
Rady Magistrat, 

Przedtem jednak otwarto dyskusję 

Prof. Komarnicki atakuje 

Pierwszy przemawiał radny prof. 
Komarnicki. Uznał on sprawę kuprja- 
niską za typową dla działalności sekcji 
technicznej, nazwał on ją jednym ty!- 
ko „z tych kwiatuszków, które w 
ogródku pana Czyża rosną". 

W konkluzji żądał pociągnięcia do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej wszy- 
stkich winnych uchybień, nie wyłącza- 
jąc pana wice-prezydenta. 

Była to, prawnie rzecz biorąc, naj- 
mniej oczekiwana niespodzianka, tem 
dziwniejsza, że pochodząca od praw- 
nika, od profesora naszego Uniwersy- 
tetu. Krótko mówiąc była to gafa, któ- 
ra, daruje mi pan profesor, Śmiem 
twierdzić, wywołała wszystkie następ- 
ne komplikacje. 

Magistrat opuszcza posiedzenie 

Magistrat zareagował na wystąpie- 
nie prof. Komarnickiego w ten sposób 
że opuścił salę posiedzeń, — a pan 
prezydent przedtem poprosił profesora 
Ehrenkreutza o objęcie przewodnictwa. 

Tutaj nastąpiło wyjątkowo spo- 
kojne i rzeczowe przemówienie posła 
Pławskiego, po którem, „zreflektowany 
przez swych kolegów klubowych, pan 
profesor Komarnicki cofnął swą pro- 
pozycję o „dyscyplinarkę* w stosunku 
do p. Czyża, utrzymując jednak swe 
żądanie, w tej kwestjj w odniesieniu 
do pp. Wejsbuta i Narębskiego. 

Magistrat powrócił na salę, 

Poseł Pławski broni 

Przemawiający następnie radny 
Pławski odczytał artykuł p. Piotra Kow- 
nackiego zamieszczony pod soczystym 
tytułem: „Afera budowlana w Magistr. 
Wileńskim w „Gazecie Warszawskiej". 

P. Kownacki używał tam powie- 
dzeń w rodzaju: łajdactwo i t. d., co 
p. Pławski uznał w zestawieniu ze 
świeżem wystąpieniem prof. Komar- 
nickiego za system walki politycznej 
prowadzonej, po przez szkalowanie 
ludzi najczystszych, z przeciwnikami. 

Prof. Komarnicki wypierał się swe- 
go związku z artykułem p. Kownac- 
kiego, zarzucając posłowi Pławskiemu 
uprawianie polityki w jego właśnie w 
Radzie Miejskiej wystąpieniach. 

Wyjaśnienia p. wice-prez. Czyża 
1 nasze uwagi 

Głos zabrał następnie wice-prez- 
Czyż. : 

Niezawsze jesteśmy zachwyceni po- 
czynaniami p. Czyža. Stwierdzamy czę- 
sto na łamach „Slowa“ jego dużą 
ruchliwość, jako Szeia sekcji technicz- 
nej, ale jednocześnie stwierdzamy tak- 
że chaotyczność w jego posunięciach 

Co do jednego nie mamy tylko 
wątpliwości, mianowicie: co do tego, 
że pan Czyż jest człowiekiem najlep- 
Szych i najuczciwszych, wobec swej 
pracy, chęci. I to teraz mocno jeszcze 
raz podkreślamy. 

Pan Czyż myli się, p. Czyż czasem 
może błądzi, ale p. wice-prez. Czyż 
robi to wszystko w aajlepszej wierze 
z najlepszemi chęciami, choć znowuż 
czasem ulegając otoczeniu i może 
zbyt ulegając. 

Ze względów powyższych wierzymy 
w tą głęboką przykrość, jaką odczuł 
p. Czyż po przemówieniu radnego Ko- 
marnickiego, dlatego wierzymy w szcze- 
rość tych serdecznych wileńskich 
akcentów, które w przemówieniu pana 
Czyża przebijaiy się kilka razy. 

