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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
` 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa -— Księgarnia jazwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk M. Michautego, 
N. ŚWIĘCIAWNY — Księgarnia (-wa „Ruch”. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgamia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza iż 
STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Buiet Koiejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. Ž 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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GABINET p. STEEGA MQWA MINISTRA MATUSZEWSKIEGO 
  

Paryż, 13 grudnia. 

Gabinet pana Tardieu obalony zo- 

stał 4 b. m. Dziś rano p. Teodor Steeg 

sprezentował p. Prezydentowi Repu- 

bliki nowy rząd. Kryzys trwał więc 

dziewięć dni. Jego przebieg był bar- 
dzo znamienny. 

Jak wiadomo, p. Tardieu rozporzą 

dzał niewielką większością w Izbie 

posłów, a upadł w Senacie, bo przy 

głosowaniu zabrakło mu 5 głosów. 
Wytworzyła się sytuacja dość kłopot- 
liwa: oto w Izbie ma większość „cen- 

tropraw*, a w Senacie „centrolew'". 

Gdyby w parlamencie francuskim 
istniały zorganizowane i zdyscyplino- 
wane stronnictwa, to jedynem wyj- 
ściem byłoby rozwiązanie Izby za 
zgodą Senatu, co przewiduje konstytu 
cja francuska. Ale od czasu ufundo- 
wania Trzeciej Republiki jeden tylko 
Prezydent z przepisu tego skorzystał: 
był to marszałek Mac - Mahon. Ko- 
rzystając z prawicowej większości w 
Senacie, rozwiązał w r. 1877 Izbę, 
gdzie lewica posiadała wielką przewa 
ge; wybory z 14 października prze- 
wagę tę utrzymały. Od tego czasu sło- 
wo „rozwiązanie* ma we Francji za- 
paszek reakcyjności i dyktatury. Ża- 
den prezydent nie odważył się — ро 
Mac - Mahon'ic tego przepisu konsty- 
każ zastosować. Prezydent Doumer- 

ue nie znajdował się zresztą wobec 
! położenia tak trudnego, żeby uciekać 

się aż do rozwiązania Izby i zatruwać 
sobie ostatnie miesiące swego ' sied- 
miolecia. Wie p. Doumergue deskona 
łe, jak wielką rolę spełnia w dzisiej- 
szem życiu parlamentarnem Francji..... 
teorja względności.. Między zdecydo- 
wanymi ludźmi „prawicy* i „łewicy* 
— ai te terminy są bardzo względ- 
ne — istnieje we Francji dość wiel- 
ka „pierzyna”, składająca się ze zwo- 
lenników polityki „realnej”. Różne ma 
ją ci panowie etykiety i odcienie, ale 
na jednym punkcie są zgodni: chcą 
być w rządzie a przynajmniej w więk 
Szości rządowej. Jeśli w społeczeń- 
stwie przeważają nastroje umiarkowa- 
ne, głosują z prawicą, jeśli wiatr wieje 
ną lewo — z lewicą. Na półtora roku 

_ Przed wyborami realiści centrowi nie- 
 Pokoją się już o swój los przyszły... 
w tej atmosferze udało się lewicy oba 
6 pana Tardiev w Senacie w nadziej, 
že „pierzyna““ da sę przeciągnąć w 
Izbie na nowo. 

P. Doumergue powiedział sobie, że 
najlepiej byłoby uniknąć walki o „pie- 

` Tzynę*. Gdyby tak p. Poincare chciał, 
| ы toby odbudował rząd zgody i jedności 

narodowej. Nie było to bardzo pew- 
_ ne wobec nastrojów radykałów, to też 

p. Poincere odmówił. Woli poczekać. 
_ Niech tymczasem inni ambitni „mini- 
strable* się zgrają. Więc zaproszono 
do pałacu Elizejskiego senatora Lud- 

_ Wika  Barthou, który przy głosowaniu 
 24b. m. przezornie wstrzymał się 
od głosowania, aby w razie potrzeby 
móc zrealizować „pojednanie. Z za- 
dania jemu powierzonego starał się wy 
wiąząć uczciwie: zaproponował rady- 
kałom uczestnictwo w rządzie, aby nie 
„wykluczył ze swej większości żadnej 
Srupy z dawnej większości, ofiarując 
Jeden portfel członkowi grupy p. Ma- 
rin'a; pozatem chciał utrzymać w 
swym gabinecie pana Tardieu, który 
mu przyrzekł swą współpracę, przyj- 
mując portfel robót publicznych. Ale 
1adykałowie nie zgodzili się na współ 
Pracę z grupą Marina w żadnej for- 
mie, wobec czego p. Barthou z misji 
Swej zrezygnował. Zagrał potem P. 
Oumergue kartę p. Piotra Laval'a, 

_ Tównież senatora. Ten chłop owernja- 
Cki w Paryżu zaaklimatyzowany do- 
Tobił się na polityce niezłej pozycji. 
W młodości był socjalistą. a dziś jest 
typowym... „pierzyniarzem“. Jako 
członek gabinetu Tardieu chciał do- 
chowąć koleżeństwa swemu premjero 
WI i oświadczył na wstępie, że bez 
Pana Tardieu gabinetu nie utworzy. 
Wyczuwa bowiem pan Laval doskona     

   

    

    

    

le, że jako wódz opozycji jest p. Tar- 

die: potęgą. Ale radykałowie za nic 

nie chcieli się zgodzić na pana Tar- 

dieu. Wobec tego pan Laval postano- 

wił się bez nich obejść, ale dla rów- 

nowagi nie chciał dać żadnego port- 

felu grupie p. Marin'a Wówczas nie- 

którzy kandydaci na ministrów (jak 

p. Paweł Reynaud) uzależnili swą 

współpracę od powierzenia choćby 

jednego portfelu „marinistom*, kiedy 

inni (jak p. Germain Martin) oświad 

czyli, iż bez udziału radykałów w 

rządzie żadnej teki nie przyjmą. W 

tych warunkach p. Laval zrzekł się 

misji tworzenia rządu, a p. Doumer- 

gue poprosił od siebie trzeciego zko 

lei senatora, tym razem radykała p. 

Teodora Steeg'a. 

P. Steeg odrazu postanowił 

wiązać się ani z panem: Tardieu, ani 

z grupą Marin'a. Miał więc poparcie 

radykałów i tych „pierzyniarzy*, któ- 

rzy mieli p. Tardieu za złe, iż z ich go 

towości poświęcenia się nie skorzy- 
stał, kiedy swót gabinet tworzył. Bóg 
świadkiem, że dobra wola p. Tardien 

była wielka, bo ilość jego ministrów i 

podsekretarzy stanu przękraczała trzy- 

dziestkę, ale doprawdy trudno było 
iść dalej. Wiadomo, że p. Steeg liczy 
na ciche poparcie socjalistów, ale nie 
chcąc być zbytnio od nich uzależnio- 

nym, spróbował jaknajbardziej roz- 

szczepić dawną większość pana Tar- 
dieu. Udało mu się to tylko w drob- 
nej części, Może liczyć na „lewicę ra- 

dykalną”, czyli na t. zw. grupę p. p. 
Loucheur'a i Danićlou, ponieważ obaj 
ci panowie zostali ministrami, co nie 
gwarantuje zresztą, że wszyscy czion- 
kowie grupy głosować będą za gabi- 
netem. Z następnej, idąc na prawo, 
grupy „republikan lewicy" (p. p. Tar- 
dieu P. E. Flandin) udało się p. 
Steeg'owi oderwać 5 ochotników, któ- 
rzy połasili się na fotele lub taburety 
ministerjalne, ale grupa głosować be- 
dzie w większości przeciw rządowi. 
„Akcja  demokratyczno - społeczna” 
(p. Maginot), ludowi demokraci (p. 
Champetier de Ribes), „niezaležni“ 
(p. Desire Ferry) i grupa Marin'a 
nie mają w rządzie żadnego przedsta 
wiciela i przechodzą do opozycji. Za- 
siada natomiast w gabinecie p. Steeg'a 
-— liczącym 18 ministrów i 12 podsek 
retarzy stanu — 8 radykałów z p. Da- 
ladier'em, Albertem Sarraut'em i Ka- 
milem Chautemps na czele; zasiada w 
nim również dwu republikan socjal- 
nych, a mianowicie p. Briand, który 
jest nadal ministrem spraw zagranicz- 
nych, oraz p. Painlevć, który został 
ministrem żeglugi powietrznej. Wielka 
zręcznością p. Steeg'a jest powierze- 
nie spraw węwnętrznych p. Jerzemu 
Leygues (z grupy „republikan  lewi- 
су“), oraz ministerstwa wojny panu 
Barthou. 

Gdyby nie Izba, rząd p. Steega 
byłby bardzo mocny. Jest to właści- 
wie rząd dawnego kartelu lewicy, roz 
szerzony na prawo przez współudział 
paru osobistości _ umiarkowanych. 
Prawdziwa koncentracja wymagałaby 
aby zamiast oddzielnych ludzi ucze- 
stniczyły Ww rządzie umiarkowane 
grupy. To się p. Steeg'owi nie udało 
z dwu przyczyn: po pierwsze radyka- 
łowie widzą w koncentracji nie jakieś 
pojednanie, a tylko rozbicie większo-- 
Sci pana Tardicu w przewidywaniu 
przyszłych wyborów; po drugie p. 
Steeg nie posiada dość osobistego au- 
torytetu. Nikt go nie posądza o jakiś 
fanatyzm radykalny, choć w styczniu 
1927 r., przy wyborach senackich, nie 

pogardził p. Steeg nawet głosami ko- 
munistów, aby przejść w drugiej tu- 

12е“, ale właśnie tego rodzaju „zręcz- 

nošci“ nie czynią zeń męża stanu 
wielkiej miary. A : 

Jaka jest przyszłość gabinetu p. 
Steeg'a? Jeśli socjaliści głosowaliby 
przeciw niemu, upada napewno. Jeśli 
się wstrzymają od głosowania, byt 
gabinetu nie jest bynajmniej zapew- 

nie 
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WARSZAWA. PAT. Kierownik Minister.wagi między produkcją, a konsumcją, rów- 
stwa Skarbu Matuszewski wygłosił na_dzi- 
siejszem posiedzeniu Sejmu przemówienie, 
w którem m. in. powiedział: 

ZMNIEJSZENIE BUDŻETU 

Wzrost wpływów skarbowych, który 
trwał nieprzerwanie od roku 1926 aż do 
1929 włącznie, w r. 1930 nietylko ustał, ale 
dochody Państwa zmniejszyły się w po- 
rownaniu do odpowiedniego okresu minio- 
nego roku budżetowego o 8.82 proc. Nie 
mogę pominąć milczeniem tego faktu ten- 
dencyjnego Śrubowania dochodów do góry 
przez partje opozycyjne, podczas rozprawy 
nad budżetem obecnie obowiazującym, aby 
zgóry zaznaczyć pewien sceptycyzm, z ja- 
kim odnosić się będę do propozycji zniian 
w preliminarzu, jakie będą zgłaszane nie- 
wątpliwie z tych ław. Wszelkie poprawki 
istotnie rzeczowe skądkolwiek, zostaną wy- 
sunięte, hedą przez Rząd oceniane z całą 
dobrą wolą i objektywizmem. W roku zesz- 
łym preliminarz rządowy różnił się od pre- 
fiminarzy zgłaszanych z lat poprzednich 
tem, iż wstrzymywał wzrost budżetu. Pre- 
liminarz, znajdujący się obecnie w rękach 
Szanownych Panów idzie dalej. Zmniejsza 
bowiem kwotę przewidzianych wydatków 
państwowych o 1.86 proc. jeśli chodzi o 
budżet netto i, o 2.37 proc. jeśli chodzi o 
budżet btutto. Kwotę zaś dochodów o 3.92 
p”oc., jeśli chodzi o budżet brutto i o 4,87 
proc. jeśli chodzi o budżet netto. 

  

EWOLUCJA SYTUACJI GOSPO- 
DARCZEJ. \ 

Dalej p. minister przytacza przykłady 
wzrostu preliminarzy budżetowych w. Cze- 
chosłowacji, Stanach Zjednoczonych, Au- 
strji Francji i t. d. Skoro państwa o wiel- 
kiem doświadczeniu własnej gospodarki, — 
mówi minister — bynajmniej nie wszystkie 
zmniejszają budżet, należy sobie zadać py- 
tanie, czemu my to czynimy. Nasuwająca 
się odrazu najprostsza odpowiedź — spa- 
dek dochodów w roku bieżącym nie jest 
wystarczająca. Preliminarz budżetowy jest 
odbiciem poglądów na prawdopodobny roz- 
wój stosunków gospodarczych. Muszę tedy 
Panom w najkrótszym, syntetycznym skró- 
cie zarysować pogląd Rządu na układ i 
prawdopodobną ewolucję położenia ekono- 
micznego. 

Pragnąc w sposób najbardziej ogólny 
ująć istctę obecnego przesilenia, określić je 
można jako zwichnięcie się skali światowej 
równowagi między wytwórczością i spoży- 
ciem. Na to określenie zgodzić się może 
każdy, lecz z chwilą, gdy badanie postąpić 
ma o krok dalej, odpowiedzieć trzeba na 
pytanie, czy mamy do czynienia z nadpro- 
dukcją, czy też nie, zaczną się trudności. 
Istnieje niewątpliwie nadmiar towarów, sko 
rc spadają one w cenie i znajdują odbior- 
ców. Ale czy ten nadmiar towarów powstał 
wskutek zbyt wielkiego wzmożenia się wy- 
twórczości, czy też wskutek zaniku skurcze- 
nia się odbioru, czy mamy do czynienia z 
paradoksem nadprodukcji — stara prawda, 
nie zmieniona po dziś dzień przez żadną 
nowikarską teorię mówi jedno: 

„Aby się bogacić, aby się rozwijać, wię- 
cej, aby nie biednieć, trzeba wytwarzać 
więcej, niż sie spożywa". Oto jest, zdaniem 
mojem, istotna przyczyna dzisiejszego kry- 
zysu. Ten, kto konsumuje przez pewien 
okres czasu więcej, niźli produkuje, ten mu- 
si później zniżyć swoją konsumcję, odpu- 
ścić dni marnotrawne. To prawo, od które- 
go jednostka uchylić się czasem może, ży- 
jąc cudzą pomocą. cudzym wysiłkiem, cu- 
dzym kosztem, to prawo jest niezłomne, 
wówczas, gdy chodzi o powszechność. 

SKUTKI ZWICHNIĘTEJ RÓWNOWA 
GI EKONOMICZNEJ 

W dalszym ciągu minister Matuszewski 
w dłuższym wywodzie omówił trudność 
uchwycenia związku przyczynowego, po- 
między okresem: zniszczenia, jakim byla 
wojna, a dniem dzisiejszym. Trudność ta 
polega nietylko na odległości w czasie, ale 
również i na tem, iż po raz pierwszy chy- 
ba w dziejach zaszło zjawisko przewyżki 
powszechnego spożycia nad zdolnością 
wytwórczą. Oprócz tego jedną z przyczyn 
trudności uchwycenia owego związku przy- 
czynowego jest to, iż na prawdę gospódar- 
czą stworzoną przez wieki, rzucone zosta- 
ły dwie zasłony, a mianowicie, inflacja i 
kredyt. 

Działanie inilacji pieniężnej i zadłużenia 
się, jeżeli chodzi o równowagę między spo- 
życiem i produkcją było podobne. Zarówno 
inflacja, jak i kredyt wywoływały nadal 
tendencję do sztucznej konsumcji, a co za 
tem idzie do žie skałkulowanej produkcji. 
Nie mamy do czynienia z nadprodukcją 
sensu stricto, ale mamy do czynienia z pro- 
dukcją, opartą na błędnej kalkulacji. z pro- 
dukcją skalkulowana wedle  nadkonsumeji, 
wedle lat wojnv. inflacji pieniadza i infla- 
cji kredytu. jeśli to rozumowanie jest słusz- 
ne, w takim razie miniecie przesilenia go- 
spodarczego nie jest zależne od nagłej zmia- 
ny koniunktur, ale od przywrócenia równo- 

nowagi zwichniętej w roku 1914: 

Kryzys dotyka w tej chwili najdotkliwiej 
„wytwórczość rolną. Ceny produktów, po- 
chodzących z obróbki ziemi spadły najni- 
żej. Rozwarcie nożyc między wartością 
produkcji rolnej i przemysłowej, jest bardzo 
szerokie. Stwierazić trzeba, iż jest to prze- 
dewszystkiem skutkiem skartelizowania 
produkcji rolnej. 

Drugiem zagadnieniem o znaczeniu ogól 
nem, jest podniesienie się kosztów zaciąg- 
niętych kredytów. Istnieją dziś nożyce nie- 
tylko między cena produktów rolnych i pro- 
duktów przemysłowych, lecz również mię- 
dzy realną wartością pieniędzy — wówczas 
gdy były pożyczane i dziś. Konieczną staje 
się równoległa rewizja wysokości  długo- 
terminowych obciążeń kredytowych, celem 
sprowadzenia ich do wartości takiej, jaką 
reprezentowałyby w momencie kontraktu. 
Leży to w interesie zarówno wierzyciela, 
jak i dłużnika. W tych warunkach cały 
olbrzymi kompleks obciążeń, zwany  od- 
szkodowaniami 1 długami międzyaljanckie- 
mi, dławi codziennie silniej życie ekono- 
miczne świata. 

SYTUACJA POLSKI 

Położenie Polski na tle ogólnego kryzy- 
su charakteryzują trzy główne cechy: 1) 
Polska jest państwem o przewadze wytwór- 

ści rol surowcowej, a więc krajem, 
który przesilenie uderza bezpośrednio. 2) 
Polska należy do krajów o nikłem stosun- 
kowc zadłużeniu zagranicznem, do krajów 
ńapewno nie przeinwestowanych. 3) 
mo niewielkiego zadłużenią, bilans obrotu 
kapitałów jest dla Polski ujemny, co zna- 
czy. że opłata towarów sprowadzanych z 
poza granic i spłata długów obcych wy- 
maga wciąż jeszcze więcej pieniędzy, niż 
otrzymujemy od obcych za nasze towary 
i usługi. 

