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Siedem głosów większości p. Steeg'a 

Paryż, 19 grudnia. 

Dzień wczorajszy był szary i mroź- 

ny. W atmosferze wisiała lekka mgła, 

tak że z mostu Concorde oko z tru- 
dem dostrzegało kontury kościoła Ma 

deleine. Na pszeciwległym końcu tej 

pięknej perspektywy, przed Pałacem 

Burbońskim, ruch niezwykły, choć 

jest dopiero po 2-giej, a posiedzenie 

rozpoczyna się o 3-ciej. Co tu policji! 

W każdym kącie stoi grupa stróżów 

bezpieczeństwa. a p.p. Chiappe i Gui- 

terenie stolicy, osobiście się przed 

Parlamentem przechadzają, pilnując, 

aby jacy nacjonaliści nie wzięli przy- 

padkiem lzby posłów szturmem... Na 

nic podobnego się nie zanosiło. Daw- 

na większość pana Tardieu pewna by- 
ła zwycięstwa. 

Zwykle, kiedy przewodniczący Iz- 

by zasiada na swym fotelu, sala po- 

siedzeń jeszcze jest pusta i powoli się 

wypełnia. Tym razem, na 10 minut 

przed 3-cią, większość ław jest już 

zajętych. Na prawem centrum, w wyż- 

szych rzędach, siedzi p. Tardieu, a 

obok niego, jego główni  „poruczni- 

cy“: p.p. Francois-Poncet, P. E. Flan- 

„din, P. Reynaud, A. Maginot... Przy- 
jpladam się im przez lornetkę: maja 

miny pogodne, nawet zadowolone. 

Nic dziwnego. Nazajutrz, po utworze- 

niu gabinetu przez p. Steeg'a, dwu 

podsekretarzy stanu (p.p. Richć i Ba- 

rćty) podało się do dymisji. Dziś, na 

parę godzin przed walką w Izbie, mi- 

nister rent wojskowych (p. Thoumyre) 

i dwu innych podsekretarzy stanu (p. 

p. Renć Coty i Cautru) wystąpili z 

rządu. Cała piątka należy do grupy 

„republikan lewicy”, grupa pana Tar- 

dieu. Zdradzili swego szefa, ale po 

namyśle wracają pod dawny dach... 

byłby to zły znak dla gabinetu p. 

Steg'a, gdyby nie niesmak, jaki u każ- 

dego niezależnego człowieka budzić 
musi postępowanie tak... nieeleganc- 
kie. 

P. Bouisson otwiera posiedzenie 
i w paru serdecznych słowach, w imie 
niu Izby, życzy p. Rajmundowi Poin- 
carć szybkiego powrotu do zdrowia. 
W imieniu rządu p. Steeg do słów 
tych się przyłącza, poczem cała Izba 

bije oklaski. Jest w tej manifestacji 
coć tragicznego. Do p. Poincarć'go 
masy mają niewątpliwe, niemal mi- 

styczne zaufanie. Widzą w nim jedy- 

nego męża stanu, umiejącego godzić 
zwaśnione obozy i stanowiącego za- 

razem gwarancję, że „wszystko bę- 
dzie dobrze”, że złodziejaszkowie zo- 
staną przymknięci, a interesy pójdą 
iepiej... Tymczasem ten wielki Fran- 
cuz już prawdopodobnie do władzy 
nie wróci. Tym, razem paraliż mózgu 
zaalarmował tylko wszystkich jego i 

Francji przyjaciół, ale lekarze wątpią, 

aby po wyzdrowieniu p. Poincarć 

mógł już brać na siebie jakiekolwiek, 
cięższe obowiązki, aby mógł żyć je- 
szcze więcej niż rok, lub dwa... O 
tem wiedzieli wszyscy oklaskujący, 
ale nie wszyscy chyba prawdziwie 
się z tego powodu niepokoili. 

Wszedł na Trybunę p. Teodor 

Steeg i odczytał rytualną deklarację 
nowego gabinetu. W bezbarwnym tek- 

ście niema nic wojowniczego. Zano- 
tujmy z przyjemnością słowa o „mię- 

dzynarodowym pokoju w bezpieczeń- 
stwie i na podstawie poszanowania 
traktatów*... Poczem zaczyna się de- 
filada mówców, interpelujących rząd. 
Na pierwszy ogień poszli politycy dru- 
gorzędni, których Izba słucha z roz- 
targnieniem, niechętnie. Ławy są peł- 
ne, trybuny nabite. W trybunie dyplo- 
matycznej, w pierwszym rzędzie am- 
basador niemiecki von Hósch... Wszy- 
scy czekają na „pierwsze role“, na 

„tenorėw“. Ale żaden z członków po- 

przedniego rządu głosu nie zabierze. 

P. Tardieu przez cały czas ostatniego 

kryzysu pozostał wierny swej więk- 

szości, okazujaąc dużo charakteru, ale 

nie byłoby oczywiście zręczne , gdy- 

by sam z trybuny potępił gabinet p. 

Steeg'a. Jego współpracownicy prze- 

cież nie próżnowali i przed decydują- 

cem głosowaniem „obrabiali'* wahają- 
cych się. 

Głównymi mówcami dzisiejszej 

opozycji — a nawet, jak mówili. 

„większości* — byli p.p. Franklin- 

Bouillon i Ludwik Marin. Pierwszy 

krótko i z temperamentem, drugi bar- 

dziej rozwiekle i chaotycznie (p. Ma- 

rin jest typowym mówcą, nie umieją- 

cym skończyć) oświadczyli p. Steeg o- 

wi, że „większość* będzie głosowała 

przeciw rządowi, który jest zamasko- 

wanym gabinetem kartelu lewicy; rząd 

ten nie ma przyszłości, bo może ist- 

nieć (na wypadek uzyskania małej 

większości) tyłko z łaski socjalistów; 

vi estatni albo narzucą mu swoje po- 
g!lady w sprawach polityki finanso- 
wej, zagranicznej, wojskowej i kolo- 

njałnej, albo się od rządu odwrócą: 

niech p. Steeg wówczas nie liczy na 

uzupełnienie swojej większości na ła- 
wach centrum, czy prawicy; lepiej 
odrazu położyć kres sytuacji fałszy- 
wej i rząd z miejsca obalić... Takie 

było rozumowanie mówców dawnej 
większości pana Tardieu, na co w 

imieniu radykałów odpowiedział p. 

Herriot, a w imieniu socjalistów p. V. 

Auriol. Według pierwszego, radykało- 
wie wykazali w ciągu ostatniego kry- 
żysu maksimum dobrej woli, godząc 
się na współpracę nawet z p. Magi- 

not'em, byle tylko w nowym rządzie 

nie było prawicy (p. Marin'a). Socja- 
lista oświadczył, że jego partja nie 
może, rzecz jasna, być zachwycona 
składem gabinetu p. Steeg'a, specjal- 
nie obecnością p. Jerzego Leygues'a 
w ministerstwie spraw wewnętrznych, 
a p. Ludwika Barthou w ministerstwie 
wojny, ale -— zdając sobie sprawę, 
że obecna Izba wchodzi na nowa dro- 
gę, — socjaliści będą głosowali za 

p. Steeg'iem, nic odeń wzamian nie 

żądając. 

W głosowaniu nad votum zauia- 

nia, rząd odniósł zwycięstwo 291 gło- 

sami przeciw 284. Siedem głosów 

wiekszości, to bardzo mało i przysz- 

łość gabinetu jest ciągle niepewna. 
Ale zważywszy na warunki, w jakich 
sukces został odniesiony, p. Steeg mo- 
że słusznie być zeń dumny. Trzeba 
było widzieć jego minę, jak wśród 
oklasków całego dawnego kartelu 
wchodził na salę po obliczeniu gło- 
sów. Najbliższa przyszłość — styczeń 
-— da nam odpowiedź na pytanie: czy 
sukces wczorajszy jest epizodem, czy 
chwilą przełomową w polityce francu- 
skiej? Lewica może być dumna z od- 

niesionego zwycięstwa. Oczywiście, 
są w gabinecie ludzie, których lewi- 
cowcami nazwać trudno i trzymają oni 

w ręku portfele bardzo ważne, ale po 
raz pierwszy od 1926 roku głosy 

socjalistów, radykałów i lewicujących 
centrowców. stanowią większość w 

parlamencie francuskim. Około trzy- 

dziestu takich centrowców wstrzyma- 
19 się od głosowania. Sukces rządu 

może in: dodać „otuchy* i to w spo- 
sób bardzo namacalny, bo ma wszak 

p. Steeg jeden fotel  ministerjalny i 

cztery taburety podsekretarzy stanu 

do obsadzenia... Ma więc rząd pew- 
ne szanse w ręku. 

Kazimierz Smogorzewski 

  

RADA WOJEWÓDZKA B. B. W. R. 
Pod przewodnictwem senatora W. 

Abramowicza odbyło się dnia 21 bm. 
w lokalu Sekretarjatu BBWR w Wil- 
nie posiedzenie organizacyjne Rady 
Wojewódzkiej Bezpartyjnego Bloku. 

Oprócz posłów i senatorów wzięli 
w niem udział przedstawiciele organi- 
zacyj społecznych z Wilna oraz prezy- 
djów Rad Powiatowych z Wileńszczy- 
zny. 

Opłata pocztowa uiszczoca ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
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MARSZ. PIŁSUDSKI PRZYBYŁ NA MADERĘ 
FUNCHAL (MADERA) 22. XII (PAT) Marszałek Piłsudski przybył 

tu w dniu dzisiejszym. 

Lord Cecil o traktacie rozbrojeniowym 
LONDYN. (PAT). — Lord Cecił w wezwaniu do rozbrojenia, wydanem 

za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Ligi Narodów, zapowiada, że 
iadchodzący nowy rok może być krytyczny dla Ligi Narodów, ponieważ dą- 
żenia rewizjonistyczne państw zwyciężonych mogą wstrząsnąć całym gma- 
chem pokoju. 

Omawiając projekt traktatu rozbrojeniowego, lord Cecil stwierdził, że 
nie jest on doskonały, może jednak stanowić podstawę dla istotnego trak- 
tatu. Byłoby rzeczą największego znaczenia — twierdzi lord Cecil — gdyby 
w okresie przejściowym opinja publiczna mogła być zainteresowana, poin- 
iormowana i przekonana o konieczności powszechnej redukcji zbrojeń. 

Optymizm Hendersona 
LONDYN. (PAT). — Minister spraw zagranicznych Henderson w prze 

mówieniu, nadanem przez radjo do Ameryki, powiedział między innemi: 
Istnieje atmosfera naprężenia w niektórych kołach, a także jakieś nierosądne 
obawy. jestem przekonany, że nikt dziś nie pragnie wojny. Skoro minie obec- 
ny ksyzys, stwierdzimy, iż w roku 1930 dokonano bardzo wiele dla sprawy 
pokcju. Droga dla światowej konterencji rozbrojeniowej jest obecnie otwar- 
ta. Żywię nadzieję, iż Rada Ligi Narodów na styczniowej sesji ustali datę 
zwołania tej konferencji. 

  

  

Ferje w parlamencie francuskim 
NIEPEWNE LOSY GABINETU STEEGA. 

PARYŻ. (PAT). Parlament rozjechał się na ferje świąteczne. Polemika 
między pismami różnych odcieni straciła na ostrości. jednakże prasa nie prze 
staje interesować się dalszemi losami gabinetu Steega. Dziennik „,L. Avenir* 
zapytuje, czy Steeg zamierza wobec udzielonego mu poparcia przez socjali- 
stów prowadzić politykę, nakazaną mu przez stronni ctwą socjalistyczne, 
czy też politykę większości, istniejącej w Izbie. Grozi niebezpieczeństwo — 
fisze dziennik — że przy najbliższem zawahaniu się socjalistów gabinet be- 
dzie musiał ustąpić. 

„Le Temps" o stosunku Niemiec 
do mniejszości 

PARYŻ. (PAT). W dzienniku „Le Temps" ukazał się obszerny artykuł poświęcony 
stosunkowi Niemiec do spraw mniejszości narodowych. W sprawie tej znajdują one — 

dziennik — łatwy pretekst do uprawiania wśród mniejszości narodowych agitacji, 
erowanej przeciwko państwom, do których mniejszości te należą. 

W agitacji tej Niemcy mają interes oczywisty, polegający na tem, ażeby nie po- 
zwolić na osłabienie wpływów niemieckich w krajach, które Rzesza Niemiecka musiała 
ustąpić oraz ażeby przed podsycanie walk wewnetrznych na tle przeciwieństw rasowych 
i kulturalnych utorować sobie drogę do interwencji w krajach, przeciwko którym pro- 
wadzą kampanię o rewizję traktatów. 

Pod. płaszczykiem obrony praw mniejszości narodowych Niemcy dążą jedynie do 
wywołania trudności w państwach sąsiadujących z niemi i doprowadzenia w ten spo- 
sób do wytworzenia sytuacji, umożliwiającej rewizję traktatów. 

Polityka zewnętrzna Niemiec wyraźnie skierowana jest obecnie przeciwko Polsce, 
w którą chcianoby wmówić, że wyższy interes europejski wymaga, ażeby zgodziła się 
ona na zrewidowanie traktatów i poświęciła apetytom nienueckim nietyiko dostęp do 
morza, lecz także część Górnego Śląska. 

Należy oczekiwać, iż na najbliższe posiedzeniu Rady Ligi Narodów Niemcy wy- 
eksploatują gruntownie sprawę mniejszości narodowych. Nie wolno zapominać, że stron 
nictwo chrześcijańsko - socjalną w Niemczech oświadczyło w tych dniach, że los Niem- 
ców w Polsce zależy więcej od powodzenia, osiągniętego w sprawie rewizji traktatów, 
miż od rezultatów, które mogą być osiągnięte w Genewie. 

   Ski 

'Rocznica ogłoszenia encykliki 
„Rerum Navarum* 

PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI. 

(ITTA DEL VATICANO. (Pat) — Dowiadujemy się, że został utworzony komi- 

zet organizacyjny dla uroczystości z okazji40-ei rocznicy ogłoszenia encykliki „Rerum 
Noevarum*. Komitet zajmie się zorganizowaniem wielkich pielgrzymek robotniczych do 

Rzymu oraz propagandą zasadniczych idei społecznych. W skład komitetu wchodza 

' przedstawiciele 41 narodów. 

J. Wybuch wu 
I 

ikanu_Merapl ° 
iš AMSTERDAM. (PAT)— iczba oiiar wybuchu witkanu Merapi wynosi podobno 
700 osób. Tysiące osób ucieka w popłechu do miast, położonych w centrum wyspy. 
Wiele osób popełniło samobójstwo ze strachu. W jednym domu znaleziono 7 małych 

. dzieci, które umarły a obok nich matkę, która popełniła samobójstwo. 

AMSTERDAM. (PAT). — W-g wiadomości z Jawy( wybuch wulkanu Merapi 

staje się coraz groźniejszy. Tysiąc ha uprawnych pól ulegie całkowitemu zniszczenin, 
wskutek załania przez potoki Słota. Zginęło 1500 krów. W całym okręgu Strumburg 
panują pożary. Wulkan jest stale czynny. 8 wsi zamieszkałych przez krajowców ka- 

tasirofa zniszczyła zupełnie. W wielu miejscowościach utworzyły się pagórki rucho- 

mych piasków. 

Mgła powodem katastrof 
LONDYN. (PAT). — Gęsta m:gła, która od wczorajszego wieczora okrywa nie- 

mal całą Anglję, stała się w Londynie powądem wielu wypadków ulicznych, w których 
7 osób zostało zabitych, a 20 odniosło rany. Na niektórych przedmieściach Londyn 
ruch został dzisiaj wieczorem całkowicie wstrzymany, gdyż maksymalne pole widzenia 
nie przekracza 2 metrów odiegłości. 

ZATONIĘCIE STATKU „ARCTURUS" 
LONDYN. (PAT). W cieśninie Kattegat, w czasie gęstej mgły, zderzył się 

parowiec fiński „Oberon* z okrętem fińskim „Arcturus*. Jak słychać, katastrofa po- 
ciągnęła za sobą śmierć 44 osób. Kapitanowie obu statków, należących do towarzystwa 

fińskiego, byli braćmi. Wśród ofiar katastrofy jest dwoje dzieci. 

  

-—_ Sinklair Levis w Berlinie 
BERLIN. (PAT). — Przybył tu znany pisarz amerykański tegoroczny laureat na- 

grody Nobla Sincklair Levis z małżonką, byłą Forespondentka pism amerykańskich w 
Niemczech. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodziinierow. 

IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 3. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem lv gr. 