Dlatego za dobrą monetę przyj- 
mujemy to szczere przyznanie się do 
uchybień w sprawie szkoły w Kuprja- 
niszkach, jak nie inaczej przyjąć nam 
wypada te wyjaśnienie ich przyczyn, 
które niczem i .jinnem nie są, jak 
potwierdzeniem naszego zdania o 
chaotyczności pracy resortu p Czyża. 

Zrozumiałe wtedy było stanowisko 
p. Czyża, gdy postawił on, wobec 
Rady, kwestję zaufania w związku z 
atakiem proi. Komarnickiego oraz z 
akcją prasową, której próbkę przyta- 
czał poseł Pławski. 

Przemawiało na ten temat Szereg 
radnych. Przemawtał kilkakrotnie p. 
Pławski, przemawiał prof: Komarnic- 
ki i mec. Engiel, p. Chakiel—przew, 
kom. rewiz. i wreszcie p. Sukienicka. 

Traine ujęcie sprawy. 

Wydaje się , iż właśnie ona rafi. 
ła na właściwe podejście do sprawy. 
Wszyscy jej przedmówcy poruszali 
jedynie kwestję strat stosunkowo nie- 
wielkich; bo zaledwie 4000 zł. мупо; 
szących, a ponadto zabezpieczonych 
kaucją przedsiębiorcy. 

P. Sukienicka poruszyła pierwsza i 
jedyna, kwestję strat techniczych, Po- 
wiedziała mnqiej więcej tak: 

— Zbudowano gmach szkoły źle, 
poprawiono go. Ale czy te poprawki 
źle zbudowanego gmachu gwarantują 
mu taką samą wartość techniczną, 
jaką by on posiadał, gdyby go od 
początku zrobiono dobrze? 

To było, zdaje się, najważniejsze 
w całej sprawie i najistotniejsze. Od- 
powiedzi na to pytanie nikt nie u. 
dzielił. 

Przerwa. 
Wobec tego iż proi. Komarnicki 

wniosek swój siormułował i pod- 
trzymywał, żądając aby Rada przyję- 
ła do wiadomości sprawozd. kom. 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. PATHE* 

Od dnia 14 do 18 grudnią 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„PARADA ŻOŁNIERZYKÓW: 
Najwspanialszy film w 10 aktach z Życia przyszłych wojaków. W rolach głównych: Bessie Love i 
Willam Boyd. Nad program: 1) „BOBUŚ 

Nr 23 1928 r. w 1 akcie 
BOKSEREM* Komedja w 3 aktach. 2) „DZIENNIK 

Kasa, czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ei. 
Następny program: „REPUBLIKA PIRATÓW". 
  

  

KINO-TEATR |. 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

Zachwycający przebój! Tryumfalny film, 
ulubieńca publiczności, niezrównanego 

KSIĘŻNICZĘA OLG 
Rekordowy sukces na całvm Świecie. = 

UWAGA! Podczas seansów Orkiestra bałałajek i mandoiin. 

Harry Liedtke ' emi Hildy Kosz prześlicznej 
Najnowszy erotyczny  kino-romans. Wybitnie 
emocjonująca treść! Porywające momenty! . 

2 ORKIESTRY -— Początek o godz. 4, 6, 8, 10,15. 
  

  

„DENISKO“ 
UL. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
ээ 

Dziś 1 dni następnych, wieiki szlagier produkcji krajowej p. L. 