Podstawą — przesilenia vane; 
przez organizm gospodarczy Polski jest 
przesilenie rolnicze. Tam tkwi źródło na- 
szych niedomagań. Dałsze objawy sa to już 

    

  

przeżywanego 

  

Mi- 

  

objawy pochodne. Polityka gospodarcza 
musi to uwzględnić. Dalej jako kraj dłużni- 
czy nie możemy sobie pozwolić na luksus 
biernego bilansu handlowego. 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

Spróbuję oświetlić kolejno  preliminarz 
przedłożony Wysokiej Izbie z punktu wi- 
dzenia wniosków, do jakich doprowadza 
analiza sytuacji gospodarczej. Pre- 
liminarz _ przyszłoroczny jest najniż- 
szy, jaki mógł być zrobiony w danych wa- 
runkach ustawowych. Zejście niżej godzi- 
łoby już zbyt boleśnie w bieg normalnych 
prac państwowych. Ale zarazem budżet 
ten nie jest za wysoki i będzie zadaniem 
wspólnem rządu i lzby urealnić go. Rząd, 
liczył się z tem przy układaniu i zgłasza- 
niu preliminarza, ale dopiero uchwalenie 
potrzebnych ustaw pozwoli odpowiednio 
zmienić cyfry. jedną z takich ustaw, umoż- 
liwiających odciążenie budżetu przyszłorocz 
nego o kilkadziesiąt miljonów, mają pano- 
wie dziś w rękach. Jest to ustawa o za- 
ciągnięciu 6% proc. pożyczki 

Wydatki układają się zasadniczo w spo- 
sób następujący: ( w cyfrach okrągłych): 
Wydatk, osnbowe ogół.1.187 milj., renty in 
walidzkie 160 milj. długi państwowe —300 
miljenów, wojska (poza osobowemi) — 
527 miljonów. oświata (poza osobowemi) — 
60 miłjonów, bezrobocie skromnie licząc — 
50 mil w. Razem wydatki, wyszczegól- 

„, 2.584 miljony. Na całą zatem 
pozostałą gospodarke państwową zostaje 
500 miłjonów. W tych 300 miljonach mie- 
szczą się wydatki nadzwyczajne w sumie 
niespełna 150 miljonów, które są konty- 
niowaniem rzeczy, rozpoczętych przed 
rokiem, ale przed szeregiem lat. Na cały 
więc normalny bieg administracji państwo- 
wej zostaje suma 350 miljonów zł. Mieści 
się w ten: wszystko, co państwo uczyni po- 
za wynagrodzesiem urzędników — wraz 
ze spłatą długów. oświatą i przygotowa- 
niem obrony narodowej. 

A zatem, gdzie i jak można szukać dał- 
szej zniżki . budżetu? 

Są niewatpliwie tacy, którzy powiedzą 
bez wahania: na wojsko: Są to ci, których 

  

     

      

świątecznych oraż z prowincji o 25 proc. drożej. 
Komunikaty oraz     

   

"SSD 
gorzka nauka historji niczego nie nauczyła 

Rząd nie ma zamiaru uzyskiwać reduk- 
cji budżetu, droga automatycznej zniżki upe- 
sażeń urzędniczych. Dzięki przezorności rzą- 
dów pomajowych dysponujemy.  bowien 
dość znacznemi rezerwami i nie potrzebuje- 
my cbiawiać się EZ deficytu. > 

Tłem, na jakiem w Polsce rozpatruje SĘ 
wysokość budżetu, jest rzadziej  ogólr: 
położenier!  gospodarczeri, częściej  zaż 
sprawa obciążeń podatkowych, nie chce 
więc tego pominąć milczeniem. Wymienię 
przedewszystkiem kilka cyfr, które pr 
nałbym, ażeby panowie zachowali w ps 
mięci. Sprawa obciążeń publicznych i spra- 
wa obciążeń państwowych, to nie są by- 
nsjminiej rzeczy równorzędne. Budżet pal 
stwowy wynosi 2.900 milionów, budżet sa- 
morządów terytorialnych i Śląska — 1.300 
miljonów, budżet samorządów  gospodar- 
czych — 15 miljonów, budżet ubezpieczeń 
społecznych 500 miljonów, budżet ubezpie- 
czeń innych — 100 miljonów. Wynika 
stąd, iż obciążerie państwowe wynosi 52 
proc. całości obciążeń publicznych. 

Stanowisko nasze wobec prób  uposłe- 
dzenia państw rolniczych na korzyść państw 
przemysłowych, w drodze szeregu pozoz 
nie bardzo liburałlnych konwencyj między- 
narodowych, skonczyło się naszą wygraną, 
niewątpliwie ku pożytkowi powszechnemu. 

Wpływ na przebieg, a tembardziej ra 
rozwiązanie przesilenia światowego nie w 
naszych leży rękach. Znajdujemy się ra 
czej na uboczu poza głównemi drogami 
wymiany towarow i pieniędzy. Ma to swe- 
je dobre strony. Łatwiej nam bowiem bę 
dzie może przebieg. kryzysu w Polsce in: 
godzić. Fotrzeha po temu niezbyt wielkie- 
go dopływu kapitałów zagranicznych i od- 
powiedniego ich zużycia. Potrzeba, dalej 
osłonienia rolnictwa przed stoczeniem się 
na poziom cen rynku międzynarodowegi. 
i wreszcie utrzymania równowagi  bilansi- 
handlowego. W obecnym układzie stosum- 
ków politvcznych, wydaje się to możliwe 
do osiągnięcia, tembardziej, że i w dawnych 
warunkach niejednemu z wyżej wskazanych 
wymagań, rząd potrafił cześci zadość- 
uczynić. 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ. 
POSIEDZENIE IZBY POSELSKIEJ 

SPRAWA KONTROLI BUDŻETU 
SEJMU PRZEZ N. I. K. 

Dnia 16 b. in. rozpoczęło się 3-cie po- 
siedzenie Sejmu. 

Marszałek podał do wiadomości Sejmu 
pismo prezesa Najwyższej Izby Kontr. p. 
Krzemińskiego, w którem p. prezes stwier- 
dza między innemi co następuje: 

Z powodu skargi jednego z panów po- 
słów, że przy wykonywaniu budżetu przez 
Sejm, zachodzą różne nieprawidłowości, 
N. Izba Kontr. zarządziła kontrolę, która jest 
w toku. Prezes Krzemiński stwierdza, że 
wiadomości o rzekcmych wynikach kon- 
troli w wykonaniu budżetu Sejmu, zarzą- 
dzonej przez N. l. K., które pojawiły się w 
prasie, nie pochodzą z N I. K., i że odnoś- 
nych informacyj rie udzielała. 

Następnie marszałek zawiadomił, że od 
prezesa N.I.K. otrzymał sprawozdanie kon- 
trob państwowej z działalności za okres 
budżetowy rok 1929 — 30. Kierownik Min. 
Skarbu przedłożył Sejmowi do zatwierdze- 
ma szereg rozporządzeń ministrów skarbu, 
przemysłu i handlu, oraz rolnictwa w spra- 
wach celnych. Marszałek odesłał te rozpo- 
rządzenia do komisji skarbowej. 

Od prezesa Rady Ministrów wpłynął pro- 
jekt ustawy o uchyleniu przepisów wyjąt- 
kowych, związanych z pochodzeniem, naro- 
dowością, rasą lub religią obywateli Rze- 
czypospolitej. Od kierownika Ministerstwa 
Skarbu wpłynęły projekty ustaw o mono- 
polu zapatczanym 1 o zaciągnieciu 6% proc. 
pożyczki zagranicznej. „Marszałek zapropo- 
nował postawienie tych projektów w pierw 
szem czytaniu na porządku obrad. Izba 
propozycje przyjęła. i 

Poseł Rożek /komunista) domagał się 
postawienia na porządku obrad wniosku 
frakcji komunistycznej o nieufności dla 
rządu. Marszałek odpowiedział, że wniosek 
ten jest nie formalny, gdyż niema odpo- 
wiedniej ilości podpisów i wobec tego wo- 
gole nie może być przyjęty. 

JUż OBOWIĄZUJE NOWY REGU- 
LAMIN. 

Z kolei Izba przystąpiła do sprawozda- 
nia komisji o wniosku nagłym posłów B.B. 
w sprawie regulaminu Seimu 

Sprawozdawca poseł Podoski nadmienił, 
iż regulamin Sejmu ustawodawczego  pa- 
rokrotnie poprawiany, okazał się nie dość 
sprawnem narzędziem obrad, dlatego klub 
B.B. zaraz na wstępie nowej kadencji, wy- 
stąpit z nagłym wnioskiem o zmianę regii- 
laminu. Komisja 7 pewnemi modyfikacjami 
przyjęła tę zmianę. Zmiany te podzielić 
można na cztery kategorje. Pierwsza kate- 

niony. Jeśli socjaliści go podtrzymaja, 

wówczas opozycja ceritrowo - prawi- 
cowa może go nie obalić, jak w Iu- 
tym r. b. obaliła w takich samych pra 
wie warunkach bardzo podobny gabi- 
net pana Chautemps'a. W międzycza- 

sie zaszedł bowiem fakt nowy: * afera 
Oustric'a. Ani politycznie, ani sądowo 
afera ta jeszcze się nie skończyła i 

mogą z niej wypłynąć różne niespo- 

dzianki. Ale narazie brutalny fakt, że 

jeden minister i dwu podsekretarzy sta 

nu gabinetu pana Tardieu brało od 

Oustric'a pieniądze, — wystarczy, aby 

7 obawy przed „panamą“ kilkunastu 

posłów z lewego skrzydła dawnej 

"większości głosowało za nowym rzą- 

dem. A jeśli to się stanie, p. Steeg 

wyjdzie zwycięzko z pierwszego z 17- 

ba posłów spotkania. Przetrzyma świę 

ta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, 

aż do 13 stycznia, kiedy Parlament 

zbierze się na nową sesję. Trudno jed 

nak uwierzyć, aby rząd ten był trwa- 

ły. Kazimierz Smogorzewski. 

gorja zmierza do nadania większej powa- 
gi wnioskom i interpelacjom poselskim. 
Druga kategorja poprawek zwraca się prze 
ciwko przewlekaniom obrad, zarówno na 
plenum, jak i w komisjach. Trzecia kate- 
ja poprawek zwraca się przeciw nadu- 
ywaniu trybuny sejmowej do wystąpień 

nielicujących z godnością Izby. 

Poseł Winiarski (klub narodowy) pod- 
dając krytyce wniosek B.B. zaznacza, iż 
wnioski, które mają usprawnić pracę lzby, 
mają raczej na cęlu pośpiech kosztem 
sprawności, wartości i dokładności. Poseł 
Pużak (P.P.S.) uważa, że proponowane 
zmiany daža do skrępowania Sejmu. Po- 
sel Zahajkiewicz (klub ukraiński)  stwier- 
Gza, że przy zmianie regulaminu chodzi o 
przewagę władzy wykonawczej nad usta- 

    

  

wodawczą. Zmiana regulaminu jest nowym“ 
etapem walki przeciw demokracji wogóle. 

Po zakończeniu dyskusji ogólnej, przy- 
stąpiono do dyskusji szczegółowej. W gło- 
sowaniu Izba odrzuciła wszystkie poprawki 
mniejszości, przyjęła natomiast uchwałę 
zmieniającą regulamin w brzmieniu zapro- 
ponowanem  pizez komisję. _ Marszałek 
oswiadcza: „od tej chwili obowiązuje już 
nowy regulamin* poczem zarządził przer- 
wę do godz. 15. * 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 
Po przerwie Izba przystąpiła do pierw- 

szego czytania preliminarza budżetowego 
na okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31 mar- 
ca 1932 roku. Po przemówieniu p. mini- 

  

stra skarbu, wywiązała się dyskusja. Ne- 
stępnie zabrał głos powtórnie kierownik Mi- 
nisterstwa Skarbu Matuszewski, replikujar 
na poprzednie wywody i zauważając, że 
dyskusja toczyła się do owej chwili raczćj 
na tle politycznem, niż budżetowem. 

W dalszym ciągu zabierali jeszcze giQs 
pos. Hałuszczynski (Kl. Ukraiński), pos. 
Thon (kl. żydowski), pos. Ponikowski (Ch. 
D.) Preliminarz budżetowy. odesłano po za- 
kończeniu dyskusji do komisji budżetowej. 
Następnie przesłano do komisji skarbowėj 
projekt ustawy o monopolu zapałczanym. 
Da tejże komisji odesłano projekt ustawy >. 
zaciągnigciu 6ž proc. pożyczki zagranicz- 

nej. . 

NAGŁOŚĆ WNIOSKU W SPRAWIE 
BRZEŚCIA. ODRZUCONO 

Z kolei Izba przystąpiła do Obrad nad 
wnioskiem Klubu Narodowego w zas 
uwięzionych b. posłów i postępowania wo- 
bec nich w Brześciu, W wyniku głosowa- 
nia nad nagłością wniosku w głosowaniu 
imiennem oddana 362, ważnych 
356, absolutna większość 179. W tem za 
uagłością 148, przeciw nagłości 208. Na- 
głość. odrzucono. N. ie w ten sam 

W. w-sprawie zwdłnienia z więzienia po” . w sprawie z * 
siów Ciołkosza, Do Dubois, Mock: 
nieja, Sawickiego, Smoły i Wrony. Naglość 
wniosku uzasadniał p. Czapiński. Przeciw- 
ko nagłości przemawiał pos. Hołówko. * 

  

  

Marszałek Piłsudski w Wiedniu 
WIEDEŃ, PAT. O godz. 11.25 

Wiednia. Na dworcu Północnym 
przybył Marszałek Piłsudski do 

zjawili się pos. Bader, konsul 
generalny Morawski oraz sekretarz legacyjny Korsak. Radca Ie- 
gacyjny Jeleński z ramienia poselstwa wyjechał na spotkanie dp 
Ludenburga! Przyjazd p. Marszałka na dworzec Północny odbył 
się bez oficjalnego powitania. Pos. Bader wszedł do wagonu sa» 

lonowego i po powitaniu p. Marszałka pozostał tam aż do chwiti 

przetoczenia wagonów na dworzec Zachodni. 0 godz. 22.35 pociąg, 
wiozący p. Marszałka ruszył w dalszą drogę na zachód. Wczasie 
swego pobytu w Wiedniu p. Marszałek nie wychodził. z wagonu. 

  

Zlikwidowana rewolta w Hiszpanii 
Onegdaj wybuchła w Madrycie rewolia wśrod korpusu oficerskiego armji. lot-- 

qiczej. Z Hiszpanji nadchodziły sprzeczne wieści o groźnej sytuacji. 
szym nadeszły z Madrytu uspakajające depesze. ю 

Komunikat urzędowy głosi, iż w całymi kraju panuje spokój. 

W dniu wczoraj- 

Jedynie w St. Se- 
bastian około 50 komunistów usiłowało zawładnąć preiektura policji. Według ostatnich 

wiadomości o© buncie na lotnisku w Madrycie, powstańcy przerwali natychmiast ko- 
miunikację telefoniczną i telegraficzną, wtargnęli na stację radjotelegraficzną i rozesłał 
niezwłocznie okrężne wiadomości o ogłoszeniu republiki hiszpańskiej. : 

Aeroplany krążące nad Madrytem ograniczyły się do rozrzucania odezw wzy- 
wających do rewlucji. Od pierwszej chwili wybuchu btmtu, żandarmerja zajęła wszyst 
kie buyłynki publiczne. Mechanicy zajęci na lotnisku oświadczył, że po stawieniu się 

do pracy, dyrekcja poinformowała ich o wybuchu powstanie 
Wielu mechaników odmówiło udziału w buncie i zostało trwięzionych. 

i wręczyła im ' broń. 
Wśród - pow- 

stańców znajdował się również znany lotnik Rada i wiełu oficerów." > 

Ogółem czynny udział w buncie wzięło około 500 ludzi. Wojska rządowe użyły | 
armat jedynie jako środka zastraszającego, wobec czega ofiar w Iudziach nie było. 

Tylko jedna osoba została kontuzjowana. 
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GAZETKI SZKÓLNE 
Na terenie naszego kuratorjum wycho- 

dzi kilka pism szkolnych. Dla. charaktery- 
styki podam tu „Gazetkę Szkolną““, wycho- 
dzącą raz na miesiąc w siedmioklasowej 
szkole powszechnej w Landwarowie. biorę 
do ręki Nr. 1 z dn, t. XL. 1930 r. Format 
arkusza kancelaryjnego, 13 stron bitego 
pisma maszynowego, tytuł zdobiony z ko- 
lorowego papieru. 

Pierwszy artykuł zamieszcza sama re- 
dakcja p. t. „Do naszych czytelników!” , 
w którym czytamy m. in.: „Co miesiąc 0- 
czekujcie nowego numeru pisemka, które 
jest wspólna pracą wszystkich. W „Szkol- 
nej Gazetce“ będą wiadomości z życia ca- 

/łej szkoły, wesołe, pożyteczne, a czasem 
' może « smutne, bo jeżeli stanie się co złe- 
igo „Gazetka”” ten błąd wypowie, ujawni 
;zło i dobro, aby wszyscy dążyli do dobre- 
o. Gazetka poda nam najważniejsze wia- 

domości ze Świata, opowie też jak Żyje 
nasza szkoła i każda jej klasa, a także 
fpowie wypadki i przygody uczniów. W 
„Szkolnej Gazetce* każdy z was może wy- 
gowiedzieć co czuje, czego doznaje od oto- 
czenia i zobączyć jak on sam postępuje 
względem innych". 3 

Następnie czytamy — „Wiadomości ze 
Świata". Czego tam niema! i składki na 
tódź podwodną „Odpowiedź Treviranusowi" 
i o dziesieciuleciu, 140 sterowcu R. 101. i 
o. katastrofie w Ałsdorfie i t. d. Dalej z 
„Z życia szkoły”, a więc. różne przestrogi, 
Qbowiązki, choroby zakaźne, (był wypadek 
tyfusu), sklepik szkołny, huliec. szkolny, 
fružyny harcerskie, samorząd it. d. 

Mity dział stanowią „Dobre i złe uczyn- 
ki“, w którym uczniowie i uczenice wy- 
powiadają przykładowo swe żywe spostrze- 
żenia. 
“° _ Poważnie dość figuruje dział „Lite- 
racki“. Biora w nim udział sami uczniowie 
T uczenice. Np. p. Kozubowska, ucz. V 
gddz. w sposób dość humorystyczny kre- 
sti „klasówkę z polskiego”, p. Bielanówna, 
© VI oddz. opowiada przygodę z psem, 
*tóremu rzuciła połowę Śniadania, a on 
mie bacząc na to ugryzł ją w nogę , gdyż 
szła przez cudze podwórko (wbrew upom- 
nieniom kier. szkclv), p. Wasilewska z VI 
"oddz. opisuje smutną jesień, p. Nikiteńko z 
VII oddz. czyni próby (nawet sympatycz- 
ae) wierszowania o babiem lecie, które: 

„Chcąc jesieni nędzę 
Śkryć pod jasną szatą, 
Rozsnuło na przędzę 
Srebrna — babie lato” . 