50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach ; 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. х i т ы 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adnuinistrację zmnieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

  

NIEŚWIEŻ — ui. Raiuszowa — Ksieg Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. SWIĘCIANY — Ksiegariia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegaimia Spoldz, Nuucz. — 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. ‚ 
POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
SLONIM — Księgaraia O. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. : 

ST. SWIECIAAY — ul. Rynek 8 — N. Tarasie 

  

+ 

K. Smarzynski. 

  

F. jaczewska WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

Komunikaty Graz 

az z prowincji o 25 proc. drożej. świątecziiy М 102 D 
tracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

  

    

  

й „WALKA JESZCZE NIE Po zgonie posła wwa ice 
„Jzwiestja', pismo moskiewskie, o- 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
mawiając obecną sytuację w ZSSR po 
skończeniu procesu grupy przemysłow 

WARSZAWA. (PAT). — W ponie 
działek o godzinie 11 przed południem, 

ców, pisze, że państwo musi się mież 
na baczności. „Walka z kontrrewolu- 

w kościele ewangielicko -- agsburskim 
odbyło się nabożeństwo żałobne za du 

cją — jak pisze organ rządowy, 
nie jest jeszcze skończona. Jakkolwiek 

szę śp. byłego posła niemieckiego w 
Warszawie Ulricha von  Rauschera. 

proces moskiewski z grupą przemy- 
słowców został zakończony, nie usu- 

Na nabożeństwie obecni byli: przed- nęliśmy jednak niebezpieczeństwa in 
stawiciel Pana Prezydenta Rzeczypo- terwencji, ponieważ Europa w zamia 
spolitej szef kancelarji cywilnej p. Li- rze tym trwa nadal. Kryzys gospodar 
siewicz, pp. ministrowie Pieracki, Za- czy Światowego kapitalizmu, z jednej 
leski i Boerner, cały korpus dyploma- Strony, jak również zaostrzenie walki 
tyczny, przedstawiciele władz wojsko- Klasowej, z drugiej zaś strony wzra- 
wych z zastępcą szefa Sztabu Główne Stająca potęga Zjednoczenia Sowieckie 
go gen. Kwaśniewskim na czele oraz g0 — wszystko to jeszcze więcej po- 
przedstawiciele władz państwowych z budzać będzie naszych wrogów do 
zastępcą komisarza rządu na m. St. 
zastępcą p. Olpińskim na czele. 
E 

wzmocnienia i przyśpieszenia prac 

5 DEPESZE KONDOLENCYINE 

przygotowawczych wojennej interwen 

WARSZAWA. (PAT). — W związku ze 

Gi. 

Dalej „Izwiestja* przypominają ca- 

śmiercią byłego ministra pełnomocnego Rze 
szy Niemieckiej w Warszawie p. Ulricha 

łemu społeczeństwu proces moskiew- 
ski i wnioski, które można z nich wy- 

| ciągnąć i nawołują do zjednoczenia się 
Rauschera p. minister Zaleski wysłał do mi- w obliczu zagranicznego  niebezpie- a pin nt Curtiusa  na- czeństwa, „odpowiadając potężną falą 
- "Jego Ekscelencja p. Curtius, minister spr. socjalistycznego współzawodnictwa na 
zagranicznych. Berlin. — Głęboko wzruszo 
ny bolesną wiadomością o zgonie p. Ulricha 

wszystkie zakusy nieprzyjacieli klaso- 

Rauschera, proszę Waszą Ekscelencję o przy 
wych“. 

jęcie jak najżywszych kondolencyj rządu 
polskiego oraz zapewnienia o szczerym — - 
dziale, jaki rząd ten przyjmie w żałobie, 0- 
krywającej rząd niemiecki, który traci jed- 
nego ze swych najwybitniejszych przedsta 
wicieli, ktorego wysokie zalety w czasie 
jego długiego pobytu w Warszawie, mogliś- 
my należycie ocenić (—) Zaleski 

W odpowiedzi p. minister Curtius prze- 
słał następująca depeszę: * 

Jego Ekscelencja p. ZalŚski, 
Spraw Zagranicznych, Warszawa. Wasza 
Ekscelencja raczyła w imieniu rządu  pol- 
skiego wyrazić serdeczne współczucie z po- 
wodu bolesnej straty, jaką poniósł rząd Rze 
szy przez nieoczekiwany zgon jednego ze 

  

SKAZANIE R. POSŁA DOBROCHA 
RADOM. (PAT). —  Dwudniowy 

proces przeciwko b. posłowi Dobrocho 
wi (Str. Chł.) oskarżonemu 0 wystą- 
pienia antypaństwowe. zakończony z0- 
stał wyrokiem Sądu Okręgowego, ska 
zującym oskarżonego na dwa lata cięż 
kiego więzienia. Obrona zapowiedzia- 
ła apelację. Sąd uznał za możliwą za- 
mianę aresztu zapobiegawczego na 
kaucję w wysokości tysiąca złotych. 

minister 

  

swych najwybitniejszych urzędników,  po- > 
sła niemieckiego Urlicha Rauschera Pro. BANKIET NA CZEŚĆ P. WYSOC- 
szę Waszą Ekscclencję o przyjęcie moich i KIEGO. 
rządu niemieckiego gorących podziękowań    

W. sobotę wieczorem w salach re- 
sursy kupieckic; odbył się bankiet na 
cześć podsekretarza sianu w MSZ. p. 
Alfreda Wysockiego, ustępującego ze 
swego stan. i udającego się  wkrót- 
ce na jedną z placówek zagranicznych. 
w bankiecie wzięło udział około 50 
wyższych urzędników ministerstwa 
Spraw zagr. z p. ministrem Augustem 
Zaleskim na czele. Pod koniec bankie- 
tu p. minister Zaleski wygłosił serdecz 
ne przemówienie, w którem scharakte- 
ryzował zasługi i prace w centrali 
MSZ p. wiceministra Wysockiego pod 
kreślając jego wielkie zalety charakte- 
ru, doświadczenie i walory dyplomaty 
czne. Bezpośrednio po p. ministrze Za- 
leskim zabrał głos wiceminister Wysoc 
ki, który w serdecznych słowach dzie kował p. ministrowi Zaleskiemu, jak 
również wszystkim obecnym na ban- 
kiecie. podnosząc, iż lata pracy w cen 
tralį będą niezapomnianym okresem w 
ego życiu, gdyż zbliżył się z wielu od 
danymi sprawie współpracownikami. 
W serdecznych słowach p. wicemini- 
ster Wysocki wezwał wszystkich po- 
zostających w centrali kolegów do dal 
szej wytężonej pracy dla dobra i chwa 
ły Rzeczypospolitej. 

za te słowa sympatji i współnbolewania. 
(—) Curtius. 

Pozatem dyrektor protokułu dyplomatycz 
nego p. Romer przesłał do wdówy po zmar- 
łym następujący telegram: 

Pani Ulrichowa Rauscherowa. Sanatorjum 
St. Blazien, Schwarzwald. Z polecenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, który z żywem u- 
bolewaniem dowiedział się o zgonie Jego 
Ekscelencji ministra Rauschera, mam  za- 
Szczyt wyrazić Pani w jego imieniu naj- 
szczersze kondolencje oraz zapewnić o u- 
dziale jaki Pan Prezydent przyjmuje w tej 
żałobie  (--) Romer dyrektor protokułu. 

KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ POSŁA 
RAUSCHERA? 

BERLIN. (PAT). „Berliner Boer- 
sen Courrier“ donosi, že nastepcą po 
zmarłym pośle niemieckim w Warsza- 
wie Ulrichu von Rauscherze ma być 
mianowany naczelnik wydziału wscho 
dniego urzędu spraw zagranicznych 
Rzeszy tajny radca von Moltke. Do- 
tychczas jednak nie powzięto ostatecz 
nej decyzi w tej sprawie. 

  

ROZPORZĄDZENIA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ] WPŁYNĘŁY 

DO SEJMU. 

WARSZAWA. 22. XII. (tel. wł. 
„Słówa*). W dniu dzisiejszym do Sej- 
mu przybył szei Biura Prawnego Pre- 
zydjum Rady Ministrów i wręczył u 
rzędującemu wice - marszałkowi Seimu 
panu K. Polakiewiczowi pismo preze- 
sa Rady Ministrów, przy którem dołą- 
czono 48 rozporządzeń pana Prezyden 

WALKA ZE ŚNIEGIEM W WARSZA- 
WIE. 

Zakład oczyszczania miasta Warszawy ma w ostatnich dniach b. wiele pracy z po- wodu trwałych opadów śnieżnych. Co się usunie jedne sterty Śnieżne, już wyrastają _ 
nowe. 

ta Rzeczypospolitej wydanych w 0- Zatrudnionych j 
kresie rozwiązania Sejmu. ników, k E 

oszt dzie: tania śni i UNIEWINNIENIE B. POSŁÓW  okolo MMO 
WARSZAWA. 22. XII. (tel. wł. LODY NA WIŚLE. 

„Słowa*) Sąd Powiatowy w Łasowie 
na rozprawie sobotniej uniewinnił po- 
sta Jana Dziducha i b. posła Karwana 
ze stronnictwa Chłopskiego oskarżo- 
nych z art. 129 i 122 K.K. 

_ Skutkiem trwających od kilku dni dość 
silnych mrozów, na Wiśle oraz na niektórych 
jej dopływach pojawił się zwiastun pełnej 
zimy — lód. Wisła pod Krakowem oraz cze 
ściowo pod Warszawą pokryta jest warstwą 
„odu, przyczem lod sięga już Środka kory- 
ta. Pozatem całą Wisłą płynie gęsta kra. 
Z innych rzek całkowicie pod lodem stanał 
Bug pod Wyszkowem, oraz Narew pod Pul- 
tuskiem. 

NA FERJE ŚWIĄTECZNE. 
, WARSZAWA. 22. XII. (tel. wł. „Słowa”) 

W związku z rozpoczynającemi się świętami 
wyjechali na ferje marsz. Sejmu Świtalski 
do Krynicy, marsz. Senatu Wł. Raczkiewicz 
do Wilna, podsekretarz Stanu Min. Skarbu 
p. Starzyński do Sosnowca, min. Prystor 
w okolice podwarszawskie, wice - min. 
Stemirowski za granicę i min. Reform Rol- 
nych _ prof. Kozłowski do Zakopanego. 

Wice - marszałka Świtalskiego zastępuje 
wice - marszałek dr. Polakiewicz. 

HOJNY DAR KIEPURY. 

WARSZAWA. (PAT). — Znany arta 
p. Jan Kiepura złożył do. dyspozycji ani 
Prezydentowej Michaliny Mościckiej kwote 
3 tys zł. Z sumy tej 2 tys. zł. zostało roz- 

  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, 2Е W 
WIEKU OD 15 DO 60 LAT, CO 
TRZECI CZŁOWIEK UMIERA Z GRU 
ŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE OGROM 
TE] KLĘSKI I POPIERAJ WALKĘ Z 
NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIW- 

dzielonych wśród najbardziej  potrzebują- GRUŹLICZE! POPIERAJCIE  „DNI 
cych w Warszawie, zaś 1000 zł. zostało na 
prośbę p. Jana Kiepury przekazane na ręce PRZECIWGRUŹLICZE”! POPIERAJ- 
posła Marjana Dabrowskiego, z przeznacze- 
niem dla najbiedniejszych miasta Krakowa. CIE BUDOWĘ SANATORJUM POD 
Stowarzyszenie „Cory Polskie“ z Cleveland 
stan Ohio, ofiarowało na rece Pani Prezy- WILNEM. 
dentowej M. Mościckiej 25 dolarów amery- 
kańskich z prośbą o przekazanie tej sumy 
dla sierot po inwalidach woiennych.  



ECHA KRAJOWE 
Samorządowa akcja bibijo- 
teczna w pow. Wil.-Trockim 
Akcja ta, jako podstawa wszelkiej pra- 

cy oświatowej wchodzi w powiecie Wileń 
sko-Trockim na właściwe tory. Niektóre 
samorządy gminne i powiatowy w zrozu- 
mieniu jej doniosłości, mimo dość trudnych 
warunków gospodarczych we własnym za- 
kresie zakładają w punktach gminnych, lub 
większych ośrodkach na swoich terenach 
stałe bibljoteki publiczne. Również samo- 
rządy wspomagają bibljoteki o charakterze 
publicznym, organizowane przez  organiza- 
cje społeczno-oświatowe lub przez Ogniska 
oświatowe. 

Do najpomyślniej rozwijających działal- 
noś- bibljotekarską nałeży w tym powiecie 
gmina Mickuńska, która plan tej działalno- 
Ści rozłożyła na kilka lat. Już od 1928 r. 
stale w budżecie tej gminy figuruje kwota 
500 zł. na zakładanie i utrzymanie bibljotek 
publicznych. Kwoty te każdorocznie są wy- 
korzystywane, dzięki czemu już powstały 
dwie bibljoteki publiczne — każda około 
300 tomów, w Mickunach i Ławaryszkach, 
a bieżącym roku, prawdopodobnie powsta- 
nie takaż bibljoteka w Bujwidzach. Dobrze 
dobrane ksiażki cieszą się w tych bibljote- 
kach niezłem powodzeniem i docierają pod 
najbiedniejsze strzechy, niosąc Światło i 
stwarzając lepszą przyszłość naszej wsi, 
tak potrzebującej podniesienia poziomu kul- 
turalnego jej ludności. Musze tutaj z pet- 
nem uznaniem odnieść się do tej pożytecz- 
nej pracy, którą podejmuje s rząd gmi- 
ny Mickuńskiej na czele z p. "ójtem Fal- 
kowskim i wysoce uspołeczniorym sekreta- 
rzem gminy p. Siedleckim, oraz doskonale 
znającym psychikę tutejszej ludności bibljo- 
tekarzem p. Fr. Sajdakiem, członkiem Zw. 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych. Bibljoteki publiczne w Mickunach, 
oraz w Nowej-Wilejce zwizytowała w dn. 
13 b. m. delegatka Min. W. R. i O. P. p. 
Szemplińska J. w towarzystwie instruktora 
oświaty pozaszkolnej Kuratorjum O S. W. 
p. Stubiedy Edw. i instruktora oświaty po- 
zaszkolnej pow. 'Wileńsko-Trockiego p. 
Aluchny E. 

Z poczynań bibljotekarskich na innych 
terenach tego powiatu zasługuje na uwagę 
landwarów, gm. trockiej, gdzie przy tam- 
tejszem Ognisku Oświatowem jeszcze w ro- 
ku ubiegłym, dzięki usilnym staraniom tam- 
tejszego kierownika szkoły p. Smotera i je- 
go żony, Oraz radnego gminy Trockiej i Śej 
miku p. Gwiazdy przy materjalnem  po- 
parciu gminy Trockiej zorganizowano  bi- 
bljotekę powszechną, która stale powiększa 
swój księgozbiór i zaspakaja potrzeby kul- 
turalno-oświatowe coraz liczniejszych rzesz 
mieszkańców Landwarowa. Również. bibljo- 
teki o charakterze publicznym znajdują się 
w Rzeszy, gm. Rzeszańskiej, oraz w Ostrow 
cu i Wornianach, gm. Worniańskiej. . 

Tam, gdzie brak jest stałych bibljotek 
powszechnych, lub bibljotek organizacyjno- 
oświatowych, w pewnej mierze zapotrzebo- 
wanie na książkę pokrywa Centralna  Bi- 
bjoteka Oświatowa przy inspektoracie Szkol 
nym powiatu Wileńsko-Trockiego, wysyła- 
jąca corocznie na teren cd 9 do 13 100-tu 

tomowych kompletów książek na okres 
5 — 7 miesięczny. Około 60 proc. książek 

wspomniana Centr. Biblį. Oświatowa sta- 
"nowt własność Sejmiku, który w bieżącym 
roku, korzystając ze 100 proc. zapomogi 
Ministerstwa W. R. i O. P. ma zamiar po- 
większyć swój dotychczasowy księgozbiór, 
asygnując ze swej strony na ten a zł. 

  

   

DALGIELISZKI, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 
— Budowa szkół. Kultura każdego na- 

rodu jest zależna od jego duchowego życia 
i działania. Im naród będzie więcej urobio- 
my duchowo tem dalej postąpi naprzód, 
wniknie w nieznane tajniki natury, uwięzi 
je w sidła ludzkiego rozumu i weźmie do 
swego codziennego użytku. Umysł ludzki 
<ciągie postępuje naprzód. Pokolenia poko- 
leniom głoszą treść swych zdobyczy i za- 
chęcają tych młodych do nowego wysiłku, 
nowej pracy nad udoskonaleniem życia 
duchowego i materjalnego. 

