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Lajście god „Ścianą Plata“ 
Znajomość prasy w Polsce nie 

jest zbyt duża. Wielu np. czytelni- 
ków pism polskich nie wie, że oprócz 
pism żargonowych żydowskich mamy 
jeszcze kilka doskonale redagowa- 
nych dzienników żydowskich w języ- 
ku polskim. W Warszawie od łat 
kilku wychodzi „Nasz Przegląd", w 
Krakowie „Nowy Dziennik“ a we 
Lwowie dobrze znana w Galicji 
„Chwila“. Pisma te reprezentujące 
przeważnie kierunek sjonistyczny, u- 
miożliwiają społeczeństwu polskiemu 
poznanie niektórych spraw specyticz- 
nie żydowskich i jako takie są  nie- 
wątpliwie dużym łącznikiem  kuitural-- 
nym. Nie należy jednak przypuszczać, 
iż celem wydawnictw żydowskich jest 
wyłącznie nawiązywanie łączności ze 
społeczeństwem polskiem, są one wy-- 
dawnictwami przeznaczonemi @а ży- 
dów którzy albo nie znają żargonu 
albo nie lubią nim się posługiwać. Z 
tego względu są one ciekawsze niż: 
wszelkie wydawnictwa, których celem 
jest wyłącznie propaganda. 

'. О4 раги dni wszystkie wspomnia-- 
ne dzienniki pełne są protestów, arty-- 
kułów i doniesień o drobnem zajściu 
jakie miało miejsce przy znanej „Ścia- 
nie Płaczu* w Jerozolimie podczas. 
święta żydowskiego Jom Kipur zwa- 
nego po naszemu zwyczajnie „kucz- 
kami". Sprawa ta jest tak typowa dlą. 
żydów, dla ich Świetnie zorganizowa- 
nej propagandy i solidarności oraz. 
przewrażliwienia mniejszościowego, że 
warto jej poświęcić nieco miejsca. 

Rzecz miała się następująco: po- 
licja angielska w Jerozolimie usunęła 
ławki, na których mogą odpoczywać 
modlący się pod „Ścianą Płaczu” ży- 
dzi na żądanie przedstawicieli ludnoś- 
ci arabskiej, do której przyległy te- 
ren do „Ściany Płaczu* należy. Usu- 
nięcie ławek spowodowało zajście, 
które jest obecnie powodem burzy 
protestów, memorjałów, depesz i wie- 
ców żydowskich, piętnujących niegod- 

angielskiej'* 
nietylko w Palestynie, ale wszędzie, 
gdzie istnieją organizacje żydowskie. 

Agencja żydowska, będąca repre- 
zemiacją wszystkich organizacyj sjo- 
nistycznych, występuje w tej sprawie 
do Ligi Narodów. Słowem, robi się 
międzynarodowy hałas i zamieszanie 

'z powodu, iż policja angielska działa 
Ściśle według istniejących ustaw. 
Z owego incydentu pod „Ścianą Pła- 
czu* specjalna żydowska agencja pra- 
sowa przypomina, iż podobne zajścia 
miały miejsce już przedtem. Oto w 
r.1925, podobnie jak teraz, również 
policja angielska usunęła ławki. 

Sir Ronald Štorrs rozkazał postawić 
z powrotem część ławek i pozwolił 
modlącym się żydom siedzieć na ma- 
teracykach i podróżnych  cysternach 
naftowych. W odpowiedzi na zażale- 
nie. delegacji żydowskiej Sir Storrs 
Oświadczył, że zakaz ustawiania  ła- 
wek przy Ścianie Płaczu został wy- 

ysokiego Komisarza Sira Herberta 
amuela na skutek protestu muzuł- 

manów, do których należy teren 
 Przylegający do „Ściany Płaczu”. Gu- 

ernator Storrs dodał, że uznaje pra- 
Wwa żydów do posługiwania się ław- 
kami przy „Ścianie Płaczu” i wspom- 
Niał, że jeszcze w roku 1918 starał 
Się na prośbę Dra Weizmanna odku- 
Pić na rzecz żydów Ścianę i okoli- 
<Ę, lecz muzułmani odrzucili tę pro- 
Pozycję. 