P. Rodkiewiczówna kończy ten dzał ar- 
cywesołą przygodą w lesie, dokąd wy- 
$rała się po grzyby. Zbłądziwszy, ujrzała 
„wilka”, który biegł za nią aż na podwór- 
«o. jakież bylo jej ždziwienie, gdy spo- 
strzegła, że to było najzwyklejsze cielę, za- 
ubione od stada krów, a którego tak gor- 

fiwie poszukiwał pasterz. 
- Za działem „literackim“ następuje: „We- 
soły kącik". Uczen VI oddz. Stachowicz 
kreśli z rozmachem „wykład nauki o Pol- 
sce współczesnej” (wierszem), poczem na- 
stępuje cały szereg dowcipów o lekcjach, 
zdaniu, gramatyce i t. d. Rebusy i ogło- 
szenia zamykają 1 numer. 

Nr: 2 (grudniowy) zawiera te same? 
działy i jest bardziej urozmaicony. Z pierw 
szej stronicy dowiadujemy sie o wysłaniu 
fistu do Marszałka Piłsudskiego, wypraco- 
wanego przez uczenice drugiego oddziału. na 
który otrzymano odpowiedź: _ „беКтефаг а# 
<$obisty Pana Marszałka Piłsudskiego 
uprzejmie dziękuje za nadesłany list". 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje ar- 
tykuł p. . „Troki Stare i Nowe”, podpisany 
inicjałami H. K. (Jak się domyślam, 
przez miejscową nauczycielkę p. Helenę Ku- 
letową). Autorka sięga do czasów naj- 
dawniejszych, objaśnia pochodzenie nazwy 
Troki („Trakas” —  karczowisko), wspo- 
"mina o Gedyminie, Kiejstucie i Witoldzie, 
słowem, artykuł czysto regjonalny i nader 
pouczający. Oby więcej podobnych  przy- 
Czynków. do nauki o rodzinnym zakątku 
gla naszej młodzieży! Chlubnie przeto po- 

pisuje się nauczycielstwo landwarowskie, 
%tóre mimo nawału pracy zawodowej, ро- 
święcą sporo czasu fa. pracę: społeczną. 
Przez wydawanie gazetki poznajemy -do- 
ktadniej zdolności naszej młodzieży, w 
£tórej często ukryte są talenty, która 
wreszcie rwie się do popisów — staje do 
konkursėw.... 

W młodzieży tej widzimy na przyszłość 
dobrych obywateli, wreszcie kadry nowych 
dziennikarzy, z praktyką od zarania žycia.. 

Resztę uwag i «wiadomości o gazetkach 
ze szkół innych odkładam .. do następnej 
cRazji. J. Hopko | 

  

  

DAUGIELISZKI POW. ŚWIĘCIAŃSKI 
т Jedynka wśród Litwinów. Dziś, gdy 
łuż widzimy świetne zwycięstwo _ jedynki 
u całym kraju, a w szczególności w woj. 

.„Mileńskiem, pragnę z dumą powiedzieć, że 
f£ ludność gm. Daugieliskiej należycie spełni- 
tą swój obowiązek obywatelski i w czasie 
wyborów do Sejmu i Senatu ; oddała .swe 
głosy za tych męążów, którzy mogą dźwig- 
gać kraj z możliwego. upadku i. odwrócić 
kartę historji Ojczyzny na nowe, lepsze to- 
KA Milczeliśmy dotychczas, czekając wyni- 
ów 'wyborów, gdyż trudno było odczytać 

treść duszy Litwina — rolnika, jakie ma 

  

"NA WŁASNE OCZY 
WYWIAD W POCIĄGU. 

Stacja  Instenburg. 

Wyjatkowym trafem wypadło mi 
spotkać człowieka, który powracając 
z Moskwy, gdzie przebywał kilka lat 
z rzędu, jako dziennikarz zagraniczny, 
doskonałe był oznajmiony z tamtejsze 
mi stosunkami. Należał więc do nie- 
łicznych wybrańców, którzy powie- 
dzieć o sobie mogą: na własne oczy 
widziałem... —- Było to w wagonie 
t-ej kłasy bezpośredniego połączenia 
Berlin — Moskwa, przez Rygę i Ko- 
wnc. Przeczytałem już właśnie dwie 
„Gelbe Ullstein - Biicher', a trzyma- 
iem w ręku Agabekowa „GPU“ co od- 
tazu zwróciło rozmówę na właściwe 
tory. r La aide . 

+. — Ciekawe, Pan z Moskwy, jakże 
tam? 
«+ Dziennikarz często zadaje takie . 

pytanie: czy to .prawda.-toa: wszystko 
co'piszemy o Rosji Sowieckiej i to jest. 
dla niego pytanie najbardziej ciekawe, 
najbardziej godne-rzetelnej-©dpowie-. . 
dzi. Otóż mój zągraniczny kolega .od- 
gowiedział w ten sposób: . „Często 
wyolbrzymiacie  niępotrzebnie . fakty, 
Które nie miały miejsca, albo nie po- 
siadające znaczenia istotnego, przemil 
czacie zaś inne, niezmiernie dla tamtej 
szych stosunków  charakterystyczne. 
Wogėle jednak, jeżeli chodzi o kata- 

przekonanie i poglądy na siłę Państwa 
polskiego. Wieczne intrygi Kowna i opo- 
zycji, zrobiły chaos w jego myśleniu. Zbi- 
jany z drogi złotemi obiecankami, rzucał 
się jak ryba na lodzie, pragnął dowiedzieć 
się prawdy, co mia robić, by się polepszył 
jego byt. Prawdy jednak nie potrzebował 
długo szukac. Przyszła ona sama, w całej 
pełni, strojna i bogata. Przyszła jedynka 
pod cichą strzechę wiejską w towarzystwie 
innych schorzałych numerków i g'osiła swe 
hasła i zadania. Nie zyskała jednak odrazu 
uznania. Chłop, żądny ziemi, szedł za złote-    
mi słówkami  „pachołków' suchej 7-ki i 
innych śmiertelnych numerków. Miał oczy. 
zasłonięte czarną  płachtą i nie | widział 
oszustwa ze strony opozycji. Uwielbiał te- 
go „gariacza”, xtóry najwięcej obiecywał 
mu bogactw. Nie miał zielonego pojęcia, 
jakiemi hasłami posługuje się ta, lub inna 
partja. Jedynka przyszła skromna, bez zło- 
ta i zienii, lecz prawdziwa. I to jej  dato 
zwycięstwo. jedynkę prowadziły osoby 
miejscowe, które wspólnie z chłopem prze- 
żywały dolę i niedolę. Tym osobom lud 
wiejski — litewski wierzył, nie szałem 
chwilowego zachwytu, który prędko prze- 
mija lecz rozwagą myśli o przyszłe jutro. 

Przemowy miężów zaufania B.B.W.R. 
były nie wiecam czysto politycznemi, lecz 
wykładami, podczas których chłop zyskiwał 
moc wiadomości z różnych dziedzin. Komi- 
tety B.B.W.R. na terenie naszej gminy da- 
wały odrazu konkretne korzyści dla wieś- 
niaka. Tak np. przy samorzutnie powstałym 
komitecie w Paryndze utworzyło się od- 
razu biuro darmowego pisania podań, udzie, 
lania porad i demowa apteczka. Komitet 
istnieje do dziś dnia i jest nadzieja, że w 
krótkim czasie przeobrazi się w  nieśmier- 
telną organizację, np. Kółko Rolnicze. Od- 
czyty i przemówienia wygłaszane na ze- 
braniach członków, przekonały wieśniaka, 
że dawne obiecanki „warchołów* opozycyj- 
nych nigdy się nie spełniły i nie spełnią, 
że tylko jedna wspólna praca z rządem Mar 
szałka Piłsudskiego, może polepszyć obec- 
ne, ciężkie warunki życiowe. 

I nie poszła na marne nasza praca. Oto 
w dni wyborów, niemal wszyscy z uśmie- 
chem na ustach stawili się do urn i jawnie 
złożyli 1-kę. 

Teraz. możeniy się szczycić wynikami 
swej pracy, które streszczają się w zdoby- 
ciu blisko 3 tys. głosów na korzyść 1-ki 
przy głosowaniu do Sejmu. Przy wyborach 
do Senatu, gmina nasza wzięła  pienwsze 
miejsce w powiecie co do ilości głosów na 
Nr. 1. S. W. 0. 

KOŁTYNIANY 

— życie społeczne, gospodarcze i kuńtt- 
ralno-oświatowe. Poglądy polityczno naro- 
dewošciowe, brak zgody i harmonji, włas- 
ne „ja”, ignoracje i inne lokalne przeszko- 
dv, wszelakie gałczie życia kołtyniańskie- 
go, czynią poprostu niemożliwem. Całe Е 
więc życie kulturalne skupia się tutaj wy- 
łącznie na estradzie scenicznej. 

Qto dnia 9 b. m. komitet obchodu 12-le- 
cia Odzyskania  Niepodlegtošci i 10-lecia 
wvzwolenia Wilehszczyzny z pod jarzma 
bolszewickiej hordy krasnoarmiejców, zor- 
ganizował w sali domu poraijalnego uroczy- 
stą akademię, na program której złoż ły 
się: przemówienie okolicznościowe, wygło- 
szone przez p. P. Szczewirskiego — kierow- 
nika szkoły powsz., odegranie jednoaktów- 
ki, deklamacje i śpiew dziatwy szkolnej, 
oraz tańce przy dźwiękach ork. 20 baonu 
K.OP. 

22 ub. m. Kolo Młodzieży Wiejskiej wy- 
stawiło sztuczkę sceniczną p. t. „Na węd- 
kę”, która zaznaczyć należy, pomimo krót- 
kiego przygotowania została odegrana jako 
tako. Wprawdzie znać było, że niema! wszy 
scy z grających starali się odtworzyć role' 
csób, niestety, częściowo im to się udało. 
Na przyszłość wartoby było więcej włożyć 
swej pracy nad sobą i odpowiednio się 
przygotować. Pod adresem zarządu koła, 
wysyłającego zaproszenia można poczynić 
szereg uwag, dotyczących „mocy  niespo- 
dzianek”. Ani poczty francuskiej, ani con- 
fetti, ani serpentynu nie spostrzegliśmy, po- 
mimo wyraźnej wzmianki o tem w zapro- 
szeniach. A szkoda... (i. f. t.) 

— Obchód 100-letniej rocznicy powsta- 
nia Ustobadowego. Jak się dowiadujemy, 
obchód 100-letniej rocznicy od chwili wy- 
buchu powstania listopadowego w 'Kołty- 
nianach będzie obchodzony dn. 29 b. m. 

ANTOLKSNA, GM. KOŁTYNIAŃSKA 
— Amatorskie przedstawienie. 23 ub. m. 

we wsi Amtołksna położonej tuż nad gra- 
nicą polsko-litewską, odbyło się amatorskie 
przedstawienie zorganizowane przez miej- 
scówe Koło Młodzieży Wiejskiej i p. Wa- 
lerjana Romańowskiego, kierownika szkoły. 

ŚWIĘCIANY 
— Jeszcze o wystawie Przysposobienia 

rolniczego. W korespondencji, umieszczonej 
na łamach „Słowa” omawiającej wystawę 
Przysposobienia Rolniczego przez pośpiech 
została opuszczoną wzmianka dotycząca 
wystaw poprzedzających wystawę w Świę- 
cianach. Oto dodatkowo wyjaśniam, że w 
powiecie odbyły się wystawy: w  Hodu- 
ciszkach — 30-X ze 113 uczestnikami, w 
Podbrodziu — 3-XI ze 123 uczstn. i ostat- 
nia w Święcianach — 5-XI ze ti 0 

   

strofalną sytuację Sowietów — to jest 

ona mniej więcej taka jak opisywana 
w „prasie burżuazyjnej”. Jest źle, jest 
okropnie". 

— Chciałbym mieć pobieżne wyo- 
brażenie o tamtejszym życiu, ażeby 
więc nie gubić się w powodzi pytań, 
pozwoli pan, że zapytam go o wła- 
sne życie. Naprzykład gdzie pan mie- 
szka i wiele wydaje pan na utrzyma- 
nie? 

— Mieszkam w jednym z dwóch 
hotelów istniejących w Moskwie, a 
przeznaczonych dla cudzoziemców. 
Numer kosztuje mnie 5 dolarów dziea 
nie. Utrzymanie 7. Razem 12 dolarów 
dziennie. W ten sposób utrzymać się 
można, ale.. oszczędzając na żołądku. 
W tych dwóch hotelach są również 
dwie, na całą Moskwę, restauracje, 0- 
kropnie drogie. Pozatem w całem mie- 

„ście. porozrzucane są stołówki , gdzie 
karmią niemożliwie podle. Prywatnego 
mieszkania otrzymać nie podobna. 
Ostatnio zniesiono w Moskwie rynki, 
wywołało to panikę wśród ludności. 
Dziś jest sytuacja tego rodzaju, że 
wogóle nic kupić nie podobna. : 

— Jakže tc byč može, chociaž o 
„tem niejednokrotnie słyszałem, ale 
nie mogę sobie tego dobrze uprzytom 
„nić. Niech mi pan powie zupełnie kon 
kretnie, naprzykład: zgubi pan rano 
w czasie ubierania się spinkę do koł 

„nierzyka, chce pan nab 
chodzi na ulicę i... 

: nie znajduje pan nigdzie 

yć nową, wy | 

Rokowania w Beriinie 
BERLIN, PAT. Przewodniczący deiegacji polskiej do rokowań 

polsko-litewskich, toczących się obecnie w Berlinie, p. dyr. $zum- 
lakowski przyjął w dniu dzisiejszym p. Arocha, referenta Spraw 
poisko-litewskich w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów. 

Poważna choroba Poincarego 
Paryż. PAT. — Stan zdrowia Poincarego budzi poważny niepokój. W sobotę 

Poincare doznał silnego zawrotu głowy i zimuszony by! położyć się do łóżka. 
wczorajszy i onegdajszy nie przyniosły polepszenia, a biuletyny lekarskie 

Dzień 
są bardzo 

wstrzemięźliwe, co do optymistycznych horoskopów. Cała pras» bez różnicy odcieni 
politycznych, poświęca obszerne artykuły temu wybitnemu mężowi stanu, który w ży- 
ciu politycznem Francji w ciągu ostatnich 20 lat odegrywai tak wybitną rolę. 

40-lecie Encykliki Papieża Leo! 
W maju 1931 roku odbędzie się 

r a XIII 
międzynarodowy obchód ku uczcze- 

* 

niu 40-lecia Encykliki Wielkiego Papieża Robotników Leona XIII. 

już się w tym celu zawiązał Międzynarodowy Komitet. 

J. Eminencja ks. kardynał Hlond, Prymas Polski zlecił ks. Michałowi- 
czowi, sekretarzowi generalnemu poznańskiego Związku Katolickich Towa- 
tzystw Robotników Polskich zorganizowanie pielgrzymki robotników pol- 
skich do Rzymu na międzynarodowy obchód, który zgromadzi z całego 
świata rzesze robotnicze i działaczy na niwie ruchu robotniczego. 

Organizacje, któreby życzyły wziąć udział w wymienionym obchodzie 
i pielgrzymce, zechcą zwrócić się do ks. Michałowicza za pośrednictwem 
kancelarji J]. Eminencji ks. prymasa Polski w Poznaniu. 

DROHICZYN nad Bugiem 

— Oszuści i wyzyskiwacze. Niedawno 
przyjechał do nas wróżbita. Ponalepiał na 
płotach i słupach odpowiednie zawiadomie- 
nie o swojem przybyciu i rozpoczął  dzia- 
łalność. W Drohiczynie, jak 1 wszędzie, są 
łatwowierni i ciekawi, więc p. Toruńska, 
mieszkanka tutejsza, przyszła do apteki po 
cukierki od kaszlu i zioła dla swego Syna, 
chorego na gruźlicę. Na pytanie kto jej te 
środki zalecił, odpowiedziała, że wskazał to 
wielki doktór—wróżbita który zamieszkał w 
zajezdzie Borucha. Przy tej sposobności 
opowiada ciekawe szczegóły Podczas 
wróżby wieszczek powiedział, że ma w 
demu chorego, nakazując natychmiast przy- 
prowadzić go do siebie. Stało się wedłuż 
jego polecenia. Wrożbita, obejrzawszy cho- 
rego, dał mu lekarstwo wartości aptecznej 
gr. 60, biorąc jednak za nie od p. Toruń- 
skiej zł. 20. Udała się też do wielkiego do- 
ktora kuzynka p. Toruńskiej. Wróżbita dał 
jej również lekarstwo, kupione dnia  po- 
przedniego w aptece za zł. 3 gr. 60, za 
które zapłacić musiała 27 zł. Wypadki po- 
dobne zdarzały sie we wsiach okolicznych. 

  

Kilku tak . doktorów  krażvło wśród 
ludności wiejskiej. Maiąc pozwolenie na 
sprzedaż  expeleru, uprawiali ci panowie 
oszustwo, sprzedając leki po cenach bar- 
dzo wvsokich. W końcu posterunek policyj- 
ny wziął sprawę w swoje ręce. 

Myślę, że władze państwowe. udzielajac 
różnym wędrującym, a nie pewnvm, osob- 
nikom, pozwolenia na sprzedaż leków, lub 
uprawianie  wrėžbiarstwa, — urzad7aią 
ludowi ciemnemu i biednemu  podrwdina 
krzywdę, bez wrożb bałamuca, a lekarstwa 
bardzo watpliwej wartości, niewątpliwie są 
i oszukaństwem i wyzvskiem. 

X. Michał Rutkowski 

LIDA 

— Z działalności Powiatowego Komitetu 
L.O.P.P. Staraniem Powiatowego Komite- 
tu L.O.P.P. w Lidzie został urzadzonv od- 
czyt w Sobotnikach, który wvgłosił prof. 
Śiedziński lan na temat lotnictwa i obrony 
przeciwgazowej. Zebrani w liczbie kilkuset 
osób z wielkiem zainteresowaniem  wvsłu- 
chali rzeczowo uiętego odczytu. Po odczy- 
cie prof. Śledziński z ramienia Pow. Kom. 
L.O.P.P. dokonał lustracji zarzadu mmiejsco- 
wegc koła oraz rewizii prowadzonei przez 
zarząd kasowości. Ponieważ  dotvchczaso- 
wy zarząd okazał sie onieszałym w wvkc: 
nvwaniu swych nhowiazków, przeto przy- 
stapiono do zreorganizowania zarządu, w 
skład którego weszli p. n.: prezes —  Ża- 
gun, wiceprezes —Czeiko, skarbnik — 
Derlecki, sekretarz — Hertleinówna. Da ko- 
misii rewizyjnej weszli p. p.: ks. Žebrow- 
ski, dr. jarmolinski i St. Wojnicki. 

Naležv sie spodziewać. że po dokonaniu 
powyższych zmian w zarządzie, Koło' L.O. 
PP. w Sobotnikach przejawi żvwszą dzia- 
łalność, niż dotvchczas, spełniając w ten 
sposób obowiazek narodowy w dziedzinie 
rozwoju lotnictwa i obrony przeciwpoża = 
rowej. R 

Podobne 
w najbliższych dniach we wszystkich 
łach na terenie powiatu Lidzkiego. 