. Świat młody w pierwszym rzędzie mu- 
si zdobyć silny fundament, na którym póź- 
niej mógłby budować gmach wiedzy. Tę 
misję wznoszenia trwałych fundamentów w 
życiw narodu polskiego, spełnia obecnie 
szkoła powszechna. Kształci ona „młodość, 
która jest rzeżbiarką, co wykuwa żywot ca- 
ly“. Tę prawdę zrozumiały nasze władze, 
jak szkolne tak i samorządowe. Rok-rocz- 
nie więc na terenie powiatu Święciańskiego 
wzrosła liczba nowych gmachów szkolnych, 
budowanych według najnowszych  syste- 
mów i wymagań sanitarnych. Ruch budow- 
niczy wzmógł się jeszcze więcej z chwilą, 
gdy stanowisko inspektora szkolnego objał 
p. Michał Baiun. Od tej daty szkolnictwo 
powszechne w pow. Święciańskim przeżywa 
niemal najświętniejsze czasy swego roz- 
woju. 

Do najbardziej postępowych gmin w 
powiecie pod względem budowy szkolnictwa 
należy gm. Daugieliska.. Zarząd gminy w 
osobach p. p. Adamowicza — wójta i Bła- 
żysa — sekretarza, wykazał bodajże w naj- 
wyższym stopniu zainteresowanie się spra- 
wari szkolnemi. Realizacja niektórych po- 
zycyj budżetu szkolnego została już ukoń- 
czcna. Wypłata należności na ryczałt kan- 
celaryjny i inne potrzeby szkolne, ma się 

  

odbyć dnia 20 b. m. na konferencji rejono- 
wej nauczyciełstwa w ignalinie. Dzięki współ 
pracy gminy z władzami szkolnemi w roku 
1929 została ukończona budowa szkoły w 
Ožanach i Izabelinie. Przeszło 200 dzieci 
„ciągających się” niegdyś po wynajętych, 
nieodpowiednich lokalach, znałazło miły za- 
kątek oddawania się pracy szkolnej. W 
obecnym roku też cieszymy się obfitym 
plonem na tem polu. Rozpoczęta z wiosną 
b. r. budowa szkoły w Budnikach, dobiegła 
już do końca i dnia 5 b. m. przedsiębiorca 
Matkiewicz, zdał w ręce komisji nowo-wy- 
budowaną szkołę. W skład komisji wcho- 
dzili: p. p. M. Balun — inspektor szkolny, 
Adamowicz — wójt gminy, Raubo — inż. 
architekt, naczelnik Izby Skarbowej i Dar- 
winis — ławnik. Przy przyjmowaniu szkoły, 
komisja nie ujawriła żadnych większych 
braków i uznała nowowybudowany budy- 
nek za ukończony. Ciekawy jestem, dlacze- 
go na tę uroczystość nie zaproszono spad- 
kobierczynię nowej szkoły p. Nowicką, nau- 
czycielkę w Budnikach (czasowo w Ryzgu- 
nach). Obecność tej osoby przy przyjnio- 
waniu szkoły, ujawniłaby przed komisją 
poważniejsze braki. Przecież. ona tylko by- 
ła stałym obserwatorem robót przy szkole 
i mogłaby bezstronnie podać jej szczegóły 
i niedokładności. Co do gmachu ze swej stro 
ny mogę powiedzieć tylko tyle, że jest oka- 
zały Wybudowany został według najnow- 
szej konstrukcji i wymagań sanitarnych. 
Wzniosła się więc nowa strażnica kultury 
narodu polskiego nad granicą litewską i dum 
nym czołem spogląda na teren swej przysz- 
icj pracy. Dawno już podany projekt budo- 
wy szkoły powsz. w Parvndze, ma być zrea 
lizowany z nowym rokiem. S. W. O. 

PODZIĘKOWANIE 
Będąc zmuszona opuścić placówkę pra- 

cy wskutek przeniesienia męża do Wilna, 
czuję się w obowiązku tą drogą wyrazić 
najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim 
tym, którzy swym trudem, poświęceniem i 
opieką przyczynili się do rozkwitu Koła 
Powiatowego „Rodziny Policyjnej" w Świę- 
cianach. W szczególności chciałabym po- 
dziękować panu staroście Stefanowi Mydla- 
rzowi za jego serdeczny i życzliwy stosu- 
nek do Stowarzyszenia, jak i p. starościnie 
Irenie Mydlarzowej niestrudzonej organiza- 
torce, przy pornocy której w Świetlicy Ko- 
ła Rodziny Policyjnej odbył się szereg 
pożytecznych odczytów. 

Pragnę równi podziękować p.p. Jani- 
nie Majkowej z Komaj i juljj  Gizowej z 
Hoduciszek, które dzięki swej  niezmordo- 
wanej energji spowodowały, że dochód z 
urządzanych przez nie im przechodził 
najśmielsze marzenia. Nie sposób również 
mie wymienić p. Józefy Hanugowej za jej 

  

      

    

    

  

z zaparcieni się okazywana mnie pomoc 
przy zorganizowaniu kolonij letnich dla 
dzieci policyjnych, jak również p.p. Orni- 
szowej z Ignalina, Krutowiczowej z Łyntup 
Sylwaniukowej z Kołtynian i Mituniewiczo- 
wej z Podbrodzia, które przyczyniły si vą 
praca do zwiększenia funduszów na kolo- 
nie. 

Wyrażam serdeczne podziękowanie na 
tem r i p. Tekli Chmielnickiej za bez- 
interesowne, fbełne zaparcia się siebie kie- 
rownictwo Świetlicą, biblioteką i pokojami 
gościnnenii. : 

Dziękuję równ Duchowieństwu, Zie- 
miaństwu i Na: elstwu powiatu Świę- 
ciańskiego za okazywaną pomoc przy wszel 
kich poczynaniach. 

Jednocześnie wyrażam głęboki žal, že 
losy mi nie dały dłużej pracować w: tych 
warunkach, gdzie każda dobra myśl zna- 
lazła oddźwięk w gorących sercach społe- 
czeństwa powiatu Święciańskiego i życzę 
by praca związana z działalnością Stow. 
„Rodzina Policyjna" w dalszym ciągu roz- 
wijała się ku dobru członków i Ich Rodzin. 

Teresa Kubarska 
b. przewodniczaca Koła Pow. Stow. 

„Rodzina Policyjna" 

CEJKINIE 
(Pow. Święciański) 

— Obchód. W dn. 29 i 30 listopada b. 
r. cała Rz spolita Polska święciła pa- 
mięć bohater Rh w obronie wol- 
ności i praw narfflowch. I my tutaj miesz- 
kający na północnych rubieżach naszej Oj- 
czyzny w małym apadłym zakątkuw m-ku 
Cejkiniach powiatu Święciańskiego,  chcie- 
liśmy, aby dzień ów drogi sercu każdego 
Polaka, i u nas był dniem uroczystym, 
wielkim i przemawiającym do tych twar- 
dych dusz, patrzących tu na nas nieprzyjaz 
nem okiem. 

Wiekopomną te rocznicę uświęciliśmy w 
następujący sposób: 

W niedzielę, 30 ub. m., o godzinie 9 
minut 30 w tut. kościele parafjalnym zosta- 
ła odprawiona msza Święta i wygłoszone 
kazanie w języku polskim przez ks. Mieczy- 
sława Przemienieckiego, . Podczas nabo- 
żeństwa tut. szkoła powszechna i organiza- 
cje społeczne $piewami polskiemi podnosiły 
uroczysty nastrój nabożeństwa. Po nabożeń 
stwie szkoła powszechna, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Kółko Rolnicze, Koło Młodzieży 
Wiejskiej i Ochotnicza Straż Ogniowa uda- 
ły się do murów nowowybudowanej szko- 
łv, gdzie się kontynuował dalszy ciąg ob- 
chodu według następującego progamu: 

1) Przemówienie okolicznościowe w 
języku polskim wygłosił p. Aleksy Zankie- 
wicz. 

2) Przemówienie okolicznościowe w ję- 

   

    

    

Skarby u stóp Wezuwjusza 
(Tajemnica rzymskiej willi na viadell'Abbondanza. — Włóczęga po Pół 
nocnych Włoszech. — Walka z dro- 

(Korespondencja własna 

' Rzym w grudniu. 
Zmartwychwstaje powoli u stóp 

Wezuwiusza, ziejącego od czasu do 
czasu wieczystym ogniem,  kryjącym 
się w przepastnych głębinach krate- 
ru, maisto antycznych osków, o cywi- 
lizacji greckiej, przedziwna  Pompeja 
pozwalająca nam na uzmystowienie 
sobie codziennego życia dawnych rzy- 
mian. Rzym opanował to miasto w 
290 roku przed Chr. latynizując oby- 
czaje i mieszkańców przez długi okres 
czasu: wreszcie w 63 roku po Chr. 
trzęsienie ziemi prawie całkowicie 
zburzyło domostwa i gmachy publicz- 
ie pompejskie, pozostała ludność 
jednak przystąpiła natychmiast do od- 
budowy zniszczonego miasta. Powsta- 
ła nowa Pompeja, łącząc w sobie har- 
monijną niezwykle całość, wypływają- 
cą z połączenia elementów greckich 
7. elementami iialskiemi i rzymskiemi. 
Aż w 79 roku po Chr., jak opowiada 
Plinjusz, w końcu sierpnia krater We- 
zuwjusza jął zienąć gradem rozpało- 
nych do białości kamyczków  pokry- 
wając miasto rozłożone u stóp  wul- 
kanu warstwą przeszło dwumetrową, 

żyzną na rynkach włoskich). 

„Stowa“). 

na którą spadł później deszcz popio- 
łu, pomieszanego z wodą, grzebiąc 
domostwa i około 2.000 mieszkańców 
z przeszło 25.000, którzy nie zdołali 
uciec przed katastrofą. 

Olbrzymi grobowiec zachował swą 
tajemnicę prawie przez 16 stuleci i je- 
dynie częściowo w ciągu wieków po- 
przedzających wiek XIX ludzkość sta- 
rała się nietyle o wniknięcie w zagad- 
kę życia pogrzebanego pod warstwa- 
ini kamieni i popiołu, ile o dobywanie 
skarbów, posagów i innych  zabyt- 
ków pompejskich. Dopiero z bie- 
giem czasu rozpoczęły się racjonalne 
wykopaliska systematycznie prowa- 
dzone z jednoczesnem  uniemożliwie- 
neim rabunkowych poszukiwań ze 
strony właścicieli gruntów i okolicz- 
nego chłopstwa. Przez cały wiek nie- 
mal, zabytki pompejskie stanowiły 
objekt potajemnego handlu starożyt- 
nościami, bogacąc zbiory zagraniczne, 
przeważnie zaoceanowe. Tu i owdzie 
udawało się odnaleźć istotne skarby, 
najwidoczniej pozostawione prze z a- 
grożonych  katastroją mieszkańców 
Pompei, jak naprzykład w willi w 

RUMUŃSKI HITLER 0 REWIZJI TRAKTATÓW 
BUKARESZT. (PAT). — Przywódca antysemitów rumuńskich, prezes Ligi Obro- 

ny Narodowej i Chrześcijańskiej Cuza, prof. uniwersytetu w ]assach, wygłosił w Izbie 
Deputowanych w ciągu debaty nad orędziem królewskiem długą mowę, w której mię- 
dzy innemi bronił tezy rewizji traktatu wersalskiego. 

Pos. prof. Cuza, po gorącej apologji Hitlera i hitleryzmu, twierdził, że pokój za- 
warty w Wersalu, jako też Liga Narodów są dziełem żydowsko - masońskiem, obliczo 
nem na ucisk narodów chrześcijańskich przez judaizm międzynarodowy i jako takie 
są niesp rawiedilwe i muszą być usunięte. Zwłaszcza — twierdzi mówca — niesprawie- 

UM ROSY PA ODRA KODDACAORKA 

WARSZAWSKI Ё 
ODDZIAŁ FABRYCZNY      

    

7 Włoch do Ameryki 
WYRUSZYŁA ESKADRA WŁOSKICH 

HYDROPLANÓW. 
Z bazy włoskiego lotnictwa. mor- 

skiego w Ortebello wystartowało do lo 
tu transatlantyckiego 12 specjalnych 
jednopłatowych hydroplanów, podzie- 

  

dliwe jest odebranie Niemcom kolonij. 
Rewizja traktatów wedle p. Cuzy nie oznacza rewizji terytorjalnej. Ma ona tylko za- 

dowofić wedle koncepcji p. Cuzy, pewne interesy wyższe, nie naruszając stanu tery- 
torjalnego. 

Ustępy mowy, odnoszące się do rewizji traktatów, spotkały się ze sprzeciwem 
Izby oraz ławy ministerjalnej, w imieniu której zabierał głos minister rolnictwa p. Virgil 
Madiaru. 
naczelnym 

Gdy dep. Cuza bronił 
redaktorem _ dziennika 

tez hitlerowskich, dep. Pantil Seicarn, który jest 
„Cuvantul* zapytał dep. Cuzy, jak on wobec 

tego wyobraża sobie sojusz Rumunji z Polska, skoro pierwszym punktem programu 
hitlerowców jest rewizja granic wschodnich Rzeszy. Dep. Cuza na to pytanie nie mógł 
dać należytej odpowiedzi, twierdząc tylko gołostownie, że cała kwesija nie przedstawia 
zbyt wielkiej wagi. 

Cała prasa tutejsza wszelkich odcieni politycznych zbija koncepcje rewizjonistycz- 
ne dep. Cuzy, podnosząc jego niekonsekwenćje, ponieważ przyjęcie tezy rewizjonistycz- 
nej godzi wprost w istnienie nowej Rumunji, a zatem w życiowe interesy narodowe rtt- 
muńskie, których jakoby ma bronić Liga Obrony Narodowej i Chrześcijańskiej, na której 
czele stoi dep. Cuza. 

Sesija С. '. K. W. K. P. 
MOSKWA. (PAT). — TASS ogłasza informacje o plenarnei sesji komi- 

tetu centralr 
odbyła się w dniach od 17 do 21 bm. 

  

  

nego komisji ogólno - związkowej partji komunistycznej, która 
Plenum zatwierdziło zwolnienie Ryko- ® 

wa ze stanowiska członka Biura Politycznego oraz nominację Mołotowa na 
stanowisko przewodniczącego Rady Komisarzy I udowych, tudzież nominację 
Andrejewa na stanowisko przewodniczącego komisji centralnej. 

Walka zbezrobe ciem w Ameryce 
PROJEKT SEN. WALSH'A. 

CHICAGO. (PAT). — Senator 
wprowadzenie do służby rządowej tytułem próby 

Walsh, demokrata wniósł projekt © 
na przeciąg jednego roku 

5-dniowego tygodnia pracy. Wniosek przewiduje, że urzędnicy, mimo skróce- 
nia tygodnia pracy, dostawać mają dotychczasową płacę. Rząd przyjmuje do 
służby dodatkową ilość nowych urzędników celem utrzymania na tym samym 
poziomie sprawności biur. Projekt zastrzega jednocześnie, że w wypadku 
tych samych kwalifikacyj pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby będą 
mieć bezrobotni. 

OFIARY MILJONERÓW. 

NOWY YORK. (PAT). — John Rockfeller ofiarował na fundusz bezro- 
bocia miljon dolarów. Drugi nowojorski miljoner Edward Harkness ofiaro- 
wał na; ten sam cel pół miljona. 

Sposób na zwrócenie uwadi 
BERLIN. (PAT). — W dn. 22 bm. do gabinetu ministra pracy Rzeszy dr Steger- 

    

władnić napa: 
Schai 

swe ciežkie potoženie materjalne. 

  

  

Na posterunku policyjnym Schafer został natychmiast przesłuchany, 
oświadczył, że znajdował się w sytuacji bez wyjś 
tylko przez akt rozpaczy zwrócić na siebie 

walda usiłował wedrzeć się przemocą niejaki Schaier, mala: 
jony był w straszak pałkę gumową. Znajdujący się na mi 

, który później oddany został w ręce poli 
er miał oświadczyć, że chciał rozmmówić się z ministrem, aby przedstawić mu 

z zawodu. Śchafer uzbro- 
u urzędnicy zdołali obez- 
ji. 
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у ) przyczem 
ia i nie widział innego sposobu, jak 

uwagę władz. 
  

T M M V M V i k i 

BROWAR 
  

POEEGA 

NAŚWIĘTA Pl 
Zamówienia na dostawę 

„E. LIPSKI" 
| 

w WILNIE 

PILZNEŃSKIE 
MARCOWE WA :::,. 

przyjmuje biuro browaru 

  

Popławska 31, tel. 16-19. 

i i MU M A AU 

    Półbuty damskie chromowe 24 zł.— 
giemzo 'e 27 zł.— 

atłasowe balowe 28 zł — 

W. NOW 
Pantofle 

Najtańsze źródło zakupów 

poleca Polska Wytwórnia obuwia 

ICKIEGO, Wilno Wielka 30 
SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI i TRYKOTAŻY 

Cenne bezpłatne podarunki na gwiazdkę. 