Po wymianie listów w tej sprawie 
Z lordem Plumerem dr. Weizmann   
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złożył w tej kwestji memorjał komi- 
| SJ mandatowej w imieniu organizacji 

lonistycznej „jako „Agencji Żydow- 
lej", Nie zaprzeczając istnienia obo- 

w.zujących ustaw,  vmemorjał ten 
, oSkazuje, że władza mandatowa i Li- 
| ę Narodów powinny podjąć wszyst- 
| śm Środki, aby położyć kres niezno- 

>] sytuacji, która wywołuje ogrom- 
/ * rozgoryczenie w całem żydowstwie. 
Pułkownik Symes, który reprezento- 
Wał wówczas rząd angielski przy ko- 

„Misji mandatowej, wskazał, że według 
wwa muzułmanie mogą przeciwsta- 

Wić, się umieszczeniu stołków i ławek 
m Ścianie Płaczu, gdyż w przeciw- 
„m razie będą zainsialowane pulpi- 
Y i stoły i żydzi zdobędą prawo do 
£8O miejsca. Spór ten może więc być 
Ozwjązany jedynie w drodze układu 

3 ędzy żydami a muzułmanami, co 
Najdzie również poparcie ze strony 
ządu palestyńskiego. 

Ski Tyle dają informacje agencji żydow- 
obęć: Dodać należy, że spór do chwili 
ej nel nie został uregulowany i te- 

1 Ь N, na którym miało miejsce zajście 
, Aależy do Arabów. Protesty więc ży- 

Owskie merytorycznie nie mają żad- 
y słuszności i nie oto zdaje się cho- 

dzi żydom. Celem wszczętego hałasu 
0, jest wywarcie presji na Anglików, któ- 

rzyby wpłynęli z kolei na Arabów, 
zmuszając ich do odstąpienia terenu 
orzyległego do „Ściany Płaczu” ży- 
łom palestyńskim. Ir.   

Owczesny gubernator jerozolimski 

dany jeszcze przed kilku laty przez - 

WIEKO, Średa 3 października 1028 r. 
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Redakcja rękopisów niezamówionych nię zwraca. Administra- 
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Pakt morski będzie przedstawieny Stanom 
w całości. 

WIEDEŃ. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Londynu, że 
wczoraj odbyło się tam posiedzenie gabinetu, na którem posta- 
ńowione w porozumieniu z rządem francuskim przesłać rządo- 

. wi. amerykańskiemu wszystkie dokumenty, odnoszące się do 
- francusko-angielskiego układu morskiego. 

Rząd japoński zaproponował w Lendynie i w Paryżu opit- 
blikowanie tego układu. 

Oninia monarchistycznego organu francuskiego 
. © sytuacji wzgiędem Niemiec. . 

PARYŻ, 2.X. PAT. Omawiając niedzielną mowę Poincarego, Jacques 
Bainviłle pisze w Action Francaise, że Niemcy nie pogodzą się nigdy ze 
Stanem rzeczy, wynikającym z zawartych traktatów. 

Stopniowe ustępstwa, czynione przez różne rządy francuskie, zdczy- 
nając ad Flerriota, a kończąc na Briandzie nie zadowolnią ich, dopóki 
(Francja pozostanie sędzią rozległości czynionych ustępstw i strażniczką 
traktatów. Niemcy pragnęłyby usunąć wszełki wypływający z tych trakta- 
tów przymus. 

Zatary z socjalistami w Austefi 
WIEDEŃ. 2.10. (PAT). Dziś przed południem odbyło się posiedzenie rządu krajo- 

wego dolnej Austrji. # 
Obaj „socjalistyczni «członkowie rząśiu krajowego zażądali wycofania zakazu urzą- 

dzenia manifestacji socjalistycznej lub też zakazania również Heimwehrze urządzenia 
manifestacji. 

Co do tego drugiego żądania naczelnik dolnej Austrji Buresch oświadczył, że jest 
to niemożliwe ze względów konstytucyjnych. Przebieg posiedzenia był — wedle donie- 
sień dzienników — bardzo burzliwy. : 

Decyzja nie zapadła w ciągu przedpołudnia i oczekiwana jest na posiedzeniu po- 
południowem. W ciągu posiedzenia kilkakrotnie konferował Buresch z kanclerzem 
.Seiplem. 