— Nowa Spółdzielnia Mleczarska w -Li- 
dzie. Staraniem Okr. T-wa  Organizacyj i 
Kółek Rolniczych, została otworzona w Li- 
dzie przy ul. Zamkowej 2 nowa 'spółdziel- 
nia mleczarska, jakiej brak dotychczas, Li- 
da znamiennie odczuwała. Przy spółdzielni 
uruchomiony został również sklep  produk- 
tów wiejskich, który: będzie miał na' celu 
zaopatrywanic Swojej: klienteli  codzienuie 
w świeże produkty wiejskie. W skład za- 
rządu spółdzielni weszli p. p. Pietrusewicz, 
Krawczyk i Skolimowski. 

Justracje i odczyty odbędą sie 
Ko- 

spinki, nawet gdyby oblatał pan całe 
miasto Ażeby nie być  gołosłownym 
muszę powiedzieć, że właśnie ze mną 
był taki wypadek z tą spinką. W żad- 
nym sklepie jej nie znalazłem. U pe- 
wnego „kustarnika“, t.zn. drobnego 
rzemieślnika, jakich się jeszcze spoty- 
ka w Moskwie, u zegarmistrza... 2а> 
mówiłem sobie i on zrobił mi spinkę 
na zamówienie w ciągii pewnego cza- 
su. 

— A papierosy, zapalki...? 
— Proszę pana — mówi mój roz 

mówca, wydobywając ogromne  pu- 
dło papierosów z walizy — oto są 
papierosy, jake ja palę. Jak pan widzi 
jadę zMoskwy, a to nie są papierosy 
sowieckie. Sprowadzam je pudłami 
2 kraju. W Moskwie pan. papierosów 
nie dostanie wcale na ulicy, ai za-, 
pałek, tak sanió jak nie dostanie pan 
nic wogóle. Na wszystko jest koope- 
ratywa i książeczki członkowskie. Ja, 
jako cudzoziemiec posiadam również 
swą „,Dewicitnuju kniżku* do skle- 
pów dla cudzoziemców, ale naprzy- 
kład spinki tam nie dostałem i kołnie- 
rzyka też.nie. Zachorowałem pewnego 
razu i lekarz kazał mi pić mleko. Nie 
dostałem butelki mleka w restauracji 
hotelowej i nie dostałem jej oczywiście 
nigdzie w całej „Biełokamiennoj*. 

— Jakże żyją tam ludzie,w takim 
razie, co jedżą? . 

— Żyją, bo żyć muszą, jedzą to 
co im kooperatywa wyda. Chodzą 9b- 
darci i brudni. Nie będę pana nudził 

— Oświata rolnicza pozaszkolna w gar- 
nizonie lidzkim. Celem popularyzowania 
wiedzy rolniczej, Szkoła Rolnicza w Ber- 
dówce pod Lidą przystąpiła do organizowa- 
nia . perjodycznych kursów rolniczych w 

I garnizonie tj. w 77 p. p. i 5 p. 
lotn. 

Pierwszy kurs 2-dniowy zorganizowany 
w 5 p. lotniczym przeprowadził prot. Bi- 
łos z zakresu ogrodnictwa. Kurs ujęty bar- 
dzo rzeczowym programem wzbudził 

duże zainteresowanie wśród licznych i 
chętnych słuchaczy. Następny kurs z za- 
kresu rolnictwa odbędzie się w miesiącu 
grudniu b. r. 

— Skazanie bluźniercy. Jeden z gospo- 
darzy wioski Bakszta w powiecie Wileńsko- 
Trockim, wyprawiał w swym domu hucz- 
ne chrzciny. Licznie zebrane towarzystwo 
sypało coraz to lepszemi kawałami, wy- 
wołując wśród otoczenia coraz ' weselszy 
rastrój. W końcu jeden z obecnych, czło- 
wiek światowy, w osobie Pawła Szeniiota, 
chcąc zaimponować swym rozumem, począł 
naigrawać się z wiary chrześcijańskiej a 
wreszcie , ,  bluźnić przeciwko Bogu i 
Najświętszej Pannie. Zdaje się, że powie- 
dział to tylko wohec sobie oddanych przy- 
jaciół, lecz słowa bluźniercze dotarły jakimś 
cudem do władz sądowych i w dniu 11 gru- 
dnia Szemiot stanął przed Sadem Okręgo- 
wyn, który skazał go za wyrzeczone podów 
czas słowa bluźmiercze na 2 lata ciężkiego 
więzienia ze skutkami z art. 28 i 30 K. K. 

MAŁE SOLECZNIKI 
pow. Wil. Trockiego 

— Obchód setnej rocznicy powstania li- 
stopadowego.  Stulecie Powstania listopa- 
dowego obchodzono nader uroczyście nie- 
tylko w większych ośrodkach, ale nawet na 
giuchej prowincji. 

Tu inicjatywę i kierownictwo ujęło w 
swe ręce przeważnie nauczycielstwo. Mię- 
dzy innemi i w Małych - Solecznikach, pow. 
wilenskiego. Nauczycielstwo, pracujące przy 
i biisko urzędu gminnego, jako ośrodka, w 
którym jest stała scena, urządziło akade- 
mję na program której złożyły się: sło- 
wo wstępne, żywy obraz, i komedja. 

Całość wypadła b. dobrze. Pierwsze 
dwie części przeniosły widza w przeszłość i 
uprzytomniły mu dość wiernie zmagania się 
kilku pokoleń, w rezultacie czego odzyska- 
no Niepodległość. 

Aby rozweselić poważne twarze widzów, 
odegrano komedyjkę p. t. „Nieodparty Ar- 
gument“. Publiczność uśmiała się do roz- 
puku, a oklaskom nie było końca.  Wszy- 
scy obecni byli b. zadowoleni. . 

Miejscowa i okoliczna ludność wypełniła 
salę po brzegi. Z pośród osób, nie naležą- 
cych »do grona nauczycielskiego, wielce się 
przyczynił wójt gminy solecznickiej. Ze 
smutkiem jednak trzeba przyznać, że nie 
wszyscy z pośród miejscowej inteligencji 
popierają tę akcję. Niechaj więc ludność 
wiejska mniej uświadomiona, posłuży. im 
za wzór. Spectator 

WOŁKOWYSK 

— Pod pociągiem. Na odcinku Wołko- 
wysk — Czeremcha dnia 10 grudnia o godz 
13.30. Szlakiem Świsłocz — Narewka na 
nieobsługiwanym przejeździe kilometr 159, 
pociąg Nr. 812 najechał i rozbił furmankę 
niejakiego Stefana Łoskota mieszkańca wsi 
Harkoczy gminy Jałowickiej, koń został za- 
bity a wożnica ciężko ranny. Rannym za- 
opiekowała się drużyna końduktorska i po- 
szkodowanego. z pociągiem przywieziono do 
ambulansu kolejowego Czeremcha. — Рггу- 
czyną wypadku było spłoszenie sie konia. 

A . Ciunelis 

cyframi wydawanych w kooperaty- 
wach gramów, bo przeczyta pan o 
tem wiarogodne dane w gazetach za- 
granicznych, powiem tylko, że życie 
jest okropne tych ludzi. Sowiecki oby- 
watel otrzymuje naprzykład z koope- 
ratywy materjału na jedńą nową ko- 
szulę rocznie... tak jest, rocznie proszę 
pana. 

- — Jakież jest tam życie zakuliso- 
we, ile jest prawdy w opowiadaniach 
c wystawnem życiu dygnitarzy sowiec 
kich, nawet o orgjach, klubach kar- 
cianych i t.d. 

— Zą kulisami trzeba oczywiście 
być, ażeby o nich mówić. Osobiście 
jednak nie sądzę, ażeby to było praw- 
dą. Ludzie ci nie mogą nigdzie wyda 
wać pieniędzy; w restauracjach nie— 

bo ich: niema, w' kabaretach, nocnych 
klubach i innych Nachtlokałach — bo 
tego niema, nie mogą kupować sobie 
drogich rzeczy w skłepach bo sklepów 
niema. Zresztą co rozumieć pod sło- 
wem orgja? -;- Zaprosi sobie taki 0- 
bywatel - urzędnik dwie, trzy koleżan 
ki z biura, dośtanie parę butelek wód- 
«ii urządzi u siebie w pokoju .bibę. 
Przedewszystkiem.wiedzą o tem zaraz 
sąsiedzi i nazajutrz będa wiedzieć w 
biurze. Wielka przykrość grozi temu 
panu i jego towarzyszkom, dalej śledz 
two 'w GPU; skąd wziął pieniądze: i 
dlaczego może je puszczać. Śledztwo 
może przybrać kierunek opłakany i ta- 
ki pan powędrować aż do, Sołowok 
włącznie... To wcale nie przesada.— 

BEZROBOCIE ŚWIATOWE 
Ostatnia statystyka wykazuje w kilku 

państwach znaczny wzrost bezrobocia w 
ciągu tej zimy. : 

Pierwsze miejsce w statystyce zajmują 
Niemcy, gdzie w drugiej połowie listopada 
liczŁa bezrobotnych wynosiła — 3.558.500, 
przy czem w ciągu ostatnich dwóch tygod- 
mt liczba bezrobotnych wzrosła o 233.100. 

Za Niemcami kroczy Anglja z 2.305.609 
bezrobotnych. W związku z pogorszeniem 
się sytuacji w przemyśle tekstylnym, hut- 
niczym i górniczym, bezrobocie silnie wzro- 
sło. Dla zestawienia dodać należy, że w 
Anglji, dnia 1 grudnia ubiegłego roku licz- 
ba bezrobotnych wynosiła 1.002.709. 

Japonia liczyła w listopadzie przeszło 
400.000 bezrobotnych, Austrja 214.000, przy 
czem liczby te w dwóinasób wzrosły w po- 
równaniu z rokiem ubiegłym. Włochy !i- 
czyły w początku października 396.000 
bezrobotnych (we wrześniu było 297.000). 
Również zaznaczył się wzrost bezrobocia 
w Czechosłowacji, o którem świadczą cy- 
fry następujące: lipiec — 77.309, sierpień-— 
88.005, wrzesień -— 104.532, październik —— 
121.781. Ponieważ w Czechosłowacji nie 
prowadzi się statystyki bezrobocia, lecz 
tylko ewidencję poszukujących pracy, przy- 
puszcząć należy, że bezrobocie jest o wiele 
większe, wynosząc prawdopodobnie około 
300.000. 

W Polsce, w połowie łistopada pozosta- 
wało 163.860 osób bez pracy, w końcu zaś 
było już 167.349 osób. 

Również i państwa o mniejszym prze- 
myśle cierpia na znaczny wzrost bezrobocia 
nprz. Szwajcarja wynosiła w _ sierpniu 
10.400 bezrobotnych, a w listopadzie już 
15.300. W Norwegji bvło w siernnin 12.400 
bezrobotnych, a w grudniu 28.932. Fin- 
landja w sierpniu miała 5.288, a we wrześ- 
niu — 7.157. 

Niebezpieczenstwo bezrobocia nawiedzi- 
io i Francję, wolną dotychczas od tej cho- 
roby W porównaniu z innemi państwami, 
bezrobocie we Francji jest nieznaczne, jed- 
nak dla państwa, które go nigdy nie po- 
siadało, jest grożne. 

Bezrobocie wvrosiło we Francji w mie- 
siącu wrześniu 988 bezrobotnvch, w paż- 
dzierniku 1663, 15 listopada 2.741, 22 listo- 
pada 3.843, 29 listopada 4.893 bezrobotnych. 

Wielkie znaczenie ma kwestia bezrobo- 
cia w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce 
wcale nie prowadzi sie statystyki bezrobo- 
cia, wszystkie więc cyfrv sa przypuszczal- 
ne. Powołuiac się na dane  amervkańskiej 
federacji pracy, prezydent Hoover wygłosił 
na kongresie mowe, w której zaznaczył, 
że liczba bezrohotnvch w Stanach Zjedno- 
czonych wvnosi 25 milionów. Według 
zdania jednak kói przemvsłowych, bezrobo- 
cie dosięga cvfry 5 milionów. 

Cn się tvczy hezrobotnych w Rosji So- 
wieckiej; rzad oświadczył, że ich  wcałe 
niema. Inne są jednak dane statystyczne, z 

bitiniai nina in iais 

TRZY PLAGI 
LUDZKOŚCI 

Bardzo uroczyście odbył się niedawno 
w Ameryce pogrzeb trzech plag, trapiących 
obecnie Stany Zjednoczone i paraliżująych 
życie ekonomiczne całego kraju. 

Plagami tem' są: miss Depresja, mister 
Pesvymizm i Mister Pech Te trzy plagi, u- 
postaciowane w odpowiednich manekinach, 
zostały zakopane we wspólnym grobie ku 
ogólnej uciesze. 

Uczestniczący w tym groteskowym ce- 
remonjale gubernator stanu wvgłosił nad 
grobem przemowienie, żegnające na  za- 
wsze trzv plagi, które przyczyniły wiele 
strat i nieszczęść i zapowiedział, że na miej- 
sce tvch plag przybeda teraz, niecierpliwie 
oczekiwani: mister Optymizm, miss Praca i 
małe dziecko ich -— „powodzenie“. Przewidy 
wane jest dalsze przybycie „„Szczęścia”, któ- 
rt wreszcie napełni nasze życie radością i 
beztroską. 

Ach i nam w Polsce przvdałby się po- 
A tych samych plag, które i nas gne- 

sią! 
Precz wiec z tą fatalna parą — Pesymiz 

niem i Depresia, które zdolne są zrodzić tyl-- 
ko Nieszczęście? 

Ocknijmv sie z czadu, jaki rozsnuł u 
nas Pesymizm!  Rozprostuimy zgarbione 
piecv, zaczerpniimy świeżego powietrza, 

  

rozchodźmy zdrętwiałe, ociężałe nogi, prze- | 
trzyjmy metne oczy, podnieśmy — о- 
puszczonė powiski. stafmy de szeregu armii 
pracv, złapmy zagubione tempo i — na- 
irzód! Każdy w swoim ząkresie musi dać 
maksimum wysiłku, aby sprostać naporowi 
pracy i życia. 

I jeżeli do naszych wysiłków, owocnycn 
w dobre rezultaty, dodamy  zapobiegliwą 
1avśl 0 dzień jutrzejrzy, jeżeli od zarobku 
dnia dzisiejszego odejmiemy cząstkę „i w 
postaci pieniadza odłożymy na zapas do 
PKO, aby zgroniadzić tam rezerwę pomo- 
cniczą gotówki na wszelki wvpadek, — 
Optymizm,  radosnv i  niepowstrzvmany, 
przyda naszym wysiłkom skrzydła, pomno- 
ży nasze Siły, doprowadzi nas dokąd tylko 
zechcemy. 

I szczęście będzie wtedy naszym udzia- 
łem, bo przecież nie przyjdzie ono do po- 
nurei spelunki, gdzie gnieżdzi się Pesy- 
mizm. ale jak: promień słońca rczświetli nasz 
radosny dom. 

Byłem świadkiem takiej sceny: Na ca 
ią Moskwę jest jeden jedyny dancing 
co sobotę w restauracji. Do niedawna 
na drzwiach wisiała karteczka „wchod 
tolko dla inostrancew“. Karteczka ta 
została kilka miesięcy temu zniesiona. 
Pewnego razu na dancing zaszło kil- 
ku sowieckich grażdan. Trzech panów, 
dwie panie. Pili, jedli. śmieli się i tan 
czyli. Nagle zauważyłem, że gdzieś 
znikli. Zaintrigowany pytam jednego i 
drugiego kelnera gdzie się podzieli. 
Dają mi wymijające odpowiedzi. Za- 
ciekawiony poszedłem wg.ąb hotelu, 
czy ich gdzie nie spostrzegę. Rzeczy- 
wiście dwie panie $ą jeszcze na górze 
w towarzystwie nieznajomego mężczy 
zny, panowe zaś w sieni hotełowej ża- 
trzymani przez ajentów GPU, których 

znam bo to są „dzielnicowi*. Trafiłem 
już na chwilę składania zeznań, legi- 
tymowania i t.d. Wyproszono ich z 
restauracji sposobem bardzo upro- 
szczonym, ażeby w nikim nie wzbu- 
dzić podejrzenia, w pojedynkę — do 
telefonu.... Nie widziałem już. ich ni- 
gdy i nie wiem, co się z nimi stało, 
ale losu im nie zazdroszczę. Tak się 
zakończyła ta „orgja* zapewne so- 

wieckich urzędników. — Jeżeli chodzi 
o kobiety lekkiego prowadzenia to jest 
ich w Moskwie dużo, mimo, iż prosty 
tucja urzędowo zniesiona-. Kobiety te 
rejestrują się bądź * jako. bezrobotne, 
bądź też pracują w dzięń czy to w 
biurach, czy też jako szwaczki, pracz 
ki i t.d. w instytucjach państwowych 

których wynika że w 26 centrach przemy 
słowych było 811.300 bezrobotnych; posziu- 
kujących pracy 377.500 bezrobotnych, czyli 
rązem około 1.188.800. Z tej liczby 400.000 
robotników posiada pełne kwalifikacje. 
Mówić przy istnieniu tych cyfr, że niema 
bezrobotnych, jest nonsensem 

  
  

Pustelnik z Hollywood 
Stolica przemysłu filmowego w Amery- 

ce osławione Hollywood, straciło w tych 
dniach jedną z najcharakterystyczniejszych 
swych osobistości. Rozstał się z tym świa- 
tem Duncan Pearce, zwany „pustelnikiem 
z Hollywood", istny męczennik filmu. 

  

Pearce był skromnym hodowcą bydła i 
owiec, osiadłym od lat dziesiątków na far- 
mie, położonej na jednym z pagórków nie- 
daleko Los Angelos i nie chcącym mieć 
nic wspólnego z bezbożnym Światem arty- 
stek i artystów filmowych, tudzież z ich 
djabelskiśmi produkcjami. Niestety, nos kla- 
syczny 1 wspaniała, kędzierzawa broda roz- 
strzygnęły o jego losie, wciągnęły „pustel- 
nika" do tego swiatka, którego nienawidził: 

   
   

Pewnego dnia w pobliżu farmy Dunca- 
na Pearce“a, pewne towarzystwo filmowe 
zbudowało. swą pracownię. W sercu wro- 
ga światka filmówego wywołało to obu- 
rzenie i gorycz, wzmagające. się stopniowo, 
gdy za tą pierwszą placówką wrzaskliwej, 
ruchliwej, uszminkowanej zgrai powstała 
druga, trzecia, dziesiąta, tworzył się ośro- 
dek przemysłu filmowego. Wkońcu biedny 
Pearce, naciśnięty ze stron, Wszystkich 
zmuszony bvł sprzedać swą farmę i prze- 
nieść się ze swem bydełkiem i owcami na 
dalsze pagórki, gdzie istaniały jeszcze past- 
wiska i gdzie znalazł znów spokój. 