    

  

   

  

modnego igwaran- 
towanego OBUWIA 

Półbuty męskie chromowe 28 zł — 
2 у lakiery 36 zł.— 

Kamasze czarne chromowe 32 zł —        

      
    
  

KSIĄŻKI NA GWIAZDKĘ 
W OGROMNYM WYBORZE POLECA 

KSIĘGARNIA WACŁAWA MIKULSKIEGO 
WILEŃSKA 25, TEL. 664. 

DLA MŁODZIEŻY 
i DOROSŁYCH 

  

zyku litewskim wygłosił p. Stanisław Mar- 
cinkiewicz. 

3) Następnie zostały odegrane następu- 
jące fragmenty z czasów powstania listopa- 
dowego „Apoteoza powstania 1830 r.“, 
„W szkole podchorążych”, „Za naszą wol- 
ność i za waszą”, „Zmartwychwstanie Pol- 
ski”. 

4) Deklamacje 
patriotycznej). ; i 

5) Chóry: |. Koła Gospodyń Wiejskich, 
il. Dziatwy szkolnei w Cejkiniach. 

Na obchodzie była około 300 osób. 
Do tak obfitego programu przyczynił się 

Komitet Obchodu 100-letniej rocznicy  po- 
wstania listopadowego, któremu za pracę 
Ojczyzna składa — Bóg zapłać! 

(o treści narodowo 

A. Z. 

Boscoreale, skąd wywędrowała  za- 
granicę Włoch ciekawa 
kolekcja klejnotów z I wieku po Chr. 
Wspaniałe bronzy, posągi marmuro- 
we, freski, sprzęty codziennego użyt- 
ku wzbogacały zbiory Muzeum Naro- 
dowego w Neapolu. : 

W ostatnich jednak dopiero cza- 
sach wykopaliska przybrały charakter 
godny miasta — muzeum: zaczęto po- 
zostawiać w domostwach odkopanych 
wszystko to, co zostało znależione, 
dając istotne wrażenie 'całości. Odna- 
leziono ogrody z pniami drzew zwęg- 
lažemi, z fontannami, do których do- 
prowadzono jedynie wodę, ożywiając 
martwotę dziedzińców, po dziewiętna- 
stu wiekach zapomnienia. Via dell'Ab- 
bondanza, na której odnaleziono ostat 
nio najcenniejsze zabytki pompej- 
skie, stała się centrem zainteresowa- 
nia archeologów i historyków. Obec- 
nie na tej właśnie ulicy w domostwie 
oznaczonem numerem 4, w skrytce 
podziemnej znaleziono rodzaj  kufra 
drewnianego, zawierającego prawdzi- 
wy skarb. 

Dyrektor wykopalisk, prof. Maju- 
ri, któremu Wiochy zawdzięczają ca- 
1у szereg wspaniałych rezultatów ar- 
cheologicznych w okolicach Neapolu, 
zajął się obecnie skatalogowaniem i 
rozpoznaniem przedmiotów odnalezio- 
nych. Narazie wiadomo : jedynie, że 
w kufrze częściowo tylko zniszczonym 

niezmiernie» 

     
przez popiół i lawę Wezuwjusza, znaj- 
dują się pierścienie i kolczyki prze- 
ślicznej roboty złotniczej, rzadkie nie- 
zmiernie złote kolje i bransolety, sre- 
brne zastawy stołowe, kubki, bute- 
leczki do perfum, łyżki cenne, zwier- 

ciadła metalowe, cyzelowane przez 
pierwszorzędnych artystów z I wieku 

'po Chr., monety z czasów Rzymu re- 
publikańskiego, złote i srebrne, meda- 
le i medaljony, oraz cały szereg tale- 
rzy srebrnych i waz. 

Jest to najpocześniejszy łup zdo- 
bytv przez ludzkie krety, ryjące się 
nieumęczenie w warstwach lawy i po- 
piołów u stóp wulkanu. 

* 

W ciągu nocy los przerzucił nas 
z dłużącej się pogody późnej jesieni 
w Rzymie, w szarzyznę meglistego 
dnia tego miasta, którego sława roz- 
brzmiewała ongi na całym kontynen- 
cie Europy: Bononia docet. Był to 
pierwszy etap dziesięciodniowej wę- 
drówki po przez Północne Włochy 
od Bolonji po przez Północne Włochy 
Wenecję, Medjolan, Turyn aż do Ge- 
nui. Szczęśliwem zrządzeniem losu 
mogliśmy zetknąć się z wibrującą du- 
szą Włochów, w której dalekie posie- 
wy pozostawiły bujny plon miłości dla 
Polski i umiłowania jej przeszłości 
i jej teraźniejszości. Jeżeli nawet po- 
zatracały się najdawniejsze więzy, 

ionych na 4 eskadry. Eskadra pozo- e ” azaa 
staje pod ogólnem dowództwem mini- Uł. Mickiewicza 4 
stra lotnictwa gen. Italo Balbo. Ce- 7 1 OSR DE а Poleca Jem podróży jest Rio de Janeiro. A 

Olbrzymią tę trasę, długości 10.000 JĄ NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 
kilometrów, flotylla włoskich płatow- 
ców ma przebyć w ciągu 70 godzin w 
T etapach, lądując kolejno na brzegach 
Afryki i na wyspach, rozrzuconych na 
południowym Atlantyku. 

Przygotowania do raidu Włosi pro @ 
wadzili już oddawna. Dotychczasowe 
próby dawały wyniki zadawalniające. £ 
Termin startu musiał być odraczany Ę 
ze względu na niepomyślre warunki at 
inosferyczne, ałe w poniedziałek 15 
bm. wszyscy piioci eskadry, którym od 
kilku tygodni ani na chwilę nie wol- 
no było opuszczać bazy lotnictwa mor 
skiego w Ortebello pod Rzymem, zo- 
stali zaalarmowani obecnością Musso- 
liaiego, przybyłego do portu samolo- 
tem. 

Dwanaście hydroplanów, na dany 
znak, uszeregowało się półkolem na 
wodzie frontem do molo i mechanicy 
uruchomili silniki. Dowódca eskadry. 
minister Balbo, złożył ostatni - raport 
dyktatorowi i podjechał na motorówce 
do swego wodnopłatowca, przy które- 
go sterach zasiadł lotnik o światowej 
sławie, znany raidowiec kapitan Mad- 
dalena. Huk motorów spotężniał, śmi- 
gła zawirowały w zawrotnym pędzie 
-— oczy lotników skierowały się w 
stronę molo. Mussolini energicznym ru 
chem ręki podniósł prawe ramię do 
góry i oddając faszystowskie pozdro- 
wienie, dał znak do startu. Dwanaście 
hydroplanów równocześnie ruszyło z 
miejsca, pozostawiając iasną smugę 
piany na powierzchni wody i po krót 
kim rozbiegu niajestatycznie wzbiło się 
w powietrze. Eskadra zatoczyła łuk 
aad portem i salutowana przez dyktato 
ra, wkrótce ziiknęła w mgłach morza 
Śródziemnego. 

  

JEDNODNIOWA MILJONERKA 
„ Wielki duński dziennik polityczny ogło- 

sił oryginalną ankietę — „Co zrobiłbyś, bę- 
dac miljonerem?" Za najlepszą odpowiedź 
autor miał otrzymać pokrycie kosztów jed- 
nodniowego życia na poziomie miljonera ze 
wszystkiemi kaprysami i fantazjami. Obiet- 
nica miała tylko jedno zastrzeżenie: nie 
wolno nabyć niczego, coby nazajutrz miało 
jeszcze wartość pieniężną — słowem: nic 
na jutro! 

ъ Laureatką została studentka, panna Bor- 
ring. Jednodniowa miljonerka wyraziła dwa 
główne życzenia: 1) pragnie poznać osobi- 
ście prof. Einsteina, 2) pragnie zaradzić 
niedoli swego znajomego. lekarza, z któ- 
rym brała udział w wyprawie do Nicaragua, 
a który jest zagrożony suchotami i tylko 
dłuższy pobyt na poludniu może ocalić je- 
go Życie, pożyteczne dla kraju. 

Życzeniom „miljonerki* stało się zadość 
-— redakcja załatwiła obie sprawy. Przez 
cały dzień p. Borring miała do dyspozycji 

   Mie 

HALLO!! RA 
We własnym interesie unikajcie strat, 

radjoodbiorniki i sprzęt 

Fachowe, sumienne, wygodne i 
mulatorów, słuchawek etc. 

  

„..chcesz uniknąć ZAMARZANIA 
CHŁODNICY swego auta dolej do 

„wody Spirytusu denaturowanego... 
łączące Polskę z uniwersytetami w 
Bolonji i Padwe, więzy, których 
żywe Świadectwa pozostały w her- 
bach polskich wychowańców tych 
uczelni wmurowanych po dziś dzień 
w ścianach owych Alma mater, to po- 
zostały wcześniejsze wspomnienia 
walk o niepodległość i sympatji nie- 
jednokrotnie wzajemnie zadokumen- 
towanych. 

Nic jednak tak nie uderza, jak 
skonstatowanie niezwykłej popular- 
ności Marszałka Józeia Piłsudskiego 
wśród Włochów bez względu na kla- 
sową przynależność słuchacza czy 
interlokutora. Nazwisko Piłsudski, rzu 
cone w rozmowie, czy wypowiedzia- 
ne w odczycie, budzi natychmiast w 
rozmówcy, czy w słuchaczach wszy- 
stko to, co w pamięci Włocha łączy 
się niepodzielnie z twardą walką o 
niepodległość Polski, oraz, z niemniej 
twardym bojeim 0 ugruntowanie tej 
niepodległości. 

Nazwisko Marszałka stało się ka- 
pitałem moralnym Polski na  tutej- 
szym gruncie, kapitałem 0  niepo- 
śledniej wartości, którego nie zdołały 
naruszyć wysiłki zwolenników Targo- 
wicy, posługujących się, o jakże czę- 
sto, bluzganiem na wszystko, nietyl- 
ko na własnym gruncie , łecz na zagra 
nicznym. 

Zwłaszcza wśród pokoleń przed- 
wojennych, Polska rozporządza za- 

JOAMATORZY! 
kupując Akumulatory, 

radjowy tylko w firmie 

MICHAŁ GIRDA 
ZAMKOWA 20, tel. 16-28 

    

    

    

Najwytworniejsze 

CZEKOLADKI 
JADALNE MARCEPANY 

NA CHOINKĘ |. 
Qzdabne figurki czekolade- 
we, duży asortyment kar- 

mełków i pierników 
Wielki wybór 

PIĘKNYCH GOMBONIEREK 
Niezrównanej jakości 

BERBATĘ 

Firmy „KIACHTA“ 
Oraz wyborową „Arabia“ 

KAWĘ 

Sklep otwarty do godz. 10 wiecz“    
wspaniały samochód i samolot, który przy- 
sporzył jej dużo miłych wrażeń. Dzień „mił 
jonerki* skończył się bankietem i o godzinie 
2-giej w nocy miiljonerka powróciła do swo 
jej skromnej rzeczywistości. 

Ten konkurs nasuwa pewne refleksje.: 
Bardzo wielu ludzi, którym los nie przy- 

znał żad nagrody i którzy nie mogą czy 
nić zadość żadnym kaprysom — pozwała 
sobie żyć na poziomie zupełnie niewłaści- 
wym dla ich skromnych dochodów, Zda- 
rzają się im takie dnie „miljonerėw“, kie- 
dy ich drobne zresztą „szałeństwa” przekra 
czaja normalne możliwości ich kieszeni. 

Jednego dnia — wydają to, co w ich 

    

budżecie mogło być wydane w ciągu ty- 
godnia. Ci właśnie  jednodniowi „miljone- 
rzyć również przestrzegają dewizy — „nic 
na jutro”. 

I przychodzi jutro — puste, zimne, głod- 
ne, denerwujące, płaczliwe, rozpaczliwe! 

Nie, Szanowni Państwo! 
jak 

   
   

   

  

    

  

    

  

Zasada: — rięcej na jutro, na 
pojutrze, na p 6° — musi być za 

żelazną, pr. rzeganą w imie bezpie- 
stwa naszej-równowagi moralnej i ma- 

  

  

terjalnej. 
Zapas pieniędzy, odkładany z zarobków 

i dochodów dnia dzisiejszego, -— do PKO., 
na książeczke — oto rękojmia dobrego, bez 
piecznego jutra. 

Nie badźmy „iednodniowymi miljonera- 
mi*, abyśmy jutro i pojutrze nie musieli 
być bezradnymi ubogimi. 

  

„Wstęp mężczyznom surowo 
wzbroniony” 

Taki oto napis widnieje na szyłdzie jednej 
z kawiarń nowojorskich.  Wlašcicielką tej 
wojującej z płcią brzydką kawiarenki jest 
Dolores Simpson, znana działaczka w ruch:f* 
feministycznym. Lekal ten gromadzi wyłącz 
nie kobiety z wyższych sier, które poświęci- 
ły się... staropanieństwu i które na codzien- 
nych swych posiedzeniach obmyślają plany 
antyvmęskiej kampanji Biada jednak nieuświa 
domionemu który nie zwróciwszy uwagi 
na groźny ten napis, wejdzie do kawiarni: 
musi bowiem przez kilka godzin z rzędu od- 
powiadać na tysiące zadawanych mu pytań 
które nawiasem mówiąc, skierowane są 
wszystkie przeciw rodzajowi męskiemu. 

tanie ładowanie i naprawa aku- 

  
sobem sympatji niekłamanych , opor- 
nych na jakiekolwiek konjunktury po- 
lityczne zewnetrzne: skonstatowanie 
tego łączy się niepodzielnie ze zrozu- 
mieniem potrzeby konsolidowania i 
w miarę możności zwiększania tego 
zasobu poprzez ułatwienie sympaty- 
kom zaznajomienia się z tą Polską, dła 
której oni żywią uczucia szczere i bez- 
interesowne. A przyznać trzeba, że 
od pewnego czasu propaganda ро!- 
ska na tutejszym gruncie zaczy- 
na naprawiać uprzednie błędy i za- 
niedbania. 

Dziesięciod niowa włóczęga pa 
Północnych Włoszech pozwoliła nam 
na skonstatowanie tej przedziwnej 
tężyzny odrostu Włoch  współczes- - 
nych, hamowanej niestety, skutkami 
kryzysu gospodarczego ogólno-euro 
pejskiego, którego wpływy ujemne 
tutaj są niewątpliwie szkodliwsze, 
niż w krajach, obdarzonych bogactwa 
mi naturalnemi. Struktura kraju prze- 
twórczego, uzależnionego przez brak 
surowców od zagranicy, ma swe spe- 
cjalne wymogi, to też podziwiać na- 
leży wysiłki dokonywane obecnie, 
aby przełamać w miarę możności naj- 
cięższe objawy kryzysu gospodar- 
czego. 

* $ * 

Rząd i społeczeństwo wydań wal- 
kę drożyźnie. '  



  
Otrzymujemy od b. Wojewody Wilen- 
skiego Marszałka Senatu p. Władysła- 
wa Raczkiewicza pismo treści następu 

засе) - 
„Nie mogąc osobiście podziękować 

wszystkim organizacjom i osobom, 
które złożyły mi życzenia z powodu wy 
boru na stanowisko Przewodniczącego 
izby Senatorskiej, jak również nie mo- 

Pam Marszałek Senatu Władysław Racz- 
kiewicz wystosował następujące pismo do 
JM rektora USB Aleksandra Januszkiewicza, 
przewodniczącego Komitetu Obywatelskie 
go pożegnania b. wojewody Wileńskiego: 

Magnif'cencjo! 

Przed wyjazdem swoim z Wilna pragnę 
wyrazić na ręce Waszej Magnificencji, ja- 

, ko Przewodniczącego Komitetu Obywatel- 
skiego pożegnania mnie, moja serdeczną 
wdzięczność i gorące podziękowanie za 
przyjęcie, które zgotował mi Komitet społe- 
czny, a których trwałym wyrazem będzie 
cenny adres, ofiarowany mi przez społe- 
czefistwo. 

Zachowam we wdzięcznej pamięci te u- 
czucia i sympatje, któremi mnie obdarzono 
w czasie pożegnania i będą mi one towa- 
rzyszyły w dalszej pracy i będą ściśle wią- 

Pożegnanie marsz. .Raczkie- 
wicza u Literatów 

W ubiegłą niedzielę 21-go grudnia w go 
dzinach popołudniowych żegnał Świat arty- 
styczny w klubie literatów byłego Wojewo- 
wodę wileńskiego pana Władysława Raczkie 
wicza. Związek Literatów wiele zawdzięcza 

 życzliwemu poparciu i pomocy wojewody 
Raczkiewicza, który poza tem bywał 

ь częstym gościem na środach literackich, to 
też onegdajsze pożegnanie Marszałka Racz- 
kiewicza miało mezwykle ciepły i serdeczny 
charakter. 9 + 

W pożegnaniu brali udział oprócz lite- 
ratów muzycy, śpiewacy i malarze, z: powo- 
du popołudniówek w teatrach artystów dra 
matycznych reprezentowała tylko pani Łu- 
biakowska. 