RZEDWIOŠNIE“ 
„| Dramat w 12 aktach, osnuty na tle głośnej powiesci Stefana Żeromskiego. W rolach głównych artyści scen 

Warszawskich: ZBYSZKO SAWAN, STEFAN JARACZ, TEKLA TRAPSZO, MARJA GORCZYŃSKA, BOGU- 

  

  

kolejowego). SŁAW SAMBORSKI, MARCELA PELIŃSKA i inni. Początek seansów o g. 5, w iuedziele i Święta o g. 4. 
Następny urogram: „RAMONA* z Dolores Del Rio w roli głównei 

KINO-TEATR 
K 5 

HoLLYWOOpe|.pzś Paemeni ssDLA CIEBIE U OCHANA* 
э Film z wielkomiejskiego życia współczesnego. Reżyserji JANA GUTERA. W rolach głównych: znakomita 

į 

Mickiewicza 22. ISUZY VERNON i MILLI FRITSCH Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.25, 

  

Dziś premiera! Dnia 13 i w dnie następne z udziatem najnowszeji najpiękniejszej gwiazdy 

Kino - Teatr SMOGENY_ ROBERTSON 

„Siońee ' | „INTRYGA KSIĘŻNY DIMITRESEGU" przedstawi, swiet zbytku | rozkorny, oraz wiserie 
ul. Dąbrowskiego 5 

„arcywesoła komedja. 
intrygi grandes dames. „GODZINA SM'ECHU“ Wytworne pałace. na,nowsze kreacje mody. Nad program: 

  

KINO - TEATR 

„SPORT“ 
Ludwisarska 4. 

rewiz., z tem, że sprawa winnych u- 
chybień będzie załatwiona w ramach 
uprawnień dyscyplinarnych p. prez. 
miasta, przewodniczący zarządził 
przerwę 

Głosowanie. Radni endeccy 
przeciw swemu prezesowi. 

Po przerwie odrzucono wniosek 
dra Wygodzkiego o odroczenie spra- 
wy do zgrupowania całokształtu ma- 
a > dotyczących sekcji technicz- 
nej. 

Wniosek prof. Komarnickiego u- 
padł także. 

Przeszło natomiast przedłożenie 
Magistratu 18 głosami przeciw dwu 
(poseł Komarnicki i mec. Engiel) przy 
8 wstrzymujących się (żydzi). 

Charakterystycznem jest, że radni 
endeccy głosowali przeciw wnioskowi 
swego prezesa. 

W ten sposób przesilenie w Ma- 
gistracie wileńskim zostało zlikwido- 
wane. 

Dalsze obrady, 

Dalsze punkty porządku dzienne- 
go przeszły bez oporu hojnie, 
tak samo jak bez trudności załat- 
wiono większość wniosków nagłych. 

W sprawie podania zredukowa- 
nych robotników kanalizacyjno-wodoc. 
p. prezydent wyjaśnił, iż zagadnienie 
ich zatrudnienia jest nieaktualaem 
wobeć braku kredytów na roboty. 

Pragmatyka służbowa prac miejsk. 
jest w opracowaniu, tak samo jak 
Statut organizacyjny gminy miejskiej, 
który zgłoszony zostanie do Rady 
przed 1—1Il 1930 r. Robotnicy otrzy- 
mają 25 proc. zasiłku (nie zaliczki) a 
Sprawa zasiłku w kwocie 20 tys, zł. 
na szkolnictwo żyd. odesłana została 
do komisji finans. 

Ponadto uchwalono nazwać ulicz- 
kę przy której wzniesione zostały 
ostatnio w rejonie ul. Plutonowej do- 
my dla wojskowych — ulicą Zanie- 
meńskiej. * 

Pozostaje jeszcze do omówienia 
wniosek nagły o rozważenie kwestyj 
związanych z redukcją pracowników 
na robotach kanal.-wodoc. Wniosek 
ten zmierzał do omówienia wogóle 
stosunków panujących na tych robo- 
tach. W rezultacie dał ten skutek, że 
przyśpieszył termin złożenia sprawo» 
zdania kom. rewiz. z całości robót 
kanal..wodoc. określając go na 15 
stycznia r. p. 