Cztery lata spędził w tej ciszy i osamot- 
nienru. Alści po upływie tego czasu zda- 
rzyło się tak, że znanemu reżyserowi fil- 
mowemu, Lubiczowi, zabrakło do świeżo 
rakręcanego filmu postaci sędziwego za- 
końnika. Wśród tysięcy kandydatów na ar- 
tystów filmowych, zaludniających stale Los 
Angelos i Hollywaod, nie sposób było zna- 
leżć typu odpowiedniego. Nagle ktoś przy- 
pomniał sobie „pustelnika* o klasycznym 
nosie i wspaniałej brodzie. Lubicz pojechał 
go zobaczyć i był zachwycony. I oto, to, 
do czego tysiące wzdychały napróżno, co 
uważałyby za szczęście najwyższe, wprost 
narzucono staremu hodowcy bydła i owiec. 
Olšniony stosenr banknotów  dolarowych, 
które położono przed nim na stole, „„pustel- 
nik” zgodził się wreszcie przyjąć propono- 
waną sobie rolę zakonnika i ukazał się na 
exranie, najpierw, jako ten zakonnik, a na- 
stępnie w innvn: filmie, jako szeik arabski. 
Na tem się jednak skończyło Zabrakło no- 
wych filmów z zakonnikami i szeikami. A 
tvmczasem wciągniętego tak niespodzianie, 
w sieci kinematoerafu starca ogarneła g0- 
rączka filmowa. wszelką cenę chciał po- 
zostać gwiazdą filmową. Wykoleił się zu- 
pełnie. Koniec, końcem, tak wział do ser- 
ca, to, że komu innemu dano role, która 
rzekomo jemu obiecano, iż wvtoczył proces 
Lubiczowi. Ale proces ten, który kosztował 
go dużo, przegrał, wobec czego, rozgory- 
czonv, cefnał się na swój pagórek i tam 
wkrótce żvcie zakończył. iak powiadają, z 
żalu i tęsknotv do rain filmowego, do któ- 
rego wciągnięto go przemocą. 
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(prywatnych oczywiście niema). W 
nocy wychodzą na ulicę, ale nie zacze 
piają mężczyzn w obawie kary, jaka 
je czeka. Jest też specjalna instytucja 
kobiet, nasyłanych przez GPU. Wybra 
ne są najładniejsze i „najciekawsze'. 
Tych się znowu boją „sawieckije о- 
bywatieli*. Wcale natomiast nie są 
przesadzone opowiadania o czasowych 
małżeństwach. Osobiście znam jedne- 
go „grażdanina”, który w ciągu mie- 
siąca „ożenił* się cztery razy. ‚ №е- 
którzy traktują to jako stały proceder 
i ...zarobek. 

— Czy ruch na ulicach jest duży? , 
—. Jeżeli chodzi o ruch, to należy 

stwierdzić, że jest znaczny. Piesi, trara 
waje... Jest to jednak ruch' zupełnie 
specyficzny. Tetno życia jakie my za- 
zwyczaj: rozumiemy pod tem słowem, 
mówiąc o wielkim mieście, charakte- 
ryzować może panu fakt, że w Mo- 
skwie jest... 60 taksówek! Sześćdzie- 
siąt! Niema komu jeździć, a przede- 
wszystkiem płacić. 

-— Jakiż jest wogóle stan ekono- 
miczny kraju? 

— Rozumie pan chyba, że na takie 
pytanie odpowiedzieć można dłuższym 
artykułem, całym traktatem gospodar- 
czym lub też w kilku słowach, co właś | 
nie robię: stan jest fatalny. Ekspery- 
menty narazie się nie udają. Niektć - 
re fabryki nie płacą wcale od trzech 
miesięcy, zaliczkując jedynie  robot- 
nikóm. Inne przeszły na system wyda- 
wania kartek na towary. Wielkie in- 
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KILKA SŁÓW 
r Z ŽYCIA WĘGORZA 

Węgorz jest rybą wędrowną; część ży- 
cią spedza w wodach słodkich, w jeziorach 
i rzekach, żerując tam i odrastając. 

Jako ryba dorosła rozpoczyna wędrów- 
kę, dążąc w ciągu ciepłej pory roku na 
tarło do oceanu Atlantyckiego, gdzie skła- 
da swą ikrę na wielkich głębokościach i 
skąd już nie wraca. 

W WODACH SŁODKICH WĘGORZ NIGDY 
SIĘ NIE ROZMNAŻA. 

Wylęgły z ikry narybek węgorza, 
wielu  przeobrażeniach, wykształca 
wkoncu w formę małych węgorząt, 
nych szklistym narybkiem. 

Na wiosnę narybek ten, w wędrówce 
swotej przebywa w olbrzymich ilościach w 
ujścia rzek Anglji, Hiszpanji i Francji. 

Do naszych wód, ze względu na znacz- 
* ne odlęgłości od miejsc tarliskowych, nary- 

hek węgorza przychodzi w nieznacznych 
ilościach, zupełnie niewystarczających do 
naturalnego ich zarybienia. 

W wodach słodkich węgorze żerują in- 
tensywnie, przebywając w nich od siedmiu 
įdo kilkunastu nawet lat. Pokarm węgorzy 
stariowią grubsze skorupiaki, larwy owa- 
dów, Ślimaki, małże, drobne rybki, żaby, 
ikra innych ryb, a nawet raki w okresie 
finienia. 

po 
się 

zwa- 

    

WODY WĘGORZOWE 
Dła hodowli węgorzy najlepiej się na- 

dają jeziora o dnie miekkiem, mulistem, 2 
porostem roślinności podwodnej, całkowicie 
zamknięte, albo posiadające wąskie  prze- 
piywy. 

Również średni bieg wolno płynących 
rzek, stwarza doskonałe warunki do hodo- 
wli węgorza 

Jeziora sielawowe i siejowe, o dnie twar 
dem. kamienistem. lub  žwirowem, mniej 

  

się nadają do jego hodowli, jednak i tu 
hodowia wegorza zupełnie się opłaca. 

Przy zarybianiu węgorzem, należy pa- 

  

miętać o tem, że jest on wielkim wrogiem 
raka tępi go w wielkich ilościach w okre- 
sie linienia, a zatem przy zarybianiu wód, 

! obnitwiących w raki, należy być ostrożnym. 

+ ZNACZENIE Wo DLA NASZYCH 
WóD.   Jako ryba użytkowa, węgorz posiada 

pierwszorzedne znaczenie; jest on rybą o 
wybornym smaku, cenioną wysoko na ryn- 
ku i osiągającą zawsze dobre ceny. : 

| Cieszy się dužvm popytem  zagranicą i 
już dzisiaj zajmuje czołowe miejsce w eks- 
porcie. 

Węgorz stanowi wspaniały materjał do 
etworów przemvsłowych w wędzarniach 

1 fabrykach konserw. 
Odżywiając się małowartościowym po- 

karmem, pochdzenia zwierzęcego, węgorz 
trafi wyzyskaćc nawet te zbiorniki, w 

tórych inne ryby. jak karp, lub leszcz, 
przyrastaja już bardzo słabo. 

Jako drapieżnik, węgorz doskonale re- 
guluje rybostan, „tepiąc chwast rybny, jak 
ap. siermki, których żadna poza nim ryba 
nie bierze, a które w wielu wodach stano- 
wią istną plogę. eh 

Ponieważ połowy węgorza odbywają się 
za pomocą *. zw. narzędzi cichego nołowi, 
jak np. peczki, sznury denne, samołówki i 
* 4, роюму dają się z łatwością przepro- 
wadzić nawet w jeziorach o dnie nierów- 
nem. lub zawalonem kamieniami i kłodami, 
w których praca niewodem jest niemo- 
žliwa. 

, ZARYBIANIE WĘGORZEM 

- chunku naszym 

RYBACY ZAMAWIAJCIE NARYBEK WĘGORZA 
0 WĘGORZU 
wodach słodkich nie rozmnaża się, ze 
względu zaś na olbrzymie odległości miejsc 
tarliskowych, od wód naszych, przebywają- 
ce w swojei wędrówce węgorze, stanowią 
zaledwie znikome ilości. 

Do sztucznego zarybiania najlepiej na- 
daje się szklisty narybek węgorza, t. zw. 
montće, poławiany u wybrzeży Anglji. 

Narybek szklisty węgorza jest niezmier- 
nie wytrzymały. W skrzyniach z lodem na 
sucho, daje się transportować do naj 
szych zakątków kraju. Jest niesłychanie ta- 
ni — 1 kłg. liczacy około 4.000 sztuk, ko- 
sztuje loco punkt rozdzielczy w  Bydgo- 
szczy zł. 64 —- 60 w zależności od zama- 
wianej ilości. 

W pogłowiu swojem posiada ponad 50 
proc. samic, wspaniale odrastających i osią- 
gających największą wagę. 

Przy systematycznem arybianiu co ro- 
ku, na 1 ha wody, zależnie od jej żyzno- 
Ści, należy wpuszczać od 50 —- 100 sztuk 
narybku. Przy sporadycznem  zarybianiu 
co kilka lat, normę tę należy potroić. 

KORZYŚCI Z ZARYBIANIA WĘGORZEM. 
Jako dowód dużej rentowności zarybia- 

nia wód węgorzem, może posłużyć naste- 
pujacy przykład: do niedużego jeziora, o 
średnich warunkach hodowlanych, wpuszczo 
no 10.000 sztuk rarvbku węgorza. 

Liczyby, że 50 proc. narybku stanowią 
samce, waga których po odroście nie prze- 
kracza 150 gr., ze względu na co, w ra- 

nie bierzemy ich pod 

        

uwagę. 
7. pozostałych 5.000 sztuk samic, poło- 

wę liczymy na straty w okresie wzrostu, 
po siedmiu latach zostaje 2.500 sztuk samic 
o wadze w najgorszym razie, 1 kilogram. 

A zatem 2.500 <tilogramów węgorza po 
4 zi. za 1 klgr. równa się zł. 10.000, 10.000 
sztuk narybku równa się 2.5 kilogramom 
po zł. 64 za 1 klgr. 160 zł. dochód brutto 
zł. 9.840. 

Szczegółowe wiadomości o życiu i ho- 
dowli węgorza, jak również o sposobach 
odłowów, z któremi każdy posiadający w 
swych wodach węgorza, zapoznać się mu- 
si, są w łatwy, a jednak bardzo wyczerpu- 
jący sposób podane w książce p. St. Sako- 
wicza p. t. „Węgorz”, którą można nabyć 
w  Towarzystwach Rybackich, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Właściciele i dzierżawcy prywatnych je- 
zior i rzek, znajdujących się na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego, nowogródzkiego, 
oraz powiatów Suwalskiego, Augustowskie- 
go, Grodzieńskiego, Wołkowyskiego i So- 
kolskiego, zamawiają narybek węgorza za 
pośrednictwem wileńskiego Towarzystwa 
Rvbackiego, Wilno, Tyzenhauzowska 4 — 4, 
blankiety zamówieniowe na narybek otrzy- 
mać można w wileńskiem Towarzystwie 
Rybackiem, a także w najbliżej położonych 
urzędach gminnych, do których druki zosta- 
*y posłane (dzierżawcy wód państwowych 
zamawiają narybek, za pośrednictwem od- 
nośnych nadleśnictw, w Dyrekcjach lasów 
państwowych). 

Właścicielu i dzierżawco wód, pamiętaj, 
że narybek węgorza sprowadza się do Pol- 
ski już czwarty rok, jeżeliś zmarnował po- 
przednie lata i wody swej z jakichkolwiek 
bądz przyczyn wegorzem nie zarybił, nie 
zmarnuj nadchodzącego roku, skorzystaj z 
jedynej okazji i sprowadź narybek węgo- 
rza, a nie będziesz napewno się dziwił nad 
zamożnością wielkopolskiego i pomorskie- 
go rybaka, który dobrobyt swój zawdzięcza 
i temu, że wody swe intensywnie rok rocz- 
nie zarybia. 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

4 Ab у Ró Rózga ibis r 
y zapobiec zmniejszaniu się pogłowia s ; i 

Gegoris "w naszych. wodach, "niezbędne ai iki Aaa Vai 0 na 
iest stosowanie sztucznego zarybiania, po- * A Rad 

„b meważ, jak zaznaczyliśmy wyżej, węgorz w Wileńskie Towarzystwo Rybackie 

Prctesiy weksicwe na terenie Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wilnie w październiku 1930 r. w porównaniu z październikiem 

1929 r. oraz wrześniem 1930 r. 

Październik Wrzesień f aździernik 
1979 r. 1930 r. 1930 r. 

WOJEWÓDZTWA = я 5 
uma duma & uma 

Ilość |w tys. ł. Ilość w tys. zł. llość Iš tys. zł. 

Wileńskie 13.228 2.441 11.974 (2411 14.109 2.855 

w tem m. Wilno 9.316 1.897 8 376 1.884 9.478 2.125 

Białostock e 18.360 3.052 20.659 3.5 6 24.354 4.719 
w tem m. Białyst k 6.097 98 6.691 1.147 7.680 1.618 

Nowogrėd/kie 6.857 1.231 6.725 1.318 8.252 1.613 

Poleskie 11.918 2.055 12.624 2.140 15.073 2.775 

Rażem w Okr. Izby P. H. 
w Wilnie 50,363 8.777 51.982 9.405 61.788 11.963 

k 

Г Cała Polska 502.796 | 117.835 | 416.926 | 102417 | 448.696 | 114.840 

Stos. procentowy Okręgu 
Izby do całej Polski 10,0 proc.| 7,4 proc.| 12,5 proc.| 9,7 proc.| 13,8 proc.| 10,4 proc                 
  

          
westycje naogół trzeszczą w posadach. 

— No, a taki naprzykład Turksib. 
turkiestańsko - syberyjska droga że- 
lazna, o której krzyczano tyle w pra- 
Sie sow. i opisywano e setkach tysię- 
ty kozaków, którzy przybywali aby po 
witać widomy znak sowieckiej władzy 
na stepach? 

— Miałem zaszczyt jechać tą dro- 
tą Pociąg podąża 25 kilometrów na 
godzinę, chwieje się przytem i koły 
sze jak statek na falach. Jest to linja, 

ski: Oto caly „Turksib“. 

Pisima' emigrarckie od tylu lat? 
° — Mamy do czynienia z wielkiemi 

| iMasami ludzi, a jeżeli chodzi 0 masy 
„(0 každy przejaw ich ruchu i akcji za* 
wsze jest zagadką. Masy są nastro- 
lone opozycyjnie. Ale*w jakim  kie- 

K Osobišcie 
zdaje mi się, że w każdym. Nie tylko 
jednak niema wodza, któryby je po- 

runku? — Trudno 'orzec: 

zbudowana na prowizorycznych pod- 
Sładach, na lotnym piasku.Niema żadne 
80 znaczenia ekonomicznego, a wyłącz 
nie strategiczne i to wysoce problema- 
tyczne. Na otwarcie przybyło wpra- 
wdzie około 2000 kozaków, którzy za- 
równo jak ich żony i dzieci z koni* 
wcale nie złazili i trzymali się około 
200 metrów od szyn kolejowych, ga- 
Piąc się poprostu z wielką ciekawoś- 

lą. Kolej tę zasypują teraz lotne pia- 

— 'Jakżesz na tle tego stanu fakty 
cznego przedstawiają się nastroje ш@- 
ności? Dlaczego nie wybucha rewolu-- 
cia, oczekiwaniem której karmią nas 

W październiku daje się zauważyć znacznie silniejszy, niż w miesiącach po- 
przednich wzrost protestów wekslowych w całym okręgu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie, zarówno w stosunku do pażdziernika roku ubiegłego, jako też do mie- 
Sięcy poprzednich r. b., podczas, gdy w całej Polsce w stosunku do ub. r. obserwu- 
сту spadek protestów, a wzrost w stosunku do miesięcy poprzednich r. b. jest znacz- 

nic mniejszy, niż w okręgu Izby Wileńskiej. Najsilniejszy wzrost protestów 
zanotowania w województwie białostockiem — szczególnie w mieście Białymstoku. 

mamy do 

prowadził, ale niema narazie żadnego 
sztandaru, żadnego hasła, któreby za- 
mieniało istniejący ustrój. Masy poszły 
by i za.popem i demokracją rosyjską i 
za propagatorami caryzmu, zarówno 
jak za opozycią komunistyczną, ale 
trzeba żeby coś podobnego istniało 
Kontrrewolucja jest bezsilna. Brakuje 
tej opozycji w Rosji dzisiejszej, jak oni 
mówią: „spłoczennosti”*, solidarnoś- 
ci, a przedewszystkiem najbardziej pry 
mitywnej organizacji. Co to jest opozy 
cja w Rosji? Opozycję stanowią ma- 
sy, stanowi powszechne, wielkie, 0- 
gromne niezadowolenie tych mas, z 
braku chleba, słoniny, cukru, z powo- 
du skrępowania, z powodu systemu 
policyjno - koszarowego. Daje się od- 
czuwać katastrofalny brak powietrza, 
że się tak wyrażę, ale też dla wszelkiej 
akcji konieczne jest to zaczerpnięcie 
pełnią piersią powietrza, zduszonego 
obecnie przez GPU przez prowokację, 
przez strach. Najbardziej uwidocznia 
się to wśród t.zw. „bywszych ludiej*, 
którzy sercem, ciałem i duszą niena- 
widzą ustroju komunistycznego, a je- 
dnocześnie uzewnętrzniają się jako 
najzacieklejsi komuniści w obawie 
przed GPU, w obawie przed utratą 
kawałka sowieckiego chleba, zdoby- 
wanego na stanowiskach w biurach, w 
obawie tem większej, że sa „bywszyja 
ludi“. J. 
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Cpcdy šniežr. 
Bardzo duże śnegi spadły wczoraj 

na całym terenie województwa wileń- 
skiego. Wszystkie drogi wiodące do 
miasta są formalnie zasypane zwałami 
śniegu, co nezmiernie utrudnia komu- 
nikację, a w niektórych  miejscowo- 
ściach wprost uniemożliwia. 

Autobusy, które odjechały do mia- 
steczek, ugrzęzły w śniegu i oczekują 
na oczyszczenie dróg. 

t wu 

e na prowincji 
Wraz ze śniegiem pojawiły sę du- 

że stada wilków. 
W powiecie Dziśnieńskim na sku- 

u 

tek starań ludności, która poniosła 
straty w inwentarzu, bowiem wilki 
wpadają do wsi i porywają  trzodę, 
organizuje się wielka obława, w któ- 
rej wezmie udzał K.O.P. i okoliczni 
ziemianie. 