Prezes Związku prot. Zdziechowski w 
pieknem przemówieniu wyraził sm i żal 
wszystkich artystów z powodu iż im stolica 

    

    

      

    
         

" nych, gdyż jest potomkiem rodzin, które mi- 
_ lość Ojczyzny miały za hasło Prosząc aby 

nas zachował w serdecznej pamięci, mów- 
| ca zakończył składając życzenia dalszej 0- 

wocnej pracy na tak doniosłej placówce pań, 
stwowej. 

ki Pijąc zdrowie Marszałka  odśpiewano 
_ „Sto lat". Resztę niestety, zbyt krótkiego cza 
su jaki mógł Marszałek Raczkiewicz poświę- 

ić artystom, wypełniła miła pogawędka, 
i jóczytanie przez p. Masiejewską własnej 

zo ładnej, dowcipnej i aktualnej  bal- 
lady na wzór „Czatów”, pan Leczycki za- 

| produkował swój humorystyczny obrazek o 
środach literackich. Programu dopełniło od- 

( śpiewanie kilku kolend, nie trzeha mówić, 
chór wypadł pięknie i harmonijnie, gdyż 
prym w nim wiedli panie Święcicka, Wy- 
leżyńska, Heindrichówna i pan Ludwig. 

Dziękując za serdeczne pożegnanie Mar- 
szałek Raczkiewicz po że chociaż od 
jeżdża, pozostanie i nadal szczerym przyja- 
<cielem wszystkich artystów wileńskich, któ 
rzy zawsze mogą liczyć na jego pomoc i po- 

parcie. ZK. 

  

  

   

zabiera Mecenasa i wyprobowanego  opie- 
kuna wszystkich artystycznych poczynań, 
żal złagod on z Wil 
na aby obj risko w na ż 
szym państw. dotych j 

_ czasowe zas >wicza, 
proi.. Zdziec s 1, jest on 
pięknym kontynuatorem  tradycyj  rodzin- 

PODZIĘKOWANIE MARSZ. RACZKIEWICZA 
gąc osobiście pożegnać tych wszyst- 
kich. z którymi łączyła mnie w Wilnie 
i Ziemi Wileńskiej praca państwowa, 
społeczna oraz stosunki towarzyskie— 
ią drogą przesyłam wyrazy mego szcze 
rego podziękowania i pożegnania. 

Na tem miejscu pragnę wymienić 
prasę wileńską, której składam moje 
gorące podziękowanie". 

Pismo marsz. Raczkiewicza do J.M. Rektora 
U. S. B. prof. Januszkiewicza 

zały z Wilnem i Ziemią Wileńską, tak nam 
wszystkim drogą. 

Żechcicj, Czcigodny Rektorze, być wy- 
razicielem moich uczuć wdzięczności wobec 
tych wszystkich, ktorzy tyle okazali mi ser- 
ca, a przedewszystkiem, Magnificencjo, dzię 
kuję najgoręcej Panu za poniesione trudy i 
serdeczność, jaka mi zawsze ze strony Ma 
grificencji była okazywana. ю 

Proszę ,przyjąč wyrazy glebokiego sza- 
cunku i poważania i t.d. 

(—) Władysław Raczkiewicz. 

W dniu wczorajszym (22 bm.) przed- 
stawicielki wszystkich organizacyj kobiecych 
w Wilnie złożyły wizytę pożegnalną Pani 
Wojewodzinie Jadwidze Raczkiewiczowej 1 
wręczyły jej adres pamiątkowy z podpisami 
12 wileńskich organizacyj kobiecych. 

w SPRAWIE LECZENIA 
GRYPY 

Grypa panuje obecnie nagminnie w ca- 
łej kolsce. Niema chyba mieszkania, w któ- 
remby ktoś nie zapadł na lżejszą, lub cięż- 
szą postać grypy. W niektórych miastach 
szpitale są już prawie przepełnione chory- 
mi na grypę. L 3 

W związku z panującą epidemją, co 
dziennie czyta się lub Sy o kolosalnej 
liczbie środków leczniczych, zalecanych 
przeciwko grypie, a przecież zaledwie bar- 
dzo nieliczne z tych łeków okazują się istot 
nie skuteczne. Byłoby jednak wprost zbrod- 
nią twierdzić, że jakikolwiek z zalecanych 
"ekow jest w stanie zastąpić lekarza! Każ- 
dy poważnie chory na grypę powinien bez- 

  

  

   

  

   

       
   

  

względnie poradzić lekarza, bowiem 
przebieg choroby, domo, bywa czę- 
sto zupełnie ni i dopro- 
wadzić do niepc 1 Jest 
rzeczą zrozumi o przez S chory 

ączkujący, powinien le- 
aczne ogólne rozbicie, 
biega prawie we wszyst- 

uniemożliwi chorym 
grypowym chodzenie i zmusza ich do poło- 
żenia się do łóżka. 

Liczne dolegliwości, towarzyszące zwyk- 
le grypie, można najlepiej zwalczyć zapo- 
mocą środka, który okazuje jednocześnie 
wpływ  przeciwgorączkowy i przeciwbólo- 
wy, jak np. zapomocą oryginalnej Aspiry- 
nv. Zażywanie takiego ieku wpływa po- 
inyślnie nietylko na przebieg choroby, lecz 
usuwą również i dokuczliwe bóle głowy i 
kończyn, charakteryzujące zwykle grypę. W 
ten sposób udaje się skrócić czas trwania 
choroby, złagodzic jej przebieg i umożliwić 
choremu szybsze przezwyciężenie dokuczli- 
wycł. objawów, towarzyszących. 

Oryginalne tabletki Aspirin — zaopa- 
trzone zawsze w znak ochronny w postaci 
krzyżowego napisu „Bayer”, umieszczone- 
go na każdem opakowaniu i na każdej ta- 
bletce — są do nabycia we wszystkich ap- 
tekach. 

(L Sp 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
J A 
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Spojenie ogólnonarodowe, osiągnię- 
te przez faszyzm stwarza solidarność 
wysiłku, stawiając oponentów, czy 
dezerterów pod pręgierz opinji pu- 

- błicznej. Faszyzm usiłuje zdemobili- 
zować zwyczaje, wprowadzone przez 
anormalny okres wojenny a utrzymane 
w całej pełni w okresie powojennym, 
zwłaszcza o ile chodzi o stopę zarob- 
ku, ustalaną arbitralnie przez  sprze- 

_ dawców produktów pierwszej potrze- 
by. Nawyk do wielkich zarobków 
podczas wojny i zaraz po wojnie, 
kiedy brak wszelakiej kontroli i kon- 
kurencji wykluczał powrót do jakiejś 

 mormy Życia, Ściśle ustalonej w sto- 
„Siunkach pomiędzy nabywcą a sprze- 
(dającym, stworzył paradoks obniža- 
mia cen hurtowych i wzrostu cen de- 
talicznych. Obecnie zdecydowano, że 
czas z tem skończyć. Rząd ratuje bud- 

 żet deficytowy (729 miljonów  lirów 
w ciągu I kwartału finansowego roku 
1930 — 31 po przez obniżenie płac 
urzędnikom, a społeczeństwo stwarza 
kompensatę, wymagając unormowania 
ma powojennej stopie cen produktów. 

|, _ Narazie rezultaty są, aczkolwiek 
ridoczne zewnętrznie, jeszcze dale- 

kie od istotnego wpływu na kształ- 
towanie się budżetu osobistego, tem 
niemniej zniżki procentowe, już osiąg- 
nięte zsumują się z czasem obniżając 
stopę procentową ogólnych wydat- 
ków na życie. 
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CZEKOLADA 
(ZEKOLADKI 
KARDAELKI    

  

To tež uderza  przedewszystkiem 
w dobie obecnej we Włoszech wielki 
kult dla działań arytmetycznych: 
urzędnicy odliczają procentowe zniż- 
ki pensji kalkulując, jakie pokrycie 
znaleźć mogą w zniżkach cen. Wła- 
ściciele sklepów zaczynają rozumieć, 
że jedynie nawrót do zdrowej konku- 
rencji kupieckiej, może położyć kres 
stagnacji, jaka panuje w sklepach. 
Prasa zamieszcza komunikaty stowa- 
rzyszeń obwieszczające o  zniżkach, 
obowiązujących dla wszystkich kate- 
goryj. Słowem, jeżeli uda — 5 
przełamać ciasny krąg drożyzny, Wło 
chy będą mogły zwiększyć rytm pra- 
cy na rzecz wewnętrznego rynku, które 
go konsumcja stale się kurczyła. Jest 
to okres niezmiernie ciekawy, wymow 
nie świadczący o dodatnich stronach 
współpracy społeczeństwa z rządem. 

Gdyby znikł cień niepewności, ja- 
ki błąka się po Europie i jakiego roz- 
proszyć nie jest w stanie Liga- Naro 
dów, debatująca nad  problematami 
pierwszorzędnej wagi, ale rzadko do- 
chodząca do pozytywnych rezultatów, 
zdawałoby się, że prawie wiosenne 
słońce, rzucające dobroczynne  cie- 
pło na całej połaci Środkowych i Po- 
łudniowych Włoch, wróży zaranie ja- 
kiegoś zaiste lepszego jutra. 

Leonard Kociemski 

L BE OMA I: 

  

P. WITOLD CZYŻ 
wice - prezydent Wilna. 

Zjazd starostów województwa Wileńskiego ; 
W sobotę dnia 20 grudnia rb. pod 

przewodnictwem wojewody wileńskie 
go p. Stefana Kirtiklisa odbył się w 
Urzędzie Wojewódzkim doroczny nor- 
malny zjazd Starostów województwa 
Wileńskiego. 

W zjeździe wzięli udział wszyscy 
Starostowie województwa wileńskiego 
naczelnicy wydziałów i inspektorzy 
wojewódzcy, a nadto w części ogólnej 
i gospodarczej zjazdu wzięli również 
udział niektórzy naczelnicy względnie 
przedstawiciele władz i instytucyj nie- 
zespolonych z władzami administracji 
ogólnej. 

Na zjeździe był obecnym delegat 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

w o 

Nowości Wydawnicze 
Jubileuszowy zeszyt „Świata. 

„(W dwudziestą piątą rocznicę swego istnie 
nia wydał „Świat” olbrzymi zeszyt pamiąt- 
kowy, zawierający artykuły, feljetony, no- 
welletty, wiersze, tak. znakomitych pisarzy, 
jak Kornel Makuszyński, Wacław Grubin- 
Ski, Kazimierz Wroczyński, Juljusz Kaden- 
Bandrowski, Wojciech Baranowski, jan Le- 
mański, Stanisław Sieroszewski, Józef Jan- 
kowski, Tadeusz Kończyc. 

Kolorowe reprodukcje obrazów art. ma- 
larza St. Zawadzkiego p.t. „Ksiądz Skorup- 
ka” akwareli „Hel“ Zofji Stankiewiczówny 
oraz rysunki Apolonji Kędzierskiej, Kamila 
Mackiewicza i Stefana Norblina pięknie zdo 
bia ten wartościowy, jubileuszowy zeszyt. 

Dzieje tego czasopisma skreślił naczelny 
redaktor Stefan Krzywoszewski w artykule 
wstępnym p.t. „Dwudziestopięciele Świata” 
Eustachy Czekalski napisał rzecz o daw- 
nych współpracownikach p.t. „Z kim współ- 
pracowałem". Bardzo interesujący trójgłos 
redaktora Witolda Gieżyńskiego, profesora 
St. Strońskiego i Wincentego Rzymowskiego 
odpowiada na pytanie „Jakie wydarzenie 
wywarło na nich najsilniejsze wrażenie". 

Zeszyt ten będzie cenną i miłą pamiąt- 
ką 25-lecia istnienia tego poczvtnego, po- 
pularnego i sympatycznego tygodnika. 
  

  

lub którzy przesłali 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi mojemu 
Kochanemu Mężowi, Ojcn i Dziadkowi 

$. + P. 

Józefowi Michniewiczowi 
słowa pociechy w tej ciężkiej dla nas chwili — 

wszczególności jego Ekscelencji i Najdostojniejszemu księdzu Metropolicie 
Romualdowi Jałbrzykowskiemu za nadesłanie biogosławieństwa i wyrazów 

współczucia, jak również Wielebnemu Duchowieństwu w Białymstoku, Wie- 

lebnemu Księdzu Proboszczowi Czapłowskiemu w Murowance, a także Pre- 

zesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Zubelewiczowi oraz Sza- 
nownym Sędziom i życzliwym Zmarłego, składają serdeczne „Bóg zapłać'* 

  

ŻONA, SYN, SY NOWA I WNUKI. 
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JÓZEFA DUCRET 
WIERNA PRZYJACIÓŁKA RODZINY CZAPSKICH 

opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach 
20 grudnia 1930 roku w majątku Nowosiołki, przeżywszy lat 63. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 23 grudnia, w kościele parafjałnyns 
Župranach. 

© czeni zawiadamia życzliwych i znajomych stroskana 

WYCHOWANKA JANINA CZAPSKA, 

— Harce chochlika drukarskiego. Rzad- 
ki ość na naszych łamach, chochlik dru- 

Podczas zjazdu omówiono szeref, karki — czytelnicy wiedzą, co to za jego- 
spraw aktualnych z dziedziny  dzi4- 
łalności samorządu terytorjalnego @- 
raz jego finansów, sprawy  organiza- 
cyjne, a w szczególności wprowadze- 
nie z dniem 1 stycznia 1931 roku no- 
wego Statutu organizacyjnego  staro- 
stów, sprawy ciężkiej sytuacji rolni- 
ctwa w województwie  wileńskiem, 
sprawy szkolne i wiele innych spraw 
bieżących. 

Zjazd zaszczycił swą obecnością 
podczas jego otwarcia Pan Marszałek 
Senatu Władysław Raczkiewicz, żegna 
jąc się ze Starostami, jako były ich 
zwierzchnik. 

  

  

KRONIKA 
|ESEDY TOW PAY | 

WTOREK 
ca og 7 m 48. 

Wiktorji 
jutro 

Wig. B. N. 
| PREZ AARA Jro2 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 22. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 763 

Temperatura średnia — 6 , 

Ź. słońca © godz. 3 m. 27 

Temperatura najwyższa — 2 

Temperatura najniższa — 7 

Opad w min. 1,8 
Wiatr: południowo zachodni 

Tendencja: spadek 

Uwagi: p chmurno, drobny śnieg 

MIEJSKA 
— Obowiązujące ceny maksymalne. Sta- 

rosta Grodzki po wysłuchaniu opinji  Ko- 
misji do badania cen ustalił następujące ce- 
ny maksymalne na mięso wieprzowe i taj 
roby masarskie, obowiązujące z dniem 23 
bież. miesiąca: 

Słonina swieża 
Słonina wędzona 
Słonina solona I gat. 
Słonina solona II gat. 
Słonina węgierska 
Sadło świeże 
Sadło solone 
Sadło wędzone 
Boczek Świeży 
Schab świeży nierąb. 
Schab świeży rąbany 
Schab świeży smażony 
Szynka świeża 
Szynka gotowana wędz. 
Szynka wędzona westfałska 
Szynka surowa 
Polędwica 
Karkowina wędz. got. 
Rozmaitości I gat. 
Rozmaitości II gat. 
Boczek wędz. got. 
Łopatki 
Głowa 
Nogi 
Nerki i wątróbka 
Kiełbasa świeża 

świeża czosnk. 
bronszwicka 
salami 
litewska 
myśliwska 
lubelska 
sucha 
mortadela 
pasztetowa 
krakowska sucha 

„ krakowska świeża 
„„ herbatnia 

Serdelki 
Parówki 
Salceson włoski 
Salceson szwabski 
DA eT 

ki at. 
Obrzynki Iš Rat 
Szmałec biały 
Szmalec szary х 

Winni pobierania cen wyžszych od wska 
žais ulegną karze, w myśl obowiązują- 
cych przepisów, do trzech tysięcy złotych 
grzywny lub aresztu do 6 tygodni, lub też 
obu karom łącznie. 

WOJSKOWA 
— Wigilja w wojsku. Tradycyjnym zwy- 

czajem w pu tkach garnizonu wileńskiego 
odbędzie się tradycyjna wieczerza wigilijna 
i łamanie opłatkiem dowódców z żołnierza- 
mi. Również, staraniem Polskiego Białego 
Krzyża i Korpusu Och Pogranicza we 
wszystkich strażnicach granicznych odbędą 
się wspólne wieczerze wigilijne a następnie 
rozdane będą podarki żołnierzom. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. Dyrektor Ko- 

lei Państwowych w Wilnie p. Falkowski wy 
jechał w dniu 22 bm. na jeden dzień w spra 
wach służbowych do Warszawy. 
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POCZTOWA 
-— Godziny pracy w czasie Świąt Boże- 

go Narodzenia w Dyrekcji i Urzędach Po- 
cztowych. Godziny urzędowe w Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w dniu 24 grudnia do 
12. W dniach 25 i 26 biura nieczynne. 