Przywódcy Heimwchry dr. Steidier i Piriemer, którzy przybyli do Wiednia, konie- 
rowali przez dłuższy czas z prezydentem policji Schoberem. Dzienniki liberalne wzywają 

rząd i stronnictwa większości, aby wpływały łagodząco na Heimwehrę i wyrażają opi- 
nję, że Heimwehra w czasie zbrojnego kenfliktu z socjalistami gotowa jest dokonać za- 
machu stanu, skierowanego przeciwko koalicji demokratycznej. 

Echa zafargniw' pize myśle włókienniczym w Lodzi. 
Stanowisko przemysłowców. 

WARSZAWA. 2.X. PAT. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej ko- 
munikuje: Na konferencji, odbytej w dniu 2 b. m. z przedstawicielami Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej, po dłuższej dyskusji i wyczerpują- 
jących wyjkśnieniach, przedstawiciele przemysłowców oświadczyli: 

1) że położenie przemysłu włókienniczego zupełnie nie pozwala na 
uwzględnienie zgłoszonych żądań związków robotniczych i 

2) że w chwiłi obecnej żądania związków robotniczych nie są uspra- 
wiedliwione. 4 

W wyniku konferencji, na żądanie przedstawicieli M-stwa. Pracy i 
Opieki Społecznej, przedstawiciele związków przemysłowców _ przyrzekli 
przedstawić swym związkom przebieg konferencji oraz argumenty i moty- 
wy przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dla wzięcia ich 
pod rozwagę. 

O wyniku narad Ministerstwo zostanie powiadomione przed: upływem 
bieżącego tygodnia. Po odbyciu koniereacji z przedstawicielami związków 
zawodowych roboniczych i omówieniu całokształtu sytuacji posiedzenie 
zostało odroczone. 

Rewelacje Komunistycznego dziennika o flocie 
niemiegkiej 

BERLIN. 2.10. (PAT). Komunistyczny „Welt am Abend' podaje dziś sensacyjne 

rewelacje o nielegalnych zbrojeniach morskich Niemiec. 
Dziennik podkreśla, że w jesiennych manewrach floty niemieckiej brało udział 12 

lodzi przeznaczonych specjalnie do niszczenia łodzi podwodnych. Ponieważ Niemcy nie 
mają na podstawie traktatu wersalskiego prawa utrzymywania tego rodzaju statków, 
przeto łodzie, biorące udział w manewrach były wypożyczone od jednej z firm pry- 
watnych. * 

Dziennik twierdzi, że firma ta tylko fikcyjnie była firmą prywatną, gdyż była za- 
łożona przez znanego z afery firmy „Phoebus* kapitana Lehmana. 

„Welt am Abend* wyciąga ze swych rewelacyj wniosek, że owa akcja kpt. Leh- 
manna która doprowadziła do całego szeregu dymisyj i zmian w ministerjam Reichswe- 
hry, nie została dotychczas zlikwidowana ostatecznie i że zamiast istniejącej w swoim, 
czasie czarnej Reichswehry istnieje obecnie nielegalna marynarka. 

Polacy z Opola nie chcą być bezbożnikami. 
W memorjale do biskupa domagaja się opie'i duchownej 

OPOLE, 2 X. PAT. Z-iązek Polaków z Opola przesłał w sobotę kardy- 
nałowi Bartramowi we Wrocławiu obszerny memorjał w sprawie opieki du- 
chownej nad polską katolicką ludnością Śląska Opolskiego. 

Memorjał porusza w szczególności sprawy nasiępujące: mianowanie du- 

chownych przewodniczącymi polskich stowarzyszeń kościelnych, udzielanie na- 
uki religji w języku ojczystym, uregulowanie nauki przygotowawczej do Sakra 
mentów Świętych, lepsze kształcenie w języku polskim duchownych dla tych 
terenów, na których ludność polska w większej liczbie zamieszkuje, pielęgno- 
wanie polskiego śpiewu kościelnego, sprawę rugowania nabożeństw polskich 
oraz sprawę nadużywania kościoła dla celów politycznych. 

Szwinblowska amnestja niemiecka 
Polak z niej nie skorzysta 

BERLIN. 2.10. (