Dyskusja dała sporo materjału. 
Ponieważ o stosunkach panują- 

cych na miejskich robotach kanal. 
wodoc. pisaliśmy w „Stowie“ szereg 
razy, do sprawy tej powrócę osobno. 

Posiedzenie zakończone zostało o 
godz. 1 m. 40 w nocy. Kim. 
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RADJO 
Sobota, dnia 14 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poraaek muży- 
ki popularnej w wykonaniu orkiestry Pol- 
skiego Radja. W programie: 1.-Straus — 
walc. 2, Czajkowski — fantazja z oper 
„Pikowa Dama*. Į3. Albeniz — „Serenada“. 
4. Wieniawski—„Legenda“. 5. Rubinstein— 
„Toreador i Andaluzka*. 6. Borodin—chór 
z epery „Książe Igor“. 7. Muzyka tanecz- 
na. 13,10—13,20: Transmisja z Warszawy, 
Komunikat „meteorologiczny. 15.40 — 16.00: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
tewska. 16,00—16,15: Komunikat rolniczy. 
16,15 — 17,00: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. W programie: 1. Rimskij-Korsakow 
—Suita „Car Saltan“. 2. Czajkowski— 
„kaprys włoski", 3. Głązunow walc kon- 
certowy, 4. Mussorzski — antrakt z opery 
„Chowafszczyzaa“, 5. Glazunow — „Danse 
orientale. 17,00—17,20: „W -świetle ram- 
ny*—nowości teatralne omówi Tadeusz 
Łopalewski. 17,20—17,45: Przegląd filmo- 
wy, 17,45—18,45: Audycja dla dzieci 
„Fifinka*, zradjofonizowana powieść M. 
Buyno-Arctowej, radjofonizacja  Heliny 
Vorbrodtowej, wykona Zespoł Dramatycz- 
ny Rozgł. Wileńskiej. ' Transmisja na inne 
stącje 18,50—19,15: „Na szerokim Świecie* 
najciekawsze wydarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tokarczyk, 19,15—19,40: Program 
na następny tydzień. 19,40—20,05: Rozma- 
itości i sygnał czasu z Warszawy, 20,05— 
21,00: Transmisja z Warszawy:  Recytal 
fortepjanowy Egona „Petri. W. programie: 
Beethowen, Scarlatti, Mozart. 21,10—: 

W dniach 14 i 15 
grudnia 1929 r. » į ‚ S я 
Niezmierniefinteresujący w Wilnie jeszcze niewyświetlany film sportowy, posiadający wysokie 
walory artystyczne. W roli glównej M. M'aglen. Nad program: „MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
NARCIARSKIE w ZAKOPANEM*. Od 20 grudnia kino „SPORT* bęczie czynne codziennie. 
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в ai DOMY muro- a { в PIANINA i FORTEPIANY # | ® уапе, socho- 
a światowej sławy „ARNOLD FIBIGER" (cie mam | Mosó: „Eta 
a nic wseólnego 2 firmą Bracia A. i K. Pibiger) 4 | Бап Ais 3.5000 
z PLEYEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS,g | 1477 i T „A 
u SOMMERFELD etc. Woo оМОВ 
a „Wilno, m | Wilęńskie Biuro 

a K. Dąbrowska u. Niemiecka 3; m. 6,3 | Komisowo = kiandl, 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE B | tel. 152. 5 

GRABDZNAZEBZEA <zaBTZANDANSDNUCABDASBEGASONZEM . Szk 

| DEER KYNIM КОУБ BAA LI NMI 
Już czas pomyśleć o ogłoszeniach 

świątecznych !!1 
P. P. Kupcom, Przemysłowcom i 

Rzemieślnikom Biuro Reklamowe 

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

poleca swoje usługi. 
Pizyjmuje ogłoszenia do wszystkich 

pism na warunkach 

ZARZĄD GŁÓWNY 
Związku Obrony Mienia Polaków 

poszkodowanych przez wojnę i rewolucję 
wzywa członków Związku na 

NADZWYCZA JNE OGÓLNE ZEBRANIE 
w dniu 16 grudnia 1929 r. w poniedziałek o 
odz. 8 wiecz. do sali Muzeum Przemysłu i 
ołnictwa uł. Krakowskie - Przedmieście 66, 

w Warszawie. 
TREŚĆ OBRAD: 
‚ |) Sprawa odszkodowań za straty wo- 
jenne w związku z przyjęciem przez wiełkie 
mocarstwa „Planu Younga". WYJĄTKOWO DOGODNYCH. 