Partja chłopów z duchownym na czele 
przeszła do Polski 

Na odcinku granicznym  Zaostro- 
wicze -- Raków patrole graniczne 
zatrzymały 30 chłopów wraz z du- 
chownym prawosławnym i trzema 
strażnikami sowieckimi na czele, kió- 
rzy uciekli z Rosji i szukali schronie- 

nia na naszem terytorjum. Są to miesz 
kańcy położonej o 28 klm. od grani- 
cy wsi Poletycze, którzy uciekli przed 
wysłaniem ich na Sybir po zabraniu 
ich gruntów na cele kolektywizacyjne. 

Podpalili sklep dla uzyskania premii 
asekuracyjnej 

Przed kilku dniami przy ul. Zawalnej 47 wybuchł pożar w sklepie kolonjalnym 
Czerny Taubes, który, jak donosiliśmy, wówczas, spowodował straty, 
tysięcy złotych. Obliczeńia strat dokonała 

sięgające 40 
właścicielka i natychmiast wystąpiła do 

zakładu ubezpieczeń z pretensją w celu wypłacenia jej asekuracji w wysokości 4 tys. 
dolarów. 

W międzyczasie Zakład Ubezpieczeń począł badać okoliczności pożaru i na sku- 
tck otrzymanych danych, doszedł do wniosku. że pożar powstał z podpalenia, 

Dopuścili się tego Czerny Taubes i jej subjek+ Abram Weksler. 
porozumieniu z Hirszem Taube, męże:n właścicielki sklepu, który dla pewności 

dniu pożaru wyjeżdżał do Lidy. 

ziałali jakoby 
w 

Wyżej wymienionych aresztowano i skierowano do sędziego śledczego IV rewiru. 

Pożar objektów wojskowych w Podbrodziu 
. _ Onegdaj wieczorem w Podbrodziu na terenie objektów 23 p. uł. powstał pożar, 

który zniszczył budynek wojskowy Nr. l, w którym mieściły się biura pułku. Przyczy- 
ny powstania pożaru badane są przez żandarmerję. 

Wilki rozszarpały 12-letniego chłopca 
Wczoraj w dzień, robotnicy, zatrudnieni 

przy oczyszczaniu drogi leśnej pod Orana- 
mi natraiili na rozszarpane zwłoki chłopca, 
jak się potem okazało 12-letniego Witolda 

  

Jurewicza, syna plutonowego z Olkienik. 
Jurewicz wracał wieczorem od  znajo- 

mych i w lesie został napadnięty przez wil- 
ki, które rozszarpały go. 

  
  

KRO 
ŚRODA 

JE Dziś \У. зколся 0 p. 7 m. 40. 

e: 7, słońca o godz. 3 m 24 

Gracjana 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 16. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 7:4 

-- 8 

Temperatura najwyższa — 8 

Temperatura najniższa — 7 

Opad w mm. 7,3 

Wiatr: wschodni 

Temperatura średnia 

Tenden. ja: spadek 

Uwagi: pochmurno, Śnieg. 

MIEJSKA 
— Podania o pożyczki budowlane. Wil. 

Komitet Rozbudowy otrzymał już dużo po- 
dań od właścicieli domów z prośbami o po- 
życzki na remonty. 

Ogółein wpłynęło 
15 miljonów złotych. 

Komitet Rozbudowy rozporządzać  be- 
dzie w roku bież © wiele mniejszemi kredy- 
tami, mż w latach ubiegłych, tak, że spo- 
dziewać się należy, że większa część podaj 
nie będzie uwzuylędniona. 

— Nowa karetka Pogotowia. Magistrat 
odremontował 1 oddał do użytku Pogotowia 
jeszcze jedną karetkę — samochód. 

W ten sposób Pogotowie rozporządza 
cbecnie dwoma samochodami. 

WOJSKOWA 
Zmiany na stanowiskach w wojsku. 

Ostatnio na wyższych stanowiskach  woj- 
skowvch na ziemiach wschodnich zaszły na 
stępujące zmiany: 

Zastęnca dowódcy 4 p. ułanów ppułk. 
dypl. Józef Świerczyński został mianowany 
dzwódcą 23 p. ułanów. 

Dotychczasowy dowódca 23 p. ppułk. Ka 
zimierz Duchnowski odchodzi do Skiernie- 
wic do rejonowego inspektorztu koni. 

Dowódca 6 brygady KOF* . został pułk. 
St. Kruk - Szuster, dowódca 20 p. p., do- 
wodcę 85 p. p. pułk. Wciślana mianowano 
członkiem oficerskiego trybunału orzekające 
go. Stanowisko jego obejmie jpułk. St. Le- 
wicki z 22 p. p. ь 

Dowódcą piechoty dywizyjnej 14 dywi- 
zji został pułk. Alter Franciszek, dotychcza 
sowy dowódca 77 p. p. — miejsce jego zaj 
mie pułk. Jan Śliwiński z 3 pułku piech. 

podań o przyznanie 

Dowodcą 86 p. p. został ppułk. dypl. 
Smolarski z DOK IV. } 

— Dodatkowa komisja wa. W 
dniu dzisiejszym przy ul. Bazyljańskiej 2 
będzie urzędowała dodatkowa komisja po- 
borowa, która ma na cełu załatwianie spraw 
poborowych z ubiegłych roczników, którzy 
zw swego stosunku do wojsko- 

w 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 115 Środa Literacka w dniu dzisiej- 

Szym zapowiada referat dvskusyjny dr. 
Marjana Morelowskiego p. t,: „Noc listopa 
dowa** — Wyspiańskiego, jako problem 
inscenizacyjno - dekoracyjny*" z pokazem 
przeźroczy z zakresu kostjumologji i historji 
teatru w renesansie i baroku . Ze względu 
na inscenizację prof. Ruszczyca, która wzbu 
dziła takie zainteresowanie w Wilnie, spo- 
dziewać sie należy nader ożywionej dysku- 
sji. Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp dla 
członków, sympatyków i gości. 

— Komitet „Chleb dzieciom**, Dnia 18 
grudnia r. b. o godz. 6 min, 15 wiecz. w 
Urzędzie wojewódzkim (mała sala konferen 
cyjna) odbędzie się walne zebranie Komi- 
tetu „Chleb dzięciom*, na które uprzejmie 
proszeni są o przy przybycie członkowie Ko 
mitetu oraz sympatycy. Porządek dzienny: 
1) Sprawozdanie ogólne, 2) Sprawozdanie 
kasowe,3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
4) wybor zarządu, 5) wybór komisji rewi- 
zyjnej i 6) wolne wnioski. 

— Przygotowania do otwarcia stałej wy 
stawy obrazów. Wiadomość, która ukazała 
się ostatnio w prasie wil. o otwarciu w 
Wilnie stałej wystawy obrazów i rzężb ar- 

NIKA 
tystów wileńskich wywołała ogromne zain- 
teresowanie kól kulturalno - artystycznych 
naszego miasta. 

Ten fakt, że w wystawie bierze udział 
około czterdziestu uznanych artystów  wi- 
leńskich, podkresla różnorodność charakte 
ru tej wystawy. 

Od czasów przedwojennych Wilno nie 
miało możn skoncentrowania wszystkich 
dzieł sztuki wiłeńskiej. 

Jedną z głównych przyczyn tego był 
brak odpowiedniego lokalu. 

W chwili obecnej sprawa ta została roz- 
strzygnięta, został bowiem gruntownie od- 
iemontowany i doprowadzony do stanu, 
odpowiadającego wystawie reprezentacyjnej 
lokal bibljoteki  Syrkina przy ul. Wielkiej 
Nr 14, 

Wystawa ma cele kulturalno - ošwiato- 
we i jednocześnie będzie służyć, jako miej 
sce spotkania się artystów. 

— Porządek dzienny pierwszego zjazdu 
lekarzy, członków sekcji wojewódzkiej Wi- 
leńskiego Towarzystwa Lekarskiego, który 
się odbędzie w dniach 20 i 21 grudnia r.b. 
w sali Towarzystwa, Zamkowa Nr. 24. 
Sobota, 20 grudnia — godz. 9.20 — 10.30 
zagajenie zjazdu. 10.30 — 11.30 — J. M. 
rektor U.S.B. prof. dr. A. Januszkiewicz 
„Klinika gruźlicy płuc w okresie początko- 
wym”, 11.30 — 12.30 prof. dr. J. Szmurło 
„Ciała obce w górnym odcinku dróg odde- 
chowych i w uchu*; 12.30 — 13.30 — prof. 
dr. J. Szymański „Etjologja  jaglicy“; -— 
14 — 16 — przerwa obiadowa; 16 — 17 
prof. dr. W. Jakowicki „Prowadzenie 3 
okresu porodowego"; 17 — 18 prof. dr. K. 
Michejda „Wskazanie operacvjne przy scho 
rzeniach iamy brzusznej”; 18 — 19 prof. 
dr. Z Orłowski „Uzdrowiska polskie i wska 
zania do leczenia w nich". 

Niedziela 21 grudnia: 9 — 10.30 — spra 
wy organizacyjne sekcji wojewódzkiej W. 
T. i. (rozpatrzenie i zatwierdzenie regu- 
laminu sekcji, wybory zarządu sekcji); 
10.30 — 11 dr. H. Rudziński „Organizacja 
medycyny zapobiegawczei na terenie woj. 
wileńskiego": 11 — 11.30 dr. L. Rostkow- 
ski „Wytvczne zwalczania jaglicy na Wi- 
leńszczyznie"; 11.30 — 12— dyskusja i 
wolne wnioski; 12 — zamknięcie zjazdu; 
12 — 16 — zwiedzanie klinik U.S.B. i in- 
stytucyj zapobiegawczo-leczniczych w Wil- 
nie. 

    

„W. posiedzeniach naukowych zjazdu, 
jak również w zwiedzaniu zakładów lecz- 
niczych mogą przyjmować udział wszyscy 
lekarze, nawet nie należący do sekcji wo- 
jewodzkiej Wil. Tow. Lekarskiego. 

Na pokrycie wydatków połączonych ze 
zjazdem bedzie pobierana opłata od uczest 
ników w kwocie 5 zł. od członków sekcji 
wojewódzkiej i członków Wil. Tow. Lek, 
10 zł. od reszty lekarzy. 

— Odczyt dr. Dylewskiego. W sali kon- 
ferercyjnej Kuratorjum okręgu szkolnego 
wilenskiego dnia 19 dnia r. b. o godz. 
18 dr. Dylewski wygłosi odczyt na temat: 
„Wady głosu u nauczycieli i mówców". 
Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Z życia Towarzystwa Opieki nad 

zwierzętami w Wilnie. Zarząd T-wa i 
ki nad zwierzętami w Wilnię podaje | do 
ogólnej wiadomości, że w celu udostępnie- 
nia niezamożnej ludności. mającej na swem 
utrzymaniu chore zwierzęta, korzystania dla 
tychże z pomocy weterynaryjnej, do czasu 
otwarcia am:bulatorjum przy szkole kucia ko 
ni, zaprosił lekarza  weterynarji p. Józefa 
Dowgiałło do udzielania pomocy weteryna- 
ryjnej na warunkach ulgowych, a nawet 

  

   Przed kupnem radja 
żądajcie naszego cennika Nr. 5, 

a osiągniecie dużą oszczędność 
na kupnie. Cennik bogato ilustrowa- 
ny — stron 72 — posiada między 
wielu innemi cenę reklamową Zł. 
280, — za 3-lampowy aparat, z 
lampami, głośnikiem, akumulato- 
remi baterją'na odbiór stacyj eu- 
ropejskich. Przy żądaniu cennika 
prosimy podać wyraźnie nazwisko i 
adres oraz załączyć 50 gr. znaczkami 

pocztowemi na przesyłkę. 

„RADIO S* 
Warszawa, Niecała 6. 

Konto Czek. P. K. O. Nr. 21146. 

     
      

    

          

          

        
      
  

ODSŁONIĘCIE TAELIC 
PAMIĄTKOWYCH 

W 75 ROCZNICĘ ZGONU MICKIEWICZA 

W dniu 26 "stopada rb. po nabożeńst- 
wie żałobnem, odprawionem w kościele św 
Jana z powodu 75-letniej rocznicy $ 
ci Adama Mickiewicza, odbyło si 
nięcie tablic pamiątkowych na 2-ch domac 
wileńskich, w których Wieszcz mieszkał, 
a mianowicie przy zaułku Literackim nr: 5 
1 przy ul. Wielkiej nr. 46. Komitet organi- 
zujący te uroczystości mie mógł bezpośred- 
nio po nich z powodów od siebie nieza- 
leżnych podać dc wiademości ogółv nieco 

    

  

  

    

   

   

     

  

  

  

informacyj, dotsczących ważniejszych mo- 
mentów tej akcji. 

Frzede kiem Komitet wyjaśnia, iż 
zspełnie rie unikał urządzania ob- 
chodu w szerszem znaczeniu tego wyrazu, 
a wiec i wszełkiej związanej z tem pn- 
mpy 1 wystawności, uważał howiem, że 
przedmiot i cel mówią same za siebie, a w 
dodatku społeczeństwo zbyt już jest wyme- 
eome mnogościa różnych obchodów. Nie 

łał też Komitet zaproszeń na uroczy- 
stość a jedynie powiadomił o nich ogół za 
pośrednictwem prasy, ponieważ sądził, iż 
uczczenie pamięci Mickiewicza jest obowiąz 
kiem każdego Polaka, a tembardziej wilnia- 
nina, wiadomeni zaś jest, że do wvkona- 
nia obowiązku nikogo się me zaprasza. 

fżyły wysłane zaproszenia jedynie do naj 
ы ch potorrków Wieszcza i to z po- 
wodów zupełnie zrozumiałych Od wneka 
Mickiewicza p. cr Ludwilta Góreckiego, któ 
tv nie mógł przybyć na uroczystości do Wil- 
na, Komitet otrzymał telegram tej treści: 
„Pozbawiony mcżności uczęstniczenia — 050- 
biście w jutrzejszej uroczystości sercem je- 
stem 7 wami za pamięć dziękuję. Ludwik 
Górecki". 

Przy projektowaniu  wzmiankowanych 
tablic gdy chodziło o momenty historycz- 
re. literackie i artystyczne, jak o treść uklad 

tyl napisu, Komitet stale korzystał ze 
światłej radv i kompetentnych wskazówek 
oesńb ze świata naukowego i artvstycznego, 
a mianowicie: p prof. St. Pigonia, prof. St. 
Kościałkowskiego, p. prof. St. Cywińskiego, 
p. L. Uziębły, p. Jerzego  Wyszomirskiego, 
p prof B. Balzikiewicza i p. prof. F. Ru- 
SZCZYCA. 

Komitet uważa za miły swój obowiazek 
złożyć ta droga gorącą podzięke wymienio- 
tym wyżej osohom, a także: Przewielebne- 
mu ks. kanonikcwi St. Miłkowskiemu za od- 
prawienie bezinteresownie nabożeństwa ża- 

  

   

  

    

    

  

    

  

Księgarnia K. Rutskiego 
Wilno, Wil efsh: 26. Tel. 941. 

Ks'ążki na Gwiazdkę 
poleca w dużym wyborze. 

  

bezpłatnie przy zupełnej niezamożności zgia 
szajacycii się. 

Doktor Dowgiałło przyjmuje przy ul. 
Pióromont 11 m. 3 w dnie powszednie ad 
godz. 4 do 5 wiecz., a w świąteczne od 10 
—- Il rano. = 

— 25-lecie oświaty tajnej w Wileńszczyź 
nie. Panie, które pracowały w oświacie taj- 
nej z panną Marją  Szostakówną, zechcą 
przesłać swoje adresy pod: Toruń, Baon 
balonrowy, pułkownikowa  Wolszlegierowa, 
w cclu uinieszczenia ich nazwisk we wspom 
nieniach, wydanych z okazji 25-lecia oświa- 
ty tajnej. 

AKADEMICKA 
— Akademicka Drużyna Harcerska. Spra 

woz danie z pracy w I trym. 1930 — 31 r. 
W dniu św. Mikcłaja (6 grudnia) drużyna 
urządziła ostatnią zbiórkę przed świętami 
praca stanęła już na twardym gruncie usta 
lonego porządku. Część oficjalną drużyno- 
wy zagaił gawędą, nawiązując w niej do 
pracy młodzieży akademickiej z przed stu 
laty i późniejszej, która z całem samozapar- 
ciem się podporządkowywała względy i u- 
podobania osobisae sprawie ogólnej, współ 
czessa młodzież akademicka w zestawieniu 
z tamtą z lat 1850, 1863, 1905 wiele traciła 
niestety, — dzi Ś interes jednostki często 
stawia się ponad wszystko, następnie pod- 
kreśŚlił silnie znaczenie karności, która jest 
poteżną więżią organizacyjną; w tym też kie 
runku potoczyła sie dyskusja, zgodnie u- 
znając potrzebę karności i wskazując spo- 
soby jej osiągnięcia. 

Sprawy organizacyjne i odczytanie roz- 
kazu zakończyły część oficjalną zbiórki, 
która tak w tej iak i następrej, towarzvs- 
kiej części cechował specjalny nastrój, pły- 
nący ze stosunków wzajemnych, idących po 
linii zżvcia sie członkin i człońków drużyny. 
Rozdanie upominków przez „Św. Mikołaja”, 
przełamanie się opłatkiem i wesoła „biesia- 
da“ przeplatana śpiewaniem kolend i pio- 
senek harcerskich zakończyły zbiórke. 

Na marginesie onisu ostatniej zbiórki w 
1 trym. drużvna robi przeglad pozytywnej 
pracy, dokonanej w tvm okresie. 

Wyszła ona ze stadjum organizacyjnego, 
zogniskowawszy pracę w zastępach i sek- G 
cjach, które to podziały krzyżują się, gdyż 
każda(y) z członkiń(ów) drużyny należy do 
jednego z 4 zastępów żeńskich i tyluż me- 
skich, w których cdbywa się praca nad ide 
owem i technicznem wyrobieniem harcer- 
skiem oraz przynajmniej do jednej z 3 sek- 
cyj „akademickiej, współpracy z drużynami 
i społeczno - odczytowej wraz z dramatycz- 
ną) obejmujących ową pracą tereny  ze- 
wnętrzne. 

Wstąpiła nazewnątrz, urządzając inan- 
gurację roku pracy, na którą przybyli przed 
stawiciele Uniwersvtetu, Kuratorium  Szkol- 
nego Wileńskiej Chorągwi Harcerskiej i 
młodzieży akademickiej, miała 6 zbiórek i 5 
rad drużyny, wvsłosiła 5 adczytów na 
krańcach woj. Wileńskiego; biała czynny u- 
dział w zjeździe drużynowych Wileńskiej 
Choragwi Harcerskiej, nawiązując ściślejszy 
kontakt z miejscową komendą harcerska. 
Drużyna liczy obecnie 50 członków i 

'TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Przed- 

stawienie dla inteligencji pracującej. Dziś w 
Teatrze na Polulance odbędzie się drugie 
zkołei przedstawienie dla inteligencji pracują 
cej po cenach zniżonych. 
„Wieczór wypełni „Noc listopadowa" Sta 

nisława Wyspiańskiego, w arcyciekawej re- 
żyserji R. Wasilewskiego, w oprawie deko 
racyino - kostjumowej projektu prof. Ru- 
szczyca, 7 bogatą ilustracją muzyczną kom- 
pozycji E. Dziewulskiego. 