Urzędy pocztowe pracują w dniu 24 
grudnia do godziny 17. Telegraf i telefon 
normalnie. 

W dniu 25 grudnia urzędy nieczynne. 
W dniu 26 grudnia urzędy nieczynne. W 

dniu tym można jedynie podejmować za 
zgłoszeniem się do urzędu przesyłki pośpie 
szne wszelkiego rodzaju oraz gazety w 30- 
dzinach od 9 — 11-tej. 

Felegraf i telefon w dni świąteczne pra- 
cują normalnie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Inspektor pracy 62 obwodu (na m. 

*Vilno) przypomina, iż w myśl art. 6 usta- 
wy 2 dn 2-VII 24 r. w przedmiocie pracy 
młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr. 65 
poz. 636» wszyscy młodociani (chłopcy i 
dziewczęta w wieku od 15 do 18 lat) mo- 
gą być przyjmowani do pracy jedynie po 
otrzymaniu świadectwa lekarza, wskazane- 
go przez Inspektora Pracy, że dana praca 
nie przekracza sił młodocianego(nej). Wo- 
bec powyższego, wszyscy zatrudniający 
młodocianych, nie posiadający dotąd ze- 
zwolenia Inspektora Pracy na wykonywa- 
nie pracy, powinni najpóźniej do dnia 10 
stycznia 1931 roku skierować tych ostat- 
nich w godzinach urzędowych do Inspek- 
toratu Pracy 62 Obwodu (ul. Ostrobram- 
ska 19) w celu poddania ich badaniu le- 
karskiemu. 

Nadmienia się, iż winni niewykonania 
L (iais ustawy, w myśl art. 

ejże ustawy ulegną karze wny do 
250 złotych. ZUA Z F. Usastówzóą 

Inspektor Pracy 62 Obwodu 
RÓŻNE 

— Prof. Birżyszka przybywa do Wilna. 
Profesor uniwersytetu kowieńskiego p. M. 
Birżyszka przybywa na święta do "Wilna 
w celu spędzenia feryj uniwersyteckich 
wśród rodziny. 

fMośc— wyprawiał w niedzielnym numerze 
harce. Za teren obrał odcinek p. W. Ch. pt. 
„Z walk 1831 r“, W szpalcie 2-giej na kolum 
nie 3-ciej, pomiędzy 4-tym a 5-tym wier- 
szem wpadł wiersz układu nie przeznaczony 
do druku, a za sprawą złośliwego chochlika 
nie usunięty w rewizji. Utworzyło się w ten 
sposób zdanie: „Słabą stroną pracy jest nie- 
zawodnie zakończenie art. W. Charkiewicza”. 

Czytelnicy nie obeznani z techniką drukar 
ską zastanawiali się niewątpliwie, dlaczego 
p. W. Ch. tak surowo ocenia „zakończenie 
art. W. Charkiewicza. Być może, nawet 
niektórzy przypuszczali, spojrzawszy na gó 
rę, że jest to początek „konkursu na do- 
wcipy”, zapowiadanego przez Karola.  Je- 
żeli tak myśleli, nie omylili się wiele, auto- 
rem bowiem tego fatalnego dowcipu nie 
jest Karol, ale złośliwy chochlik, który pro- 
si nas o zaznaczenie, że inne potknięcie się 
zecerskie w numerze nie są jego dziełem. 

. — Zgony i urodzenia w Wiłnie. W mie- 
siącu listopadzie zawarto w Wilnie 218 
małżeństw 

W tym samym czasie zanotowano uro- 
dzin 343 i zgonów 211. Najwięcej zgonów 
przypada na gruźlicę (40 proc.) i na gry- 
pę (30 proc.). 

— Bezdomni. Z nastaniem chłodów licz- 
ba bezdomnych korzystających z przytuł- 
ków i domów, noclegowych, stale wzrasta. 
Gbecnie wynosi bez mała 2 tys. osób. 

W stosunku do r. ub. bezdomność wzro 
sła c 100 procent 

— Zarzad Towarzystwa Przyjaciół Nank 
w Wilnie podaje do wiadomości, iż w okre 
sie feryj świątecznych od środy 24-X1I r. b. 
do niedzieli 4-] 1231 r. wlacznie, Biblioteka 
i Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
(Lelewela 8) nie będą czynne. 

TEATR I MUZYKA 
‚ — Teatry Miejskie we wtorek  23-go i 
środę 24 b. m. oba Teatry Miejskie z powo- 
du świąt nieczynne. 

— Teatr Miejski na Pohulance. We 
czwartek, dnia 25 b. m. ukaże się w teatrze 
na Pohulance arcyzabawna komedja Hase- 
ka „Dzielny wojak Szwejk* w kapitalnej 
obsadzie premjerowej z udziałem i w reży- 
serji dyr. Zelwerowicza. Salwy Śmiechu 
towarzyszą na widowni zabawnym  przy- 
godom Szwejka, odtwarzanego z nieporów- 
nanym humorem przez Lucjana Żurowskie- 
go. Ceny miejsc normalne. 

W piątek dnia 26 b. m. Teatr na Pohu- 
lance czynny będzie trzykrotnie. О godz. 
12 w poł. odbędzie sie premiera  Betlejki 
Wileńskiej Romer-Ochenkowskiej w wyko- 
naniu_ czołowych sił zespołu, w reżyserji 
dyr. Zelwerowicza. Barwne to widowisko 
otrzymało staranną oprawę dekoracyjną 
pomysłu ]. Hawryłkiewicza, oraz bogatą 
ilustrację muzyczna układu E. Dziewulskie- 
go. Ceny specjalnie zniżone Po południu 
© godz. 3 m. 30 ukaże się nieodwołalnie 
po raz ostatni w sezonie „Noc listopadowa” 
S. Wyspiańskiego, w reżyserji R. Wasilew- 

       

    
Księgarnia K. Rutskiego 

Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 

Książki na Gwiazdkę 
poleca w dużym wyborze. 
   

Na tropie afery emigracyjnej 
Ostatnio z terenu Wilna i Wileńszczyzny wyjechało do Ameryki Północnej kilka- 

naście kobiet, przeważnie Żydówek, które posiadały dokumenty, stwierdzające, że są 
żonami obywateli amerykańskich 

Na skutek informacyj nadeszłych z za oceanu emigrantki posiadały tałszywe do- 
wody, a rzekome akty ślubne siabryk owane były jedynie celem dostania się do Ameryki 

Falsyfikaty zostały wykonane w Wiinie wobec czego władze policyjne wszczęły 
śledztwo, w kierunku ujawmenia winnych. 

Katastrofa autobusowa 
Wczoraj na szosie Wilno - Grodno zdarzyła się katastrofa samochodowa, która po- 

ciągnęła za sobą ofiary w ludziach. 

Autobus, idący z Grodna do Wilna w pobliżu Jezior wywrócił się do rowu, po- 
śliznąwszy się na szosie. 

Z pcd szczątków samochodu wydobyłc 5 osób, które doznały ciężkich poranień. 

80 wagonów choinek do Prus 
Ostatno wysłano do Prus przez stację Raczki 80 wagonów choinek wyciętych w 

lasach Wileńszczyzny. 

Bezterminowe więzienie za zabójstwo 
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Ba 

ranowiczach rozpoznawał sprawę mieszkań- 
ca m. Kozienice wojew. Kieleckiego — ig- 
nacego Szczypiora oskarżonego 0 zabój- 
stwo swego szwagra — ułana 26 pułku 
Stefana Wojcieszko, zwłoki którego zostały 
przez kobiety odnalezione w dniu 9 czerw- 
to na drodze obok Dubowa do m. Ba- 
ranowicz. 

Szczypiór po uprzedniem upojeniu Woj- 
cieszki w dniu 8 czerwca rb. udał się z nim 
z Baranowicz do w. Dubowa i gdy po drodze 
Wojcieszko osłabiony alkoholem usną, Szczy 
piór uderzył go szablą przez twarz i zabił. 

Powodem tak ohydnej zbrodni była chęć 
pozbycia się spadkobiercy majątku, który w 
tym wypadku zostałby własnością Żony 
S7czypiora. Szczypiór z zamiarem tym przy 
był do Baranowicz do Wojcieszki z woje- 
wództwa Kieleckiego i pojąc Wojcieszkę szu 
kał odpowiedniego momentu dla dokonania 
zzbrodni nie przyznając się, że jest szwa- 
grem Wojcieszki. 

Na ewodzie sądowym udowodniono 
Szczypiórowi morderstwo z chęci zysku wo- 
bec czego Sąd Okręgowy skazał go na ka- 
rę bezterminowego ciężkiego więzienia. 

  

  

PIERWSZORZĘDNEGO 
Już w tych dniach otwarcie 

KINA DŹWIĘKOWEGO CETIN 
przy ul.” ELI 

Wielkiej zę 
47. im 
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Czyn godny poparcia 
Od pewnego czasu coraz więcej zaczy- 

na wchodzić w zwyczaj, wzamian życzeń 
świątecznych. składanie pewnych kwot na 
jakiekolwiek cele dobroczynne. W. ubi 
łych latach na terenie Wilna myśl tę poparli 
b. wojewoda wileński p. marszałek Senatu 
Raczkiewicz i niektórzy wyżsi wojskowi. 

W roku obecnym minister spraw wew- 
nętrznych generał Składkowski zwrócił się 
do podłegłych sobie urzędów, aby zaniecha- 
no nadsyłania mu życzeń Świątecznych, a 
wzamian tego składa 500 zł. na cele dobro- 
czynne, 

Gdy się weżmie pod uwagę ebecne cię- 
kie warunki: różnych instytucyj dobroczyn- 
nych oraz zbieranie składek na rozmaite 
cele natury państwowej, doprawdy nic nie 
pozostaje więcej do życzenia, jak tylko, aby 
myś! ta znalazła jaknajwięcej zwolenników 
tej idei, tak w prasie, jak i wśród spole- 
czeństwa. Wilnianin. 

Grypę, kaszel i bronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Sózefiny”. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych, 

—3 
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skiego, w oprawie dekoracyjnej prof. F. 
Ruszczyca, z arcyciekawą ilustracją muzycz 
ną E. Dziewulskiego. Ceny miejsc zniżone. 
O godz. 8 wiecz. po cenach normalnych 
„Dzielny wojak Szwejk” z udziałem całego 
zespołu z L. Żurowskim w roli głównej. Re- 
żyserja dyr. Zelwerowicza. W sobotę dnia 
27 b. m. Teatr na Pohulance czynny bę- 
dzie dwukrotnie. O godz. 3 min. 30 ukaże 
się po raz drugi „Betlejka Wileńska", wi- 
dowisko, którego szczery sentyment, oraz 
ciekawy koloryt lokalny, zdobędą niezawod- 
nie sympatję widzów. Ceny miejsc specjał- 
nie zniżone. O godz. 8 wiecz „Dzielny wo- 
jak Szwejk”, Jarosława Haseka, w režysė- 
тП А Zelwerowicza, z udziałem całego ze- 
społu. Ceny miejsc normalne. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Koncert 
Ignacego Dygasa. W poniedziałek, dnia 28 
b. m. odbędzie się w Teatrze na Pohulan- 
ce koncert świetnego artysty, światowej 
sławy tenora bohaterskiego, Ignacego Dy- 
gasa Znakomity artysta odśpiewa szereg 
aryj operowych, oraz pieśni. Niewątpliwie 
koncert ten będzie prawdziwą ucztą arty- 
styczną dla muzykalnych sier naszego 
miasta. 

Teatr Miejski w „Lutni*, We czwar- 
tek dnia 25 b. m. ukaże się w rna ko- 

  

medja Verneuilla „Egzotyczna kuzynka”, 
reżyserji R. Wagilegwskie w Kono 
wem _ wykonaniu L Balcerzaka, 
Wyrwicz-Wichrowskiego, oraz Ireny Eichle- 

pong ass z A ad ni SiE odtwa- 
( ‚ гохКаргузгопе] ekscentrycznej 

żę) —> normale. 3 
pią: b. m. Teatr „Lutnia” czyn- 

ny będzie dwukrotnie. O godz. 3 m. 30 
ukaże się nieodwołalnie po raz ostatni w 
sezonie tryskająca humorem komedja Ro- 
berta Bracco „Cierpki owoc” w świetnem wykonaniu _ Kamińskiej, Lewickiej,  Bałce- 
rzaka, Mileckiego i Zelwerowicza, który za- 
razem sztukę wyreżyserował. Ceny miejsc 
znmiżone. O godz. 8 wiecz. po cenach nor- malnych ukaże się „egzetyczna kuzynka” Verneuilla. Nowość ta zyskała w Wilnie 
wielkie powodzenie dzięki dowcipnej  tre- 
Ści i świetnej grze artystów. 

sobotę, dnia 27 b. m. ukaże e godz. 8 wiecz. „Egzotyczna kuzynka* Ver- neuilla w reżyserji Wasilewskiego, w świet- nem wykonaniu  Eichlerówny, Lewickiej, Balcerzaka i Wyrwicza-Wichrowskiego. Ce- 
ny miejsc normalne. 

‚ — Popis taneczny Sawinej- w niedzielę 28 b. m. odbędzie się o godz. 3 
min. 30 po poł. w Teatrze „Lutnia“ 
pis taneczny p. Sawinej-Dolskiej, oraz jei 
uczenic. : 

Bogaty program obejmuje 
całego szeregu utworów muzyczaych. 54 
ny Me zniżone. 

ewja Sylwestrowa. Przysotowania 
rewji sylwestrowej w Teatrach p wielkiej 

iejskich dobiegaja końca. C; zespół at- 
tystyczny pod wytrawnym Beta re- 
żvserskim Karola Wyrwicz-Wichrowskiega 
przygotowuje bogaty program, na który zło 
żą się najnowsze przeboje stolicy w nowem, 
oryginalnem opracowaniu, skecze, monoła- 
$!, popisy taneczne solistów oraz zespołu 
girls. Dekorator ]. Hawrylkiewicz 
towuje nową efektowną oprawę dekoracyj- 
ią. Barwne kostjumy, wykonane w pracow- 
niach Teatrów Miejskich, dodadzą niewąt- 
pliwie uroku sympatycznej imprezie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie Młoda generacja 
Styl — erzem ń Mimoza — Ucieczka od mości ая 
Pan — Ulica potępionych dusz. 
Światowid — Przygody brygadjera Ge- 

rarda“ 

Heljos — Świat szaleje. 
Hollywood — Žėltolicy kapitas. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 20 de 22 

bm. „zanotowano wypadków 55, w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 16, przekroczeń admini 
stracyjnych 24.. 4 ‹‘ 

— Nagły zgon urzędnika mie . 
Wczoraj rano Žan nagle wskutek aj 
kacyi sercowych długoletni urzędnik Magi- 
stratu Karol Obry (Garbarska 7). Zmarły 
chorował na grypę i gdy już się ezuł lepiej 
nastąpił atak sercowy. 

—-Bezrobotni wciąż demonstruła. Wezo 
raj przed gmachem urzędu wojewódzkiego 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej)



  

- się przez cały dzień bezrobotni, 
magający się uporczywie pracy lub za- 

pomóg. 
* 

Dostępu do lokalu województwa broniła 
skonsygnowana w większej ilości policja. 

Liczba bezrobotnych w Wilnie wynosi 
cbecnie 2576 mężczyzn i 716 kobiet. 

— Robota pajęczarza. Wejsowi Aronowi, 
Słowackiego nr. 17 w nocy z 20 na 21 bm. 
nieznani sprawcy przedostali się na strycn 
domu i skradli bieliznę męską i damską ogól 
nej wartości 870 zł. 

-- Aresztowanie oszusta. Ka- 
dziewicz Bolesław, jankowski Antoni i O- 
strowski Stanisław, zam. w maj. Kuprja- 
miszki zamełdowali policji że nieznany osob 
nik pod pretekstem wyrobienia im pesad w 
instviucjach państwowych wyłudził od pier- 
wszego 50 zł. od drugiego 43 zł. i od trze- 
ciego 19 zł. W toku dochodzenia na podsta- 
wie rysopisu podanego przez poszkodowa- 
nyct ustalono, że wyłudzenia pieniędzy do 
kona! Kucharek Jan, mieszkaniec wsi Szkoj 
dziszki, gm. rudomińskiej, którego zatrzy- 
mano. 

— Usiłowanie samobójstwa 
Kaznowski Jan, lat 28, Targowa nr. 13 wypił 
w celach samobójczych esencji octowej. Po- 
gotowie Ratunkowe po udzieleniu pierwszej 

pomocy odwiozło desperata w stanie cięż- 
kim do szpitala żydowskiego. 