2) Sprawa likwidacji wierzytelności b. O PNI 
Banków Rosyjskich: Szłacheckiego i włoś- 
ciańskiego i konwersji posiadanych przez 0- 
bywateli polskich Listów Zastawnych wzgię- 
dnie Swiadectw pomienionych Banków. 

3) Sprawa likwidacji oraz zwrotu składek 
członkowskich b. Kas Emerytalnych Rosyj- 
skich Państwowych Kołei żelaznych i b. Kas 
Emerytalnych nauczycieli szkół  powszech. 
nych, i b. Kas Emerytalnych Rosyjskiego Mo- 
nopołu Spirytusowego. 

4) Zwróce nie się do rządu o przyśpie- 
szenie tkwidacji b. rosyjs. Osób prawnymh (b 
ros. prywat. B-ki Ziemski, Banki Krótkotermi 
nowego Kredytu, Towarzystwa Ubezpiecze- 
niowe i t.p.) 

5) Sprawa likwidacji i zwrotu wkfadów b. 
Ros. Banku Państwa. 

6) Stan sprawy rozrachimku z Rosją. 
Wrazie braku quorum rozpoczęte w godzi 

nę później w tymże lokalu drugie Zebranie bę 
dzie prawomocne bez wzgłędu na ilość ucze 
stników. 

Kartą wstępu służy kwit na składkę 
©. złonkowską га 1929 r. Zainteresowani a 
nie należący jeszcze do Związku mogą opła- 
cić wpisowe i składkę członkowską u wej- 
ścia na załę Zebrania. i 

Wobec tego że sprawy „Treščią“ objete, 
dotyczą eetki obywateli rozsianych po ca- 
łej Polsce, wszystkie pisma proszone są o 
powótrzenie niniejszego zawiadomienia. 

  

R POSADY Ę 
ae SWW Į 

Nkaszerkaśmiałowiła wychowaniem 
oraz Gabinet Kosme- dzieci, lub gospodar- 
tyczny usuwa zmar-stwem domowem zaj- 

    

Zakład Pasów i Bandsży Leczni- 
czych „JEANETTE* Mickiewicza 22. 
Poleca najnowsze modele otrzymane 
z Paryża do ostatniej mody obcisłych 
sukien bardzo wygodne. Pasy lecz- 
nicze gumowe. Pasy po operacjach 
brzusznych, oraz pasy do stanu 

szczki, piegi, wągry, mie się inteligentna 
łupież, brodawki, ku-. wdowa lst srednich. 
rzajki, wypadanie wło- Posiadam dobre świa- 
sów. Mickiewicza 46. sectwa. Adres: ul. 

| odmiennego. Poń h ENZO mę B o 
а Р A 

8 ala y gumos BBS CRUZ Piekiełko. o 

AS METAAWAM 
OBWIESZCZENIE. BE Kosmetyka BB | 

i . КОРНО | SPRZEDAŻ & 
Sąd okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- poj 

wilny, obwieszcza, że na żądanie Leona Ku- GASASAE 
czyńskiego decyzją swą z dn. 3 grudnia 1929 G a b i net F * 

ona iczyńskiego 0 akeyj Wileńskiego Bug Racjoalnej Kosme- F Ortepian 
ku Ziemskiego w odcinkach po 5 sztuk 25 22 doba” 
emisji wartości nominalnej po 250 rubli ka» Mickiewicza 31 m. 4. 

krótki, blat metalowy 
zi. 80U do sprzedania. 