Monumentalne to widowisko będzie 

  

P. WACŁAW WYSZYŃSKI 
Prezes Wileńskiego Sądu Okręgowego 
  

łobnego, wielebnemu ks. Fr. Bielawskienu, 
eraz członkom chóru „Echo” z kierownikiem 
p. Wł. Kalinowskim na czele, za wykona- 
nie pienia religijnego w czasie nabożeństwa, 
zaś zarządowi chóru za zgodę na jego wy- 
stąpienie. 

Pozatem komitet dziękuje właścicielce za 
kladu pogrzebowego „Dowbor“ za bezpłat- 
re wydrukowanie i rozlepienie klepsyder, 
technikowi w Magistracie m. Wilna p. T. 
Czerwińskiemu za pomoc przy wmurowaniu 
tablic, zaś właścicielce zakładu  kamieniar- 
skiego „A. Baranowski" za terminowe wy- 
konanie tablic i bardzo niski rachunek. 

Za Komitet Szymon Kozak. 

Inne gazety wileńskie uprzejmie proszone 

są o przedrukowanie niniejszego listu. 

    
OJCZE ! MATKO! ZAPAMIĘTAJCIE, 
2Е W WIEKU OD 15 DO 20 LAT 
POŁOWA ZGONÓW PRZYPADA NA 
GRUŹLICĘ!! CZYŻ MAMY OBOJĘT- 
NIE PATRZEĆ NA TO ŻNIWO ŚMIER 
CI! CZYŻ MOŻEMY POZWOLIC, 
ABY GRUŹLICA NIEUBŁAGANIE 
KOSIŁA MŁODE ISTOTY, PRZYSZ- 
ŁOŚĆ NARODU! WSZYSCY DO 
WALCZĄCYCH SZEREGÓW! О]СО- 
WIE! MATKI! BRACIA! SIOSTRY! 
POPIERAJCIE WALKĘ Z GRUŽLI- 
CĄ! POPIERAJCIE „DNI PRZECIW- 
GRUŽLICZE“! POPIERAJCIE BUDO- 
WĘ SANATORJUM NA  WILER- 

SZCZYŹNIE. я 

  

ustatniem przedstawieniem w sezonie „No- 
cy listopadowej", która wkrótce ustąpi miej 
sca „Dzielnemu wojakowi Szwejkowi*. 

Najbiiższa premjera na Pohulance. W 
nadchodzący piątek dnia 19-go b. m. odhę- 
dzie się w teatrze na Pohulance premjera 
„Dzielnego wojaka Szwejka", przeróbki sce 
ricznej powieści |arosława Haseka. 

Całosć podzielona jest na 10 obrazów i 
6 intermedjów, przenoszących widza w 
mgnieniu oka z szynkowni „Pod kielichem” 
do ,Aresztu“, z „Kancelarji sądowej" — @ 
„Izby symulantów", z „Garsonjery nadpo- 
rucznika Inkasza" do „Salonu p. p. pułkow 
nikostwa“, z „Poczekalni t Klasy“ na „Po- 
sterunek žandarmerji“ i t. d, it. d., aby za- 
kończyć wreszcie  arcywesołe perypetje 
Szwejka na „Polu chwały". 
. Głównym motorem pełnej humoru akcji 
jest postać Szweika, , jowiałnego żołnierza 
gaduły, który znalazł świetnego odtwórcę 
w osobie Lucjana Żurowskiego. 

W sztuce bierze udział cały zespół odtwa 
rzający pełne komizmu, barwne postacie z 
wojska i społeczeństwa austrjackiego. 

Sztukę reżystruje dyrektor Zelwerowicz, 
grając jednocześnie loktora wojskowego 
ruensztejna Arcvciekawe dekoracje, po- 

zwalające na błyskawiczną zmianę, skonipo 
nowal J. Hawrylkiewicz. Kostjumy z włas- 
nych pracowni teatralnych. Kierownictwa 
muzyczne E. Dziewulski. 

— Teatr Miejski w „Lutni“.  Przedsta- 
wiernie dła inteligencji pracującej. Dziś w 
teatrze „Lutnia* odbędzie się również przed 
stawienie dla inteligencji pracującej po се- 
nach zniżonych. 

Dany bedzie „Cierpk: owoc" Roberta 
Bracco, świetna, kipiąca humorem komedia. 
która zvskała sobie wielkie powodzenie dzie 
ki dowcipnej treści i šwietnei grze Kamiń- 
skiej, Lewickiej, Balcerzaka, Mileckiego i 
Zelwerowicza. 

„Cierpki owoc* ukaże się dziś po raz 
osti::tni w sezonie 

— |utrzejsza premiera „Egzotycznej ku- 
zynki*. Jutro we czwartek 18-go b. m. teatr 
„Lutnia“ wvstapi z premjerą „Egzotycznej 
kuzynki” Vernewmila w reżyserji ' Wasilew- 
skiego. 

Wytworna ta komedja niewątpliwie żdo 
hedzie sobie u nas takież 'ertnzjastyczne 
przyjęcie, jakiegc doznaje na innych  sce- 
nach. ь 

Rolę tytułowa — ekscentryczną Sonię 
odtwarza Irena  Eichlerówna, w otoczeniu 
Lewickiej, Ba!cerzaka, oraz Wyrwicza - 
Wichrowskiegoi. 

Efektowne urządzenie wnętrz projekto- 
wal J. Hawryłkiewicz. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-eį) 

  

„Tow. Andrzej“ — zabójcą pełnomocnika 
- komunistycznego 

W dniu 19 b, m. wileński Sąd Okręgowy przystąpi do r 
pod pseudonimem = 

a skutek wyroku 
m i tam zasztyletowany. 

Policja podejrzewała, że mordu dokonał zbiegły w :tym ;czasie komunista 

jowca komunistycz. , 
trzema laty dopuścił Z 
nistycznej Szwarcojga. 
forty hrybiskie pod 

nego, zna! 
motderstyft a 

U sprawy bo- 
Andrzeja", który" przed 

lomocnika . wyborczej listy komu- 
Szwarcojg był zwabiony na 

Pie- 

Die 

partyjneg 

rewoskin i nawet rozesłała za nim listy go Dopiero przypadek zrządził, że ujaw- 
niono prawdziwego 
więźnia) komunisty „tow. 
jest sprawcą zabójstwa Szwarcojga. 

се. W wić 

Sprawa przeciwko niemu została przed kilku 
niektórych szczegółów i właśnie w 

! den a 4 od 
Andrzeja", z któżego wywnióskowano, Ža Eos SE 

tygodniami: Odroczona, w celu 
kk Lan wchodzi na okARAK:



  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — General Greck 
Mimoza — Ucieczka od milošci 
Heljos — Wesoły Madryt. 
Pan — Ulica potępionych dusz. 

Kino Miejskie Młoda generacja 
Wwanua — Noc w pustyniach. 

światowid — Królowa jazbandu. 
Mtylowy  —Sonia, Sonia szczęście me... 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 15 do 
16 b. m. zanotowano wypadków 25, w tem 
kradzieży 5, opilstwa 4, przekroczeń admi- 
nistracyjnvch 7. : 

— bójka wśród rzeźników. Wczoraj w 
dzień w pobliżu rzeźni miejskiej przy ul. 
Pomarskiej wynikła bójka pomiędzy kilku 
pracownikami rzeźni, w wyniku której dwaj 
rzeźnicy Antoni RZ (Subocz 6) i 
Piotr Adamowicz (Rozbrat 34) zostali cięż- 

ko poranieni. Ulokowano ich w szpitalu. 

— $amoboóistwo z nędzy. W 
dniu 15 b. m. Kościńska Anna, lat 30, bez 

stałego miejsca zamieszkania w podwórzu 
domu Nr. 14 przy ul. Chocimskiej wypiła 
esencji octowej. Desperatkę przewieziono 

do szpitala żydowskiego w stanie ciężkim. 

_ Przyczyna — brak środków do życia. 

— Pożar na wsi. Wskutek nieostrożne- 
obchodzenia się z ogniem we wsi Kra- 

sowszczyzna, gminy Kraśnieńskiej, spłonę- 

ły gospodarstwa należące do Sawora Alek- 

sandra, Ławicza lana i Trzeciak Pelanji. Stra 

ty sięgaja 15.000 zł. 
— Sołtys — defraudant. Wójt gminy 

Gródeckiej Ignatowicz Borys powiadomił 
pesterunek policji, że sołtys wsi Nowosiołki 

Drozodowski Aleksy przywłaszczył sobie 

pobrane od ludności kary i podatki w su- 

me 2500 zł. я 

— Samobóistwo rachmi- 

strza. Rachmistrz urzędu gminy Doł 

hinowskiej pozbawił sie życia wystrza 

łem z rewolweru w dniu 13 b. m. Do- 

chodzenie w toku. 
— Znaczne kradzieże. Piaskow- 

skiemu Michałowi, Uniwersytecka Nr. 

1 w czasie jego nieobecności w miesz 

kaniu skradziono garderobę męską 

oraz bieliznę, na sume Ż000 zł. 

Dyszkiewiczowi Romanowi, Kal- 

waryjska Nr. 10 z jego mieszkania 

skradziono garderobę męską  warto- 

ści 1040 zł. 
Trybockiej Urszuli, Jagielońska 6 

skradziono z niezamkniętego kufra 

1000 zł. w banknotach po 100 i 50 zł. 

— Zamach na kupca leśnego. 

Wczoraj wieczorem na ul. Zawalnej 

został poraniony nożem kupiec leśny 
Matys Gurwicz (Zawalna 57). 

Otrzymał on cios nożem w żołą- 

dek, co może pociągnąć za sobą po- 
ważne konsekwencje. 

Gurwicz twierdzi, że był to napad 

zorganizowany przez jednego z jego 

przeciwników. 

ZSĄDÓW 
MASOWE MORDERSTWO. 

Między mieszkającymi we wsi Ha- 

niewicze (pow. Nieśniewski)  rodzi- 
nami miejscowych włościan  Toma- 
ciów i Chlustów, istniała zadawniona 

nienawiść, która przejawiała się nie- 
tylko w ustawicznych kłótniach i bi- 
jatykach, lecz i w zabójstwach. Obyd- 
wa rody uznawały 'tylko prawo krwa- 
wej zemsty i kiłkakrotnie wprowadza- 
ły je w czyn. 

Ofiarami najkrwawszej rzezi pad- 
ła rodzina Chiustów w październiku 
1929 r. W nocy wtargnięto do miesz- 
kania Chlustów; złoczyńcy wymordo- 
wali siekierami pięciu śpiących człon- 
ków rodziny Chlustów, raniąc ciężko 
szóstego Konstantego  Chlusta. 
Ten ostatni, który pozostał przy ży- 
ciu, poznał w jednym z zabójców Je- 
rzego Tomucia. Innych ujawnić nie 
zdołano. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku 14 
kwietnia 1930 r. skazał Tomucia na 
karę śmierci. Sąd Apelacyjny w Wil- 
nie 9 sierpnia 1930 r. złagodził ska- 
zanemu karę na bezterminowe  cięż- 
kie więzienie. 

Tomuć odwołał się jeszcze do 5ą- 
du Najwyższego, lecz Sąd ten, kasa- 
cje jego oddalił. 

    

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
To mówiąc, wstał, dając do zro- 

zumienia, że audjencja skończona, ale 
Maryhold nie wychodził. 

Miał on jeszcze wiele 
omówienia. 
— Z przykrością, sir, wyczytałem 

dziś w gazecie nazwisko majora Oc- 
wooda, w śpisie poległych. Chciałem 
zapytać pana.... 

— Tak, to okropne, — przerwał 
Dyrektor i dodał sucho: 
_ — W poczekalni spotka pan miss 
Macwayt, proszę ją do mnie poprosić. 

Inspektor przyzwyczajony był do 
zmian humoru dyrektora, ale ostry je- 
go ton zmartwił go tym razem. Zanim 
zdążył się zorjentować, o co chodzi, 
znalazł się w poczekalni. 

— Nie, nie mam nic do pisania, 

— rzekł szef, gdy Barbara weszła do 
abinetu z ołówkiem i blokiem. — 

Chcę dać pani krótki urlop i poprosić 

spraw do 

żeby spędziła go pani w „Domu Mły 
narza', koło stacji Wentifield. Przypu 
szczam, że pani domyśla się, z kim się 
pani spotka? Niepokoi mnie nieco je- 
go milczenie. Liczyłem na to, że uda 
mi się odrazu wpaść na ślad bandy 
Noor - el - Dine, ale tymczasem, nie- 
tylko nie mamy nic nowego, ale straci- 
liśmy ją również z oczu. W. każdym 
razie niech pani powtórzy majorowi 
wszystko, co pani słyszała od nasze- 
go francuskiego kolegi i proszę zawia 

Książki na Gwiazdkę 
Marji Weryho „Las“. Nieraz w księ- 

garni słyszy się: „Proszę mi dać jakąś 
książeczkę, dla dziecka'... i zależnie 
od wymienionych lat, subjekt rozkła- 
da przed kupującym kilkanaście ksią- 
żeczek, tańszych 'i droższych, ładnie 
ilustrowanych i niedbale wydanych, 
wartościowych i zupełnie bezwartoś- 
ciowych, a nawet szkodliwych. Trze- 
ba wybierać a nie zawsze w pośpie- 
chu i ścisku przedświątecznym można 
dłużej zastanowić się. Więc często 
przynosimy do domu rzecz bezwartoś 
ciową, niepedagogiczną, nieestetycz- 
rą. A jednak jest coś, co ułatwia do- 
konanie wyboru: są nazwiska, które, 
gdy są wypisane na okładce. stano- 
wią rękojmię powodzenia książki u 
dzieci oraz wysokiej wartości jej 
treści. Gdy chodzi o wiek przedszkol 
ny, a nawet więcej — do lat 9-ciu, 10- 
ciu książki Marji Weryho są temi książ 
kami, które nietylko w dzieciństwie 
stanowią najmiiszą lekturę, ale i w 
sercach dorosłych osób skupiają na so 
bie promienie najlepszych wspomnień 
dziecinnych. 

Mam przed sobą „Las“ Marji We- 
ryho. jest to zbiór opowiadań o ży- 
ciu lasu i w lesie. Dziwnie proste, ja- 
sne a ciekawe i piękne są te powiastki 
Marja Weryho z właściwą sobie pro- 
stotą i powagą umie budzić w dzie- 
ciach miłość przyrody i chęć poznania 
jej. Z największą przyjemnością prze 
czytałam całą książkę, nie odrywając 
się. Niema w tej książce nic z tak czę- 
sto spotykanego w dziecinnej literatu- 
rze „zniżania się do poziomu dziecka”. 
Autorka przemawia do niego poważ- 
nie, jak do dorosłego, ale nadzwyczaj 
plastycznie i jasno. Czy to życie w mro 
wisku, czy w domku bobra na rzece. 
czy dwóch trzepocących się czyży- 
ków, czy też dzikiej kaczki, wszystko 
to jest przedstawione tak, że stworzon 
ka te stają się bliskie, miłe i jakgdyby 
starzy znajomi pociągają do siebie 
dziecko. Jest to piękna, pożyteczna i 
iozumna książeczka, którą śmiało pole 
cić można każdej matce. Można ją na- 
Dyć w księgarniach: Gebethnera, Za- 
wadzkiego i św. Wojciecha. W. 

RADJOG WILEŃNSKIE 
ŚRODA, DNIA 17 GRUDNIA 1930 R. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05 — 13.50: Koncert solistów (płyty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.50 —16.10: Radjokronika z Warszawy 

  

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.45 — 17.15: Koncert dla młodzieży 

(płyty). я 
1715 — 1740: „August Rodin i jego 

sekretarz" — odczyt wygłosi Witold Hu- 
lewicz (z powodu 90 rocznicy urodzin Ro- 
din“a i 4 rocznicy zgonu R. M. Rilkego) 
Transmisja na wszystkie stacje polskie. 

17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45 —- 19: Chwilka strzelecka. 
19 — 19.15: Kwadrans akademicki. 
19.15 — 19.25: Program na czwartek i 

rozmaitości. 
19.35 — 19.55: Prasowy dziennik ra- 

djowy z Warszawy. 
20 — 20.15: Kwadrans buchaltera z 

Warszawy. 
20.15 — 20.30: „Rzeczy najmniejsze” 

feljetotn z Warszawy wygłosi E. Porębski. 
20.30: Muzyka z Warszawy. 
20.35“ Kiwadrans literacki (Perzyński). 
21: Koncert mnzyki polskiej z Warszawy 
22,30 -- 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

ZE ŚWIATA 
— 

CUDOWNA SPRĘŽYNA ZEGA- 
ROWA ODNAJDUJE UKRYTE 

SKARBY 
NIEZWYKŁE ZDOLNOŚCI 14-LETNIEĮ 
DZIEWCZYNKI 1 DYMISĮONOWANEGO 

SZOFERA ANGIELSKIEGO 

Opinja angielska zajmuje się obecnie 
gorąco 14-letnią dziewczynką |oyce Prosse, 
mieszkającą na wsi pod miastem Glucester 
i dymisjonowanym szoferem Fryderykiem 
Store. 

Mala Joyce i dorosły Fryderyk nie mają 
właściwie ze sobą nic wspólnego, nie zna- 
ją się nawet, ale jednak rywalizują ze sobą 
i raz po raz przechyla się fala zwycięstwa 
to w jedną, to w drugą stronę. 

Oboje oni zajmują się jedną i tą samą 
rzeczą, oboje wykazują w jednym i tym 
santym kierunku niezwykłe uzdolnienie, obo 
je otaczają się tajemniczością i niezwykło- 
ścią. 

joyce Prosse i Fryderyk Stone umieją 
za pomocą małej sprężyny zegarowej wska- 
zywać znajdujące się głęboko pod ziemią 
źródła wody i ukryte w ziemi złoto, sre- 
bro 1 inne skarby. 

Robione przez urząd geologiczny  do- 
świadczenia wykazały, że zarówno dziew- 
czynka, jak i Stone wykrywali złoto ukry- 
te na głębokości 15 do 20 mtr. pod ziemią. 

14-letnia dziewczynka, której w głowie 
leżą jeszcze czary, bajki o duchach i cu- 
dach, nazywa swoja sprężynkę zegarową, 
różdżką czarodziejską, nie rozstaje się z 
nią nigdy, a siebie uważa za wróżkę, ze- 
słaną na ziemię poto, by  uszczęśliwiać 
ludzkość. 