— Nieuważny szofer. Васе 
wicz jan Rakowa nr. 9 szofer taksówki nr. 

14476 prowadząc auto lewą stroną po ulicy 

Zawalnej najechał na dorożkę konną Pagul- 
skiego Jana, Kalwaryjska 134, kalecząc Ko- 
nia i łamiąc hołobie. Okaieczonego konia do- 

starczono do kliniki dla zwierząt. Szofera 

zatrzymano. . 

— Przejechanie. W dniu 21 bm. Markiel 
Adam, Końska nr. 4 szofer auto Związku Te 

chników, jadąc ul. Bosaczkową potrącił 
wskutek nieostrożności błotnikiem auta prze 

chodzącego przez jeżdnię Goldgorna Arona, 

Portowa nr. 2. Goldgorn padając doznał o- 

gółnego  potłuczenia kręgosłupa i głowy. 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło go do 
szpitala żydowskicgo w stanie niezagrażają- 
cym życiu. 

ZSĄDÓW 
SPRAWA ZYGMUNTA KARNICKIEGO. 

W dniu 18 grudnia r. b. Sąd Apelacyj- 
ny w Warszawie rozpoznawał głośną w 
swoim czasie sprawę Zygmunta Karnickie- 
go. W roku 1927 Sąd Okręgowy w Wilnie 
skazał Karnickiego za zabójstwo Władysła- 
wa Bądzkiewicza przy przekroczeniu obro- 
ny koniecznej na trzy miesiące twierdzy, 
oraz zasądził powództwo cywilne na rzecz 
matki zabitego. Wyrok ten Sąd Apelacyjny 
-w Warszawie zatwierdził, lecz zastosował 
amnestję z roku 1928 i karę trzech miesięcy 
twierdzy darował. Obronę oskarżonego wno 
sił mec. Niedzielski. Powództwo cywilne 
popierał mec. Świda. 

UNIEWINNIENIE „TOW. ANDRZEJA* 

Przedwczoraj Sąd Okr. rozpatrywał spra 
wę komunisty Ślusarskiego, używającego 
pseudonimu „Tow. Andrzej", oskarżonego 
6 zabójstwo peinomocnika wyborczej listy 
komunistycznej Szwarcgejca, zabitego na 
wiosnę w r. 28 na fortach hrybiskich. 

Ślusarski został uniewinniony, 
nie było dostatecznych dowodów, że popeł- 
nił tę zbrodnię. 

Po wyroku, odstawiono go do więzienia, 
gdzie odsiaduje karę 7 lat domu poprawy 
za działalność antypaństwową. 

POCZTA ODPOWIADA ZA LIST PO1ECO- 
NY, NAWET GLYBY GO POTEM ZNA- 

LAZŁA. 
Sąd Najwyższy w Warszawie rozstrzyg- 

nął sporną dotychczas kw '«ię czy puczia, 
która w myśl przepisów o listach peleconych 
zapłaciła wynagrodzenie za zaginięcie listu, 
ma prawo żądać zwrotu odszkodowania, 
skoro się poteni list znalazł. 

Według dotychczasowej praktyki, zarząd 
poczty żądał w takich wypadkach zwrotu 
wypłaconego odszkodowania i w prektyce 
stale go otrzymywał.. P. B. Nowacki admó- 
wił jednakże zwrotu odszkodowania, wobec 
czego zarząd pocztowy za  pośrednictweni 
Prokuratorji Jeneralnej zaskarżył p. No- 
wackiego do sądu. 

Poczta przegrała we wszystkich trzech 
instantacjach, gdyż sąd uznał, że prawo do 
żądania odszkodowania przysługuje stronie 
z chwilą gdy otrzyma zawiadomienie, iż 
posyłka zaginęła. Fakt późniejszego znae- 
zienia listu jest dla sprawy zupełnie obojęt- 
ny i nie uzasadnia żądania zwrotu odszko- 
dowania. 

8 LAT WIĘZIENIA ZA NOŻOWNI- 
CTWO. 

"w lutym r. ub. w Ognisku w Li- 
dzie podczas odbywającej się tam za- 
bawy wynikła awantura wywołana 
przz znanego w Wilnie nożownika 
Frąckiewicza, który żądał od orkiestry 
grania mu do tańca. Frąckiewicz mimo 

   

  

  

bowiem 

RADJO WILEŃSKIE 
WTDREK, DN. 23 GRUDNIA. 

11.58. Czas. 

12.05 — 12.50: Koncert popularny (pły- 
ty) 1. Counod — Muz. baletowa z op. „Fa- 
ust", 2. Lalo — „Jutrzenka“ S. Beethoven 
— Allegretto z 8-ei symtonji 4. Brahms - 
Walc (Skrz. — R. Benedetti) 5. Czajkowski 
— Trójka (fort. — E. Rachmaninow) 6. 
Herman —. „Hej* (S. Bandrowska - Turska) 
Т. Gannie — Extaza. 8. Gellert — „Na 
czeskm jarmarku". 

13.10 -— Kom. meteor. 
15.50 — 1610 „O Emilji Szczanieckiej“ 

-— odczyt z Warsz. wygł., prof. Adam Czart 
kowski. 

16.25 -— 16.30 Progr. dzienny. 
16.30 -— 17.15 Koncert popularny (pły- 

ty) 1. Mendelssohn — Marsz weselny. 2. 
LŁoocavallo — Prolog z op. „Pajace“ 3. 
„Preludja* — poemat symfoniczny. 4. Verdi 
— Kwartet z ob. „Rigoletto“ (Caruso, Sem 

    

brich, Scotti, Severina) 5. Czajkowski -- 
Walc kwiatów. 5. Ponchielli — Muz. bale- 
towa z op. „Gieconda““. 

17.15 -— 17.40 „Co ma wisieć, nie uto- 
nie“ — (Kajakiem do Morza Czarnego) -— 
opowie Antoni Bohdziewicz Tr. na całą Pol 
szę. 

17.45 — 16.45 Копсег! 7 УВ му (К. 
Wagner).    

    
   

18.45 — 10.00 Kom. Zrzeszenia 
ży Rzem. w Wilnie 

19.00 — 19.20 „Skrzynka poczto 
137“ — listy radjosłuchaczów omówi W: 
Hulewicz. dyrektor progr. R. W. л 

19.20 — 19.35 Program na šrodę i rezM-: 
19.35 —- 19.50 Pras. dzien. radj. z War» 

szawy. > 
19.50 — Transmisja opery z Warszawy 

(„Lucja z Łamermooru* — Donizettiego). 
Podczas pierwszego antraktu „Tygodnik ar 
tystyczny* ze studja Rozgł. Wil. (prowadzi 
Jerzy Wyszomirski). 

23.00 — 24.00 „Spacer detektorowy po 
Pad -—- retransmisja stacyj zagranicz- 
nych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 22. XI. 30 r. 

WALUTY I DEWIZY. 
Budapeszt 156,24 — 156,64 — 155,84. 

Hołandja 3509,35 — 360.25 — 358,45. Ko- 
penhaga 238,61 -— 239,21 — 238,01. Lon- 
dvn 43,35 — 4344 — 43,22. Nowy York 
8,914 — 8,934 —. 8.894. Paryž 35,06 — 35,15 
— 34,97. Praga 26,47 — 26,41. Wiedeń 
126,65 — 6 -— 125,34. Włochy 46,73 

i pół — 46,85 — 46,62. Berlin w obr. pryw. 
212,65. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
3 proc. pożyczka budowlana 50. Pożycz- 

ka inwestycyjna 06,50 ——99. Premjowa do 
larowa 55. 8 proc. LZ BGK i BR, obliga- 
cje BGK 84; te same 7 proc. — 83,25. 4,5 
proc. ziemskie 52 — 51,25. 4,5 proc. war- 
szawskie 53, 5 proc. warszawskie 57,50. 8 
proc. warszawskie 71,50. R proc. Częstocho- 
wy 63. 8 proc. Kalisza 63. 8 proc Łodzi 67. 
8 proc. Piotrkowa 63. 10 proc. Radomia 77. 
10 proc. Siedlec 77 

AKCJE: 
Bank Polski 153 — 153,50 B. Zachod- 

ni 70. Sole Potasowe 94. Cukier 30,50. Fir- 
ley 20. Węgiel 3450 — 34,75. Lilpop 22. 
Modrzejów 9,75. Ostrowiec serja 8 40,50. 
Rudzki 10.50. Starachowice 13. Haberbusch 
105.50 

  

© 

      

OFIARY 
Kpt. Siwkowski, kpt. Gęsior i por. Lau- 

rentowski zamiast życzeń świątecznych i 
noworocznych składają 20 złotych na 
Ochronkę im. Marszałka Piłsudskiego w 
Wilnie. 

Dla rodziny inteligentnej, złożonej z 
6-ciu osób bezimiennie, zł. 5, 5, 3, Marja 
Piotrowiczówna zł. 1. Pracownik Biura no- 
tarjusza Bohuszewicza zł. 10. S. T. zł. 3. 
Bezimiennie czapeczka Biała Barankowa M. 
R zt,s2, ‚ 

S. B. dla nieuleczalnie chorych zł. 2, na 
Dom Dzieciątka Jezus zł. 2. 

Na opał do Schroniska  Nauczycielek 
Weteranek Teresa W. 10 zł. 

Na wigilję dla Nauczycielek Weteranek 
w Schronisku S. M. 20 zł. 

perswazyj nie ustąpił i w pewnym mo 
mencie rzucił się z nożem na członka 
orkiestry St. Budrewicza, zadając mu 
klka cężkich pchnięć nożem w rękę. 
Budrewicz dłuższy czas leżał w szpita 
lu, gdzie był poddany amputacji zra- 
nionej ręki. 

Sprawę Frąckiewicza rozpatrywał o 
negdaj wileński S. Okr. na sesji wy- 
jazdowej w Lidzie i skazał go na 8 lat 
c. w. z pozbawieniem praw. c. 

  

W. WILLIAMS. 

* Mortimer 
Ale kędy miał uciekać? Ocwood 

dziękował Bogu, że nie wziął moto- 
cykla. Trzask motoru zdradziłby na - 
pewno jego obecność. Teraz zaś cho- 
dziło tylko o wydostanie się za bramę, 
dalej mgła ukryje go całkowicie. 

Jednak. niełatwo było wydostać 
się z domu. Należało przejść przez 
duża salę, na dole, a tam musiał spot- 
kać kogoś ze służby... Desmond stał 
przed oknem, nie mogąc się zdecydo- 
wać. Tymczasem Noor - el - Dine od- 
wróciła się od kapitana i szybko wró- 
ciła do domu. Strangwayse zarzucił ka 
rabin na ramię i ruszył za nią. Major 
słyszał, jak  zatrzasnęły się za nim 
drzwi. Nie namyślał się więc dłużej. 

Przy oknie była rynna. Desmond 
cicho otworzył okno i sprawdził ręka- 
mi, czy rynna mocno się trzyma. Za 
chwiłę zawisł w powietrzu, przycze- 
piony do rynny i zaczął zwolna zjeż- 
dżać na dół. 

Nagle otworzyły się drzwi karcz- 
my i Strangwayse zawołał: „Roofs! 
Roofs!“ Gdzie się podział ten przeklę- 
ty pies?“ 

Desmond zamarł, wisząc na kur- 
czowo naprężonych mięśniach. Gdyby 
teraz Strangwayse wyszedł na dzie- 
dziniec, — wszystko się by musiało 

wydać. 
Żyły nabrzmiały na skroniach ma- 

jora, krew  pulsowała gwałtownie. 
Czuł, że jeszcze chwila, a siły opu- 
szczą go, i upadnie na kamienne pły- 
ty dziedzińca. 

Ale na dole warknął pies. Kapitan 
przemówił do niego i wprowadził za 
sobą do karczmy. 

Droga była wolna. Desmond zsu- 
nął się na ziemię i ukrył za stosem na 
rąbanego drzewa. r 

Po przez oświetlone okna widać 
było wnętrze karczmy. Gdzieś z głębi 
domu doleciał do niego słaby krzyk 
kobiety. Strangwayse siedział przy 
stole ze szklanką w ręku, na odgłos 
ten odstawił szklankę i podniósł gło- 
wę, nadsłuchując. 

Potem roziegło się głuche uderze- 
nie, odgłos padającego ciała. Za chwi- 
lę do stołu podszedł człowiek 0 żół- 
tej twarzy i zaczął coś tłumaczyć goš- 
ciowi, gestykulując żywo. Kapitan po- 
klepał go protekcjonalnie po ramieniu 
i wyszedł z sali. 

Mimc, że Desmonda zainteresowa- 
ła bardzo scena, która odgrywała się 
w karczmie, nie mógł jednak dłużej 
obserwować. Płot na szczęście był nie 
wysoki i najmniejszy chłopak mógłby 
przeleżć z łatwością. Major przesko- 
czył przez płot i pobiegł ku bramie. 
W chwili, kiedy otwierał bramę, dole- 
ciało do niego wołanie Strangwayse'a: 
„Kto tam?*. Ale Ocwood nie odpo- 
wiedział, i zaczął biec we mgle. 

Za chwilę zabudowania zniknęły 
bez śladu... Qcwood słyszał za sobą 
iakieś nawoływania i rozmowy, ale 
już się nie obawiał pogoni. Z lekkiem 
sercem biegł do „swego* domu. Nale- 
żało jaknajprędzej wezwać policję, ota 
czyć „Karczmę nad  Moczarami“... 
Desmond uwierzył „słowom. tancerki, 
temniemniej była ona jedyną osobą, 
mogącą oświetlić nieco tajemnicę, ota 

Wydawca Sianisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyfło 

(Old | 

  

gronowe od zł. 3.70 ° 

W į n a krajowe od zł. 2.— 

Miody ===» 
Porter i piwo 

more cą 

о.н. МЕКРМСТ 
tel, 10-62 ul. Mickiewicza 7, 

  

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświa:owej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING'i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wieikim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

    
OGOSZENTE 

omornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
„Antoni Maciejowski, zamieszkały w Wilnie 

rzy ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 
1030 UPC ogłasza, że w dniu 30 grudnia 
1930 r., od godz. 10 rano w maj. Taborysz- 
ki, gm. Turgielskiej odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, nale- 
żących do Pinchusa  Lewinsona i składa- 
jących się z inwentarza żywego, oszacowa- 
nych na sumę zł. 505. 

. Komornik (—) A. Maciejowski. 
Wilno, dn. 22 grudnia 1930 r. 

Aha nnn 
OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz, na zasadzie $ 33 Instruk- 
cji c przymusowem ściąganiu podatków i 
opłat z dn. 17-V 1926 r. (Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości pu 
blicznej, że w dniu 29 grudnia 1930 r. o 
godz. 10-ej rano w sali licytacyjnej Wileń- 
skiej Izby Skarbowej przy ul. Wielkiej Nr. 
€6, odbędzie się sprzedaż z licytacji pasty 
do obuwia w ilości 22 skrzyń o zawartości 
2.672 tuziny pudełek, oszacowanych na Sti- 
mę 2.672 zł. należących do Mojżesza Mro- 
zowicza, Zwierzwniecka Nr. 6 na pokrycie 
zaległości podatków. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz 
5070 — © : ' 
FURA ERRATA 

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz, na zasadzie $ 33 Instruk- 
cji o przymusowem ściąganiu podatków i 
opłat z dn. 17-V 1926 r. (Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości pu 
blicznej, że w dniu 29 grudnia 1930 r. o 
g. 10 r. w 2-im terminie w sali licytacyjnej 
Wil. Izby Skarbowej przy ul. Wielkiej Nr. 

66 odbędzie się sprzedaż z licytacji kasy 
ogniotrwałej, oraz urządzenia oszacowanego 
na sumę 801 zł., należących do firmy TRI, 
ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 5 m. 19 na po- 
krycie zaległości podatkowych. 

Licytacja rozpocznie się od ceny zaofia- 
rowanej. jako w drugim terminie. 
a Aukcjonista Ch. Smajkiewicz 

  

    

  

OGOSZENIE. 
, Kwatermistrzostwo Dow, Ob. 'War. po- 

wiaaamia, że w dniach 29 grudnia b. r. w 
lokalu D.0.War. (wskaże dyżurny żandarm) 
odbędzie się przetarg na nawóz ze stajen 
oddziałów gospodarczo przydzielonych do 
D. O. War. Wilno. 
5072 — 1 

UI A 
OGŁOSZENIE NR. Z—3228/30. 

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego 
Sądu Okręgowego w Wilnie niniejszem ogła 
sza, iż,w dniu 4 stycznia 1931 r. o godzi- 
nie 12-ej w tymże Sądzie będzie rozpozna- 
wana sprawa Paulańskiego Nosela o udzie- 
lenie odroczenia wypłat na przeciąg 3 mie- 
sięcy (Spr. Nr. Z — 3238 — 30. 