žda: Nr. Nr. 20651, 20652, 20653, 20654, kobiecą kon- Kijowska 4 m. 10. -o 20655, 20656, 20657, 20658, 20650, 20660. DIOÓŃ seęwaje? doslęge 20661, 20662, 20663 „20664, 20665, 20666, UTOCĘ serwsie, uw BAWAWAM 20667, 20668, 20669, '20669, 20670, 20671, jej ” skazy: | braki, 20672, 20673, 20674, 20675, 20676, 20677, Sztuczne opalenie ce- da NE Bas LU ag aavu ‚ „ 20686, 20687, . : i ja 8 20680, 20690, 20691, 20602, 20693, 20694, 56Я !, шрей. Nai BaWa 

  

› › dobycze ko- 20695, 20696, 20697, 20698, 20699 20700 lą- TOWsze zdał : PPR 
cznie na sumę 12500 rubli oraz 65 akcyj po- ISA kai aa A Tab? ZpiECZEBIE Г 
jedynczych pod Nr Nr. 18556, 18557, 18558, W 7. P. 43 įnajpew nieįsze na i 
18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, —— = kapitał i procenta ; 
18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, KOBIECĄ załatwia # 

"'ппЗКОМспиіе. 

  

18571, S o e 18575, 18576, Wileńskie Biuro | 
A: » , ‚ 18581, 18582, doskonałi, odświeża. | Komisowo - Handl. 

18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, usuwa braki i skazy. | Mickiewicza 21, | 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, Regulacje i trwałeł tel. 152. £616-0 18595, 18506, 18597, 18598, 18590, 18600, ORLA A , przyciemnianie brwi. т ь 
18601, 18602, 18603, 18604, 18605, 18631‚” inet _ Kosmetyki 
18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, jaca „CEDIB" lowość W bolące. 
18638, 18630, 18640, 18641, 18642, 18643, J.  Hryniewiczowej,  kwizytorzy (Ei a 

skupi 

ze 

18644, 18645, na sumę 16.250 rubli Sprawa Wielka IS m. 9. Przyj. Aa 
nr. Z—597/24 r. od g' 10—7. seb, 

8.000 

dolarów ulokujemy 
na dobrą hipotekę 
D, H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewiczą 

imę) tel. 9-05. 

St. sekretarz 

(—) podpis. * .№ЩЕ№' 

B LOKALE i 
Lali 

    

    

Wileńskie Towarzystwo Handiowo- 
Zastawowe LOMBARD 

zawiadamia że 13 i 14 grudnia r. b. 
o godzinie 5 po południu odbędzie 
się licytacja w lokalu Lombardu Bi- 
skupia 12 (Plac Katedralny), pianina, 

Do wynajęcia 
2 pokoje słoneczne, 
umeblowane,   

  fortepjanu, wirówki,  elektroluxu, g L Bo Z 
swetry, trykoty, į innych Save Kaina ania Er 
rzeczy pozostałych z poprzednic a dż ZGU w licytacji. 20 l Ofarna 2, m I kaj ы 
  EL RED i 

Poszukuje gubioną książkę SIĘ lokalu 
  

BK Sprzedaje się 2-u  piętro* sklepowego lub pół- wojskową, rocz- 
murowany DOM wy z dużym lokalu z wystawą, nik 1903, wyda 

placem nadający się do fabryki lub. M przy ul. M'ckiewiczaą przez P. K. U. Lida, 
do innych celów przemysłowych. 
Dowiedzieć się tel. 11-70, między hońż 

3_5po południu, |___ =1N lina Niemiecka 22. nia się. 

lub Wielkiej, Oferty na imię Józefa Cze- 
do biura ogł. ]. Kar- chońskiego, CNA 

| 

l 
  

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 
AŚ