Stone oczywiście mniej idealistycznie za- 
patruje się na swoje niezwykłe  rzeczywi- 
ście uzdolnienie, obiecując sobie po niem 
spore zyski. 

Gdy wieść o cudownych własnościach 
małej joyce i Stonego wydostała się poza 
granice Anglji, zaczęto oboje zasypywać 
wspaniałemi propozycjami, mogącemi uczy- 
nić z nich ludzi ogromnie bogatych. 

ledna z tych propozycyj dotyczy zagi- 
nionych skarbów, które znajdować się ma: 
ią w Indjach. 

Otóż władcy dawnych Indyj ukrywah 
swoje skarby w ruinach starych zamków, 
na dnie jezior, w ogrodach zamkowych, a 
dokładne wskazówki o tem, gdzie zostały 
one ukryte, ryto na specjalnych tabliczkach 
albo też w formie podań, legend, czy przy- 
powieści przekazywano z pokolenia na 
pokolenie. 

Tak było i z ogromnemi skarbami kró- 
lestwa Bhopalu, które w czasach, kiedy ce- 
sarstwo wielkiego Mogoła chyliło się w 
Indjach ku upadkowi zakopane zostały w 
obrębie fortecy. 

W wieku XVIII na skutek przewrotów 
politycznych forteca została zrównana z 
ziemią, załoga wymordowana. Skarb, który 
dziś przedstawiałby wartość kilkunastu mi- 
ljonów funtów szterlingów, ukryty jest je- 
szcze dotychczas w ruinach fortecy. Wśród 
ludu krąży wieść, że zakopany został on 
w miejscu. w którem cień olbrzymich palm 
krzyżuje się z cieniem rzucanym przez wie- 
życę forteczną. Ale szukaj wiatra w polu 
— dziś niema tam już ani palm, ani wieży 
-— są tylko ruiny, które zazdrośnie kryją 
w sobie ów skarb. 

Obecny minister skarbu obecnego ma- 
haradży Bhopalu wpadł na myśl, aby użyć 
do odnalezienia skarbu niezwykłych uzdol- 
nień Stonego i małej Joyce i oboje oni zo- 
stali przez niego zaangażowani do wyko- 
nania tej trudnej misji. 

Niewiadomo oczywiście, czy poszukiwa- 
nia dadzą jakiś pozytywny rezultat, ale je- 
żeli cudowna różdżka zrobiona ze sprężyn- 

  

   

  

ki zegarowej odkryje skarby dawnych wład = 
ców Bhopalu, to mała wiejska dziewczyn- 
ka i dymisjonowany szofer będą mieli przy- 
szłość zapewniona. 

OFIARY 
Ku uczczeniu dnia srebrnego wesela Wiel 

ce Szanownych Państwa A. i M. Gołubie- 
wych dla najbiedniejszych składa M. Paw- 
łowiczówna zł. 5. 

  

  

Przekonaj się — 
PO DŁUGOLETNICH STUDJACH UDZIELAM PORAD 

i  OPRACOUJĘ HOROSKOPY ASTROLOGICZNE 

Nie blaga jarmarczna — nie klermaszowe wróżby 

Porad udzielam zupełnie darmo 
Celem uzyskania horoskopu lub otrzymania odpowiedzi astrologicznej — 

należy pr.esłać datę urodzenia (dokładną) oraz 

na odpowiedź i koszta 

załączyć 1.50 znaczkami pocztowemi. 

Osobiste porady — tylko po uprzedniem 

restante Wilno I dla Astrologa, 

domić go o Barlingu. Pani jasno przed 

stawia sobie całą sprawę? No, to do- 

skonale, niech pani się dowie, jakie 
on ma zamiary. Nie chcę przeszkadzać 
mu, ale chciałbym wiedzieć, czy ma 
już jakiś gotowy plan. Niech pani nie 
zwleka z wyjazdem. Jeżeli pani zdąży 
na pociąg, który odchodzi o trzeciej, 
to za godzinę będzie pani na miejscu. 
Niech pani bedzie jednak ostrożna i 
da mi znać jutro rano o wynikach 
swej podróży. 

To mówiąc, dyrektor wyciągnął 
rękę do Barbary i natychmiast zajał 
się odczytywaniem leżących na stole 
raportów. Tegoż dnia o piątej godzinie 
Barbara znalazła się przed drzwiami 
„Domu Młynarza*. Minęła aleję, z” tru 
dnością posuwając się po lepkiem bło 
cie. Trzewiki miała pełne błota, gdyż 
przyszła ze stacji pieszo.. 

Już mrok zapadł, gdy zadzwoniła. 
Ponure i niegościnne otoczenie i dom, 
wzbudziły w niej mimowoli niepokój. 
Ale myśl o spotkaniu z Ocwoodem 
który wywarł na niej dodatnie wraże- 
nie silnego i odważnego człowieka, 
dodawała jej odwagi. 

Dokoła panowała śmiertelna cisza, 
tylko gdzieś w ogrodzie szemrał stru- 
myk... 

Dziewczyna ruchem nerwowym tar 
gnęła po raz drugi za dzwonek. Ale 
nic nie mąciło ciszy, panującej w do- 
mu. Barbara wyjęła z kieszeni latarkę 
elektryczną, obejrzała przy jej świetle 
drzwi i zamek i obeszła dom dookoła. 
W żadnem z okien nie było światła. 

Będziesz olśniony 

© 

miejscowość na poste 

formularza należy 

listownem porozumieniu. 

Zadzwoniła po raz trzeci. Dzwonek 
zabrzmiał złowieszczo wśród ciszy 
Barbarę ogarnął nagły lęk. Co mogło 
się stać majorowi? Wiedziała, że miał 
rozkaz nieoddalania się z domu. 
Więc gdzie przepadł? Przecież nie był 
to człowiek zdolny do lekceważenia 
rozkazów! Jeśli niema go w domu, to 
znaczy, że stało mu się coś złego. 
Moze zginął? 

Ogarnęło ją przerażenie. Chwyciła 
znów za dzwonek i zaczęła targać 
nim gwałtownie. Za drzwiami zajęczał 
histerycznie metaliczny dźwięk dzwon 
ka i znów nastała cisza. Barbara za- 
częła bić pięściami w drzwi. Ale by- 
ły to nadal jedyne odgłosy, które mą 
ciły ciszę. ‚ S 

— Bože — wyszeptala zbiełałemi 
wargami, -— dodaj mi odwagi... Major 
Ocwood nie należy do tych których 
można wziąć gołemi rękami. Musiał 
widocznie wyjść w jakiejś ważnej spra 
wie, a służąca skorzystała z tego i 
też wyszła. Biedna Barbaro! Będziesz 
musiała wracać pieszo na dworzec! 

Miss Macwayt zeszła ze schodków 
i świecąc sobie latarką, doszła do bra 
my. 

Tymczasem gęsta mgła otuliła po- 
la i moczary i trudno było dojrzeć dro 
gę. Wkrótce też, Barbara zorjentowa- 
„a się, że straciła poczucie kierunku. 
Brama, płot, przydrożne rowy —. wszy 
stko zmieniło się i i znikło we mgle. 
Gęsta, mleczna zasłona otaczała ją 
ze wszystkich stron. Nie miała pojęcia 
w którą stronę należało iść. 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ml. Osirobramska 3. Rozanowa, Jean Hersholt i Ricardo Cortes. 
Kasa Czysna0i g. 

Od dnia 15 grudnia 1930 będą wyświetlane filmy: 

„MŁODA GENERACJA" 
Potężny i wzruszający dramat pogoni za szczęściem. Aktów 10. W rola'h głównych: Lina Basquette, Roza 

— Nad program: „NERWOWY REPORTER'—Farsa w Z aktach. 
Następ ry program: 4 m. 30. Poczatek seansów od g t-ei „Niewiniątko”. 

  

KINO-TEATR Dziś! 

„HELIOS“ 
ul. WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Sensacyjny Przebój Dźwiękowy! 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności RAMON NOVARRO 

znów zaśpiewa przebojowe piosenki w swoim najnowszym sukcesie 

WESOŁY AADRYT . 
prędzej, a sześć pio enek Ramona, to sześć melodyj, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Rewel. dedatki 
dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na l-szy seans. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15 

upajający dramat miłosny w głównej roli kobiecej 
OROÓTHY JORDAN. To film który każe sercu bić 

Sala dobrze e©gezana 

  

Dźwiękowe kino | 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

GENERAŁ GREGCK 
Dziś! Promienny, pełen uroku wiosny i miłości dramat dźwiękowo špiewny 

W roli głównej największy artysta Śwata, uwo- 
dziciel kobłet JOHN BARRYMORE 

Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielkich kosztów filmu ceny | 
miejsc normalne. Na 1 seans ceny zniżone: Balkon 80 gr. Parter ! zł. 
  

  

Dziś! sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświstowej sławy rodaczka nasza 

  

  

sai . | Pola Negri mnie ewożejtejprodwji ULICA POTĘPIONYCH DUSZ cs, 
э Wybitnie sensac. współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popularnego amanta Warwcka Warda. i 

Niebywały sukces na całym świecie! 

KINO-TEATR Dziš premjera! Po raz pierwszy w Wilnie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. t. | 

„ммогд“ | „UCEECZKA OD HKIŁOŚCI* | 
ul. Wielka 25   
  

CUDOWNY 
DYSKRETNY 
TRWAŁY 
POŁYSK 

"AVI EB 
j EMALJA DO 
PAZNOKCI 

ЩО 
I 

= 
PARE. DORIENT / VARSOVIĘ 4 

    
     
   

    

    
OSTRZEŽENIE 

Ostrzegam przed kupnem dolarówki 
Nr. 584301. Dolarówka powyższa 70- 
stała podstępem zabrana przez osobni- 
ka niewiadomego nazwiska w celu 1ze- 

komej zamiany na nową. 
Aniela Jasińska 

  

  ul. Wileńska 18 m. '4 
  

  

NAJŚWIEŻSZY TRANS: ORT 

OLIWY NICEJSKIEJ 
Extra Vierge garantie pure Nice. 

Poleca 

A. JANUSZEWICZ 
ZAMKOWA 20-a 

GREE ABBA 

PASTA DO ZEBOW 
MYDEŁKO / ELIMSIR, | 

JAJSRUTECZNIEJ KONSERWUJĄ ZĘBY 

žūsi 4 PA AKA MACA RACZ A GACKA 

dbająca o swoje zdrowie 
Każda o Bowinńa posia- 

dać aparat kąpielowy „Hygjena*. 

, Do nabycia tylko w firmie 

"„Ogniwo* w Wilnie, ul. 
Ś-to Jańska 9. 

  

  

  

     

  

Czy jesteś członkiem 

ke ©, P. P.? 

Pilnując się jedynie, by nie zejść 
т( szosy, której twardszy grunt odczu 
wała pod nogami, miss Macwayt po- 
suwała się naoślep, potykając się i 
zapadając w kałuże. Pamiętała, że 
idąc ze stacji w odległości jakichś czte 
rechset kroków od „Domu Młynarza * 
widziała słup przydróżny z napisem. A 
tymczasem dawno już minęła tę od- 
ległość, a słupa jak nie było, tak nie 
było... Zrozumiała, że zabłądziła... 

Spojrzała na zegarek na ręku i prze 
konała się, że idzie już godzinę. .Gdy- 
by była na dobrej drodze, musiałaby 
już w najgorszym razie, zbliżać się do 
stacji, jeżeli nie odpoczywać w pocze- 
kalni! Czyżby krążyła na miejscu?... 

Nagle we mgle błysnał słaby pro- 
myk światła. Barbara skierowała się 
w tę stronę, niepewna, czy nie jest to 
złudzenie wzrokowe. 

Wkrótce stanęła przed długim mu 
rowanym budynkiem. Światło płynęło 
z otwartych drzwi. 

Wymęczona długiem błądzeniem 
we mgle, przemoknięta i zmarznięta 
dziewczyna, nie wahając się, ani chwi 
li, weszła do domu. Była to stara, o- 
opuszczona karczma. 

Sala była dość dobrze oświetlona. 
jedną naftową lampą, ale pusta. Za 
ledwie jednak wymęczona i bezsilna, 
Barbara opadła na jedną z ław, drzwi 
w tylnej ścianie otworzyły się i wyj- 
rzała przez nie dziwnie znajoma 
twarz... 

— Dobry wieczór, — rzekła miss 
Macwayt. ——Zbłądziłam we mgle i 

    

W roli głównej JENNY J U GO, najpiękniejsza kobieta świata, której czar, rasa, temperament podbijający сетса 1 
wszystkich mężczy/n. Nad program: arcywesoła komedja p. t. „W zastępstwie męża'. 

  

  

niu 1929 ,. 

w K. DĄBROWSKA 
AŻ ; WYNAJKCJE, 

FILM! 
Każdy—kto się interesuje filmem bez 
względu na wiek i zawód, niech poda 

adres i znaczek na odpowiedź. 
„Empefilm“, Kraków. 

Poszukuj my zdolnych odpowiedzialnych 

  

  

  

Pianina i Fortepiany 
o śwłiatowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych lachow= 
ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 

i w Wilnie w r. 
(Grand Pix i Wielkie Medale Złote). 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
CPNY FPABRYCZNE, 

najbordztej 
Ce p € zaniodbaną 

'oprawia, pielęgnuje 

oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet * 
Kosmetyki G € di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

al. WIELKA Ak 18 m$, 
Prtyj.wg. 10-11 4-7 

w. Z. P. MA 

1930 

ILNO, = 

Magistrat miasta Wilna poszu- 
kuje muzyka na stanowisko 
kierownika orkiestry kinema- 

totrafu miejskiego. 
O warunkach pracy można się dowiedzieć 
w Wydziale ym Magistratu w go- 
dzinach biurowych, dokąd również nałeży 
składać podania z życiorysem i świdectwa- | 

  

  

  

  

      
najsłynniejszej 

wszechświa owej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTI NG'i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznanę za najlepsze w kraju | 
(na Targach Pėlnocnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

[EAR 
Dr. Kenigsberg GABINET 
choroby skórne, wene- Racjonalnej Kosme- 
ryczne i moczoplciowe tyki Leczniczej. 

Mickiewicza 4, Wiino, Miakewieja 31 
m 4. tel. 1.90. 

kobiec: 
Od 9—12 i + Urod komiko 

  

    

  

ARUSZERRA 1 łupież,  Najnowsie 

ŚMIAŁOWSKA zdobycze kosmetyki ra- 
onalnej era: Gabinet Kosme- cj i. 

tyczny, usuwa zmarszcz Codziennie od g. 10—8, 
ki, piegi, wągry, łupież, W. Ź. P. 43 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. — 

  

  

  

Już czas pomyśleć o ogłoszeniach 

świątecznych !!! 
P.P. Kupcom, Przemysłowcom i Rze- 

mieślnikom Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82 

poleca swoje usługi, 

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
pism na warunkach 

WYJĄTKOWO DOGODNYCH. 

przemokłam. Czy mogę wysuszyć tu- 
taj swoje pończochy i trzewiki, i do- 
stać herbaty? Ja.... 

— Zaraz... ja powiem panu Ri- 
ce! — odpowiedział zalękniony głos i 
twarz zniknęła za drzwiami. 

— Gdzie ja widziałam tę kobie- 
tę? — zapytywała siehie Barbara, pod 
chodząc do dużego pieca: twarz ta 
wydała się jej dziwnie nieprzyjem- 
ną... 

Nagle w pamięci jej rozjaśniło się, 
ale jednocześnie rozmyślania jej przer 
wał ostry głos. Podniosła głowę i zo 
baczyła przed sobą Noor - el - Dine. 
Twarz tancerki była  wykrzywiona 
wściekłością, z oczu sypały się iskry, 
palce wyciągniętych naprzód rąk, 
drgały konwulsyjnie. 

— A! podła, — krzyczała wście- 
kła tancerka, — mam ciebie, naresz- 
cie! 

Barbarę ogarnęło paniczne przera- 
żenie. Wspomnienia okropnej nocy i 
bolesnej zbrodni nie opuszczały jej ani 
na chwilę. A teraz ta szalona kobieta, 
żadająca zwroti! swego skarbu. 

— Noor - el - Dine, — szepnęła 
Barbara, powstrzymując łzy. 

— Gdzie to jest? Gdzie jest pa- 
miątka, którą ci dałam. Odpowiadai. 
ty podła!... 

Tancerka iupnęła nogą i 
zbliżyła się do Barbary. 

W tej chwili wszedł człowiek nie- 
dużego wzrostu, z żółtą twarzą. Stanął 
zdzwiony, na widok tej sceny. Tancer- 
ka wydała mu krótki rozkaz w nie- 
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Prayżanka га 900 zł. Zawałna 57, 
z uniwersyteckiem wy- hotel pokój 5. 047 — | 

kształceniem poszuku- 8 wiecz. 
je lekcyj francuskiego. 
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  — Najłatwiejsza 
Nauczycielka  ; najprędsza metoda 

z mozyką i językami nauczania się języ- 
potrzebna od zaraz na ków obcych SZ 
wyjazd dla przygoto- phone“. Wilno, ml. 
wania do 4 klasy. Bo- miecka 3, m. 6. 
uffałowa Góra 19—4, 

  

  

zrozumiałym jezyku. Mały człowiek 
podbiegł szybko do drzwi i zamknął 
16 na klucz. 

Miss Macwayt zrozumiala, že grozi 
jej wielkie niebezpieczenstwo i wysit 
kiem woli przezwyciężyła w sobie 
strach. Nie ruszając się z fniejsca, 
czekała spokojnie, dopóki 'tancerka nie | 
podeszła zupełnie blisko. 

— Pudełeczko, które pani dała mi 
na przechowanie, —- odpowiedziała, 
usiłując nadać swemu głosowi tom 
zimny i spokojny, -- zostało  ukra- 
dzione przez człowieka, - który zabił 
mego ojca. 

Noor - el 
drwiąco. 

— A pani zjawia się tutaj, aby za © 
proponować mi wykupienie tej pamiąt | 
ki? Jakąż cenę pani stawia?... 1 

Tutaj Barbara straciła panowanie _ 
nad sobą: 

— Jak pani śmie!.. — krzyknęła | 
wybuchając łkaniem, — Pani się śmie 
je, a przecież... to pani pudełeczko... 
było przyczyną Śmierci mego ojca: | 

Tancerka zbliżyła do niej wykrzy | 
wioną wściekłością twarz mówiąc: 

— Myślisz, moja mała, że oszu- 
kasz mnie, grając tę komedję?Myślisz 
że nie wiem, jak cenną rzecz odałam 
ci? Ach, cóż za głuptas ze mnie! Jak 
mogłam przypuszczać, że znajdę ko- 
bietę , która nie wykorzysta sposob- ‹ 
ności by się wzbogacić! Czyżby te 
wszystko, co przecierpiałam miała 
pójść na marne! 

    

   

-.Dine roześmiała się 
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