Wszyscy wierzyciele wspomnianego Pau 
lańskiego Nosela mogą przybyć na rozpra- 
wę, celem udzielenia Sądowi wyjaśnień. 
5073—0 

czającą sprawę morderstwa Macway- 
ta. Pozdtem, aresztowanie jej było dob 
rodziejstwem dla niej, gdyż w ten spo 
sób uniknąć mogła zemsty Mortimera. 
Chociaż możliwe było, że teraz, kiedy 
skarb był w jego ręku, Mortimer da 
spokój nieszczęsnej tancerce. Co zaś 
do Strangwayse'a, to niech sam wytłu- 
maczy, jakie stosunki łączyły go z ko 
bietą, aresztowaną pod zarzutem szpie 
gostwa. 

Ocwood otworzył drzwi własnym 
kluczem. Marta wróciła już i właśnie 
rozpalała ogień na kominku w gabine- 
cie. Desmond zamknął drzwi na za- 
suwkę i podszedł do telefonu, wypra- 
wiwszy uprzednio służącą. 

— Muszę poprosić o numer 700- 
ny i wezwać do telefonu p. Eliasa, — 
powtarzał w myśli. — Policja nadje- 
dzie za kwadrans.! 

Zegar na kominku wskazywał za 
kwadrans siódmą. Gdyby pomoc przy 

była tak prędko, jak obiecywano, 
„Karczma nad Moczarami'* zostałaby 
otoczona w ciągu godziny. : 

Ale stacja telefoniczna nie odpo- 

wiadała. Major kilka razy uderzał nie- 
cierpliwie w widełki, nie mogąc stłu- 
mić zdenerwowania i przeklinając po- 
rządki. Koniecznie, dziś jeszcze całe 
towarzystwo w „Karczmie nad Mocza 
rami" musi znaleźć się pod kluczem!( 

— Hallo! Hallo! — krzyczał roz- 
paczliwie. — Hallo! 

Ale nic nie mąciło ciszy w sły- 
chawce. Zrozumiał, że druty telefonicz 
ne zostały poprzecinane, gdyż nie sły 
chać było charakterystycznego / szu- 
mu. ! m. do” > 

— Będę musiał skorzystać z moto 
cyklu, — zdecydował, — chociaż Bóg 
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KIRO Od dnia 19 do 23 grudnia 1930 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

al. Osirobramska 3. 

„MIEWIRIEĄT SO "LAURA LA PLANTE, Charles Deianey 
Nad program: „Służąca do wszystkiego”. Komedja w 2 aktach. 

Kasa czynna od g. 8 m. 30. Początek seansow od g +-ej 

KINO-TEATR paz 
„HELIOS“ 

ul. WILEŃSKA 38. 
Teł. 926. 

Tryumfalny Świąteczny Program! Przenój Dźwięk: wo - Śpiewno - Taneczny! 

| Cały film w kolorach naturalnych | 

ŚWIAT SZALEJ #  Olśniewająca sztu 
** more, Rych, Bartelmess, Dougles Fairbanks, Jr., Dotores 

Costello, Betty Compson, Loretta Young i inne. N-jpiękn. kobiety. Najrozkoszn. tancerki. Bajeczna wystawa, 
Szalony rozmach reżyserski. Nad prog .: „Atrakcje dźwiękowo-śpiewne. Ceny zn żone na I-szy seans. Hocz.o e g. 2. 

  

    
   

  

   
   

i Helena Manning. 

Następny program: „Książę student*. 

ka filmowa. Najlepsza obsadu: John Barry. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. s„KÓŁT 

Dziś. Wielki dźwiękowy przebój produk«ji Europejskiej 
Azją“ i księżniczka mongolska 

oczątek o godz. 4, 6, 8 i 

INKISZYNOW bohater znakomitego filmu 
DB'AL-ALw roli tancerkii w obrazie 

OLICY MKABITAŃ"* 

„Burza nad     
   

Nad program 
rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

10.30. 
  

Dziś!   sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświatowej sławy roda.zka nasza     
   

  

  

  

KINO-TEATR jw pierwszym przebojowym Dzieje 
PAN“ Pola Negri filmie europejskiej produkcji ULICA POTĘPIONY CH DUSZ Kobiety 

5 Wybitnie sensac. współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popularnego amanta Warwcka Warda. 
Niebywały sukces na całym świecie! 

Dziś! Wielki świąteczny program! Potężna epopeja flmowa na tle walk Napoleona p. t. , 

Sson 6 A "śWiaroóiG= RZYGODY BRYGADJERA GERARD 
Najpotężniejsze arcydzieło podług powieści A. Conan Doyle'a. Zrealizowane przez Cecila B. de Millea. W rolach 
głównych znakomity ROD LA ROCQUE i niezrównana PRYLLIS HERWER, Dla młodzieży dozwołone.   

  

   
  

NA NADCHODZĄCE 
POLECAMY       

        

     

PERFUMERYJNYCH 

CENY UMIARKOWANE 

  

ców na Pow. Wystaw 
niu ® 1929 ,. iw 

  

(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

W 
Nie: K. DĄBROWSKA .. 

SPRZFDAŻ - WYNAJĘCIE. 
  

  

    SZALE. 
ostatnich nowości, krawaty najpiękniejszych odmian, 

demisezonowe skórk 

co tydzień otrzymuje 

rękawiczki 

POLSKA SKŁĄDNICĄ GALANTERYJNA 
FRANCISZKA FRL 

Zamkowa 9. tel. 6-46. 

ASA O ATSKIRAME IK 

DOKTOR 

LEKARZEJBiumowicz 
choroby weneryczne, 

DOKTÓR skórne Sy wszy 
WIELKA 21 

Zeldowicz te. szi, oi9—1i3—9 
W Z. P. 26. 

chor. skórne,  wene- 
  

ryczne, narządów imo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 
Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

DOKTÓR 

  

we. Wileńska 8 od 

ZELDOWICZOWA 8 1! 4 — 8 Tel, 
KOBIECE, WENE-991- 
RYCZNE NARZADOW 

MOCZOWYCH 
od 12—2i od 4—6 
ul. Micklewlcza 24. Akusze rki 

tel. 277. 
AKUSZERKA 

DOKTOR ŚMIAŁOWSKA 
Sz rwindt oras Gabinet Kosme- 

V 1YCZDY, DSUW£ ZMArSICZ 
choroby weneryczne, ki, viegi, wągry, łupież, 
skórne i moczopłciowe brodawki, kurzajki, wy- 
Wielka 19, od 9 do lipsdsnie własów. Mic- wicza 33 m. 4, gdziesprzedania w Lombar- cja „Slowa“ dla „„Inte- SIĘ+ 

3—7 siewicza 46. 

jeden tylko wie, czy znajdę drogę w 

tej mgle! 
Otworzył drzwi i krzyknął do Mar- 

ty: 
— Jadę na stację. Będę na obiad 

o ósmej! . 
Towarzyszyć policji do „Karczmy 

nad Moczarami* nie miał ochoty, gdyż 
zamierzał grać dalej swą rolę, dopóki 
nie uda mu się pochwycić Mortime- 
ra. 

Napełniwszy papierośnicę świeżym 
zapasem papierosów, ubrał się i wy- 

szedł z domu. W tejże chwili przed 
bramą zatrzymał się duży samochód, 

wysoki mężczyzna. wysiadł z karetki i 

spokojnie skierował się ku domowi: 
był to Mortimer! * 

— Ach, to pan,  Belfordzie! 

zawołał Mortimer, mrugając осгута 

poza grubemi szkłami. — Boże, cóż 
za pogoda! Czyż to możliwe, żeby 

pan w taką pogodę zamierzał wyjść? 
Desmond _ zmienił momentalnie 

swój pian: Narazie należało pozosta- 
wić w spokoju mieszkańców karczimy, 
a wszystkie wysiłki skoncentrować 
na osobie najważniejszego członka 
szajki. Major postanowił wiec raz je- 
szcze uzyskać połączenie z policją, a 
gdyby się to nie udało, musiałby sam, 
o własnych siłach unieszkodliwić tego 
człowieka. 

Mruknąwszy parę słów o tem, że 

lubi czasem odetchnać wilgotnem po- 

wietrzem, uprzejmie zaprosił Mortime- 
ra do domu. 

-— Pan nie odmówi pozostania na 
obiedzie u mnie? 

— Z przyjemnością przyjmę  za- 

proszenie, — odpowiedział Mortimer, 

siadając na kanapie. — A jeśli pan 

WIELKI WYBÓR TOWARÓW 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 

KOSMETYCZNYCH 
GALANTERYJNYCH 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1wol.B SEGALL.że. 
UL. TROCKA 7, TEL. 542. 

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za naliepsze 
w kraju przez najwybiiniejszych łachowa 

CFNY PARRYCZNE 

najbardziej 

Ćerę zaniedbamą 

oprawia. pielęgnuje 

»raz usuwa wady skór v. 

Gabinet * 
Kosmetyki Sedió 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ui. WIELKA X 18 m3, 
Przyj.wg. 10-11 4-7 

W. Z. Р. № 28, 

IrokatE| 

Pokój 
do wynajęcia, duży, 
ciepły, ze wszystkiemi 
wygodami ul. Dąbrow- 
skiego 5 m. 8. 

Od zaraz odstąpię 

3 pokoje 
na piętrze odrem-nto" 
wane z używalnością 
kuchni Wodociag, zlew, 
klozet. Ul. Jakóba Ja- 
sińskiego 7 m. 3. Wia- 
domość od 3 — 5-ej 

ŚWIĘTA. 

  

w Pozna- 
1930 

ie Kraj 
Wilnie w r. 

ILNO, 
miecka 3, m. 6. 

  

  

      Oszczędna gospodyni 
kupuje mydło i wszel- 
kie dodatki do prania 
w drogerji Władysła- 
wa Trubižiy, Ludwi- 
sarska 12, róg Tatar" 
skiej. Tamże woda К ›- 
lońska na wagę 19 
czarujących zapachów. 

owe i wełniane 

iCZKi 

    

  

KAŻDĄ SUMĘ 
gotówki  tokujemy 
fachowo na mocne 
zabezpieczenia i do- 
bre oprocentowanie. 

Dom H.-K. „Za- 

: KasmeT 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, did, 81 LISTY do Litwy 

k 

"kobi przesyła szybko i aku- 
Urodę „s:-:w: onserwn- ratuie — Biuro Taic 
je, doskonali, odświe- Riga, Postfach 511. 
ła, usnwa jej skazy Na odpowiedź infor- 
1 braki, Masa Macyjną Zalączyč ma- 
twarzy i ciała (panie) rek pocztowych — na 

Sz rczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
słobycze kosmetyki ra. Fortepian 

cjonainej. 1800 zł., [pianino 
Codziennie od g. 10—8. »Kólera" — 1100  zł., 

w. Z. p 4 różne elektryczne ży- 
randole, samochód — 
karetka prawie nowa 
firmy  „Paige”, oe 
opony samochodowe 

Fortepian _ oraz pozostałe fanty z 
do sprzedania. Mickie- licytacji — tanio do 

chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 3-05.   
  

„Schródera* 

    

apteka Jundziła. dzie, Biskupia 12. 

nie ma nic przeciw temu, wolałbym 
zjeść obiad jaknajwcześniej. 

Desmond podniósł brwi, okazując 
zdziwienie. 

— Dlatego, że, — ciągnął dalej 
Mortimer, — zaprosiłem dziś do pana 
kilku przyjaciół na partyjkę bridge'a. 
Pan ma oczywiście karty? 

Desmond wymownym ruchem 
wskazał stolik do kart, stojący w ką- 
cie, poczem wezwał Martę i kazał po- 
dawać obiad. 
_— W najbliższych dniach, — mó- 

wił Mortinier, wsuwając róg serwety 
za kołnierz, —-- mają nastąpić bardzo 
ważne posunięcia. Dowiedziałem się, 
że mają wysłać do Francji dziesięć dy 
wizjonów. 

Narazie wiadomości te nie są spraw 
dzone, nie chciałem pana niepokoić. 
Ale teraz musimy je przesłać naszym 
korespondentom na morzu Północnem 
Wobec tego zdecydowałem się na par- 
tyjkę bridge'a w domu naszego sza- 
nownego kolegi Belforda, gdyż tutaj 
wydaje mi się zebranie najbezpiecz- 
niejszem 

Uśmiechnął się uprzejmie. pochy- 
lając się nad talerzem. 

— Ż przyjemnością przyjmę  na- 
szych przyjaciół, — odpowiedział tym 
samym tonem Desmond. -— Pozwoli 
pan likiera? 

— Dziękuję. 
— Trzeba przygotować coś na 

przyjęcie gości. Ile osób pan zapro- 
sił? 

Mortimer 
cach.: 

-— Mm e Malplagučt, numer trzy- 
nasty i Berent, to troje, pan i ja pie- 
cioro. 

zaczął liczyć na pal- 

Drukarnia wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2. 
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86666606656080 
| Baczność!!! 

Nekrologi i wszelkie ogłoszenia 60 

„SŁOWA oraz do wszystkich 

innych pism BEZWARUNKOWO 

najtaniej załatwia Biuro Reklamowe 

Świta Grabowskiego 
| w Wilnie GARBARSKA 1 tel. 82 

PYYTYYTYYYYYYYTM 
MATKII UWAGAĘ 

Dawajcie DZIECIOM 

Схеко!айе Zdrowia 
ё FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jesż bardzo pożywna | niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

| RADOÓRKDE 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

  

    

   
   

    
    

        

   

  

   

   

      

   

   

    

   

    

   
   

   
   

    

   

   

    

   

    

   

  

   

   

    

   

   
   

        

   
   

    

   

   

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterjj oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupu e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG '. Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach | z 

UWAGA — WILEŃSKA 27. į     
  

MiuD 

MAK GRZYBY ZGUBY 
polecają 

pėa Golębiokstų gubiono kwit lom- 

Trocka 2, tel. 757 z ae za Kaa 
a pa I 
ard — Biskupia Ł 

Miłosierdziu Unie *aźnia aż 
Banca czytelników 
olecamy wyjątkowo s 

Biedna inteligentną ro- Zgubiony 
dzinę, składającą sięp”S'ort _ zagraniczny 

osób, w tem €migracyjny na wyjazd 
czworga dzieci w wie- do Ameryki Północnej 
ku od 3-ch do 7-miu Wydany przez Słaro- 
lat. Ojciec rodziny Stwo Powiatowe w Li- 
chory. Giną z głodu. dzie w dniu 28 listo- 
Ostatnio  wyeksmito- pada 1930 r. na imię 
wani zostali z miesz- Wincentego | Mielko, 
kania. Pomoc doraźna zamieszkałego we wsi 
niezbędna. Datki na- Parubiszki, gminy We- 
wet  najskromniej-ze,renowskiej, powiatu 
przyjmuje Administra- Lidzkiego unieważnia 

  

  

  ligentnej rodziny 
  

— A Noor - el - Dine? — zapy- 
tai Ocwood obojętnym tonem. . 

Mortimer pogroził mu palcem iig 
larnie: 

-— A! Stary lisie! — zaśmiał się. 
-— Widzę, że pan mi ją chce odbić. 
Wiem o waszem spotkaniu, z naszą 
rozkoszną tancerką! 

Desmond zaczerwienił się i przy- 
pomniał sobie słowa tancerki: „Morti 
mer jest wszechwiedzący i "OE 
gacy!'* Jednym tchem wypił kielisze: 
likieru, aby ukryć zmieszanie. 

.— Ale też z pana strony nie było 
zbyt uprzejmie uciec tak, nagle, bez 
pożegna z panią domu! 

W jakim stopniu był ten zagadko- 
wy człowiek poinformowany o rozmo 
wie w karczmie? Desmond nie mógł 
sobię z tego zdać sprawy. 

Nie czekając odpowiedzi, Mortim 
ciągnął dalej: 

— Zapewne biedaczka płakała i 
skarżyła się, że ja ja prześladuję? Nie, 
nie, niech pan nie zaprzecza, przecież 
ona mi to sama powiedziała- 

— Nie wiedziałem, że pan zatrzy- 

   

— zauważył Desmond, chcąc zbadać 
grunt. 

— Mój drogi panie, -— zniżył na 
le głos Mortimer, — ta piękna kobie- 
ta staje się od pewnego czasu согай 
nieznośniejszą. Muszę śledzić ją pilni 
a mogę śmiało powiedzieć, że to 
znacznym stopniu utrudnia mi pracę- 
Ale pan nie odpowiedział na moje py į, 
tanie: Dlaczego pan znikł tak nagle | 
w tak romantyczny sposób? Prze: 
pan uciekł przez okno, jeśli się nie 
mvle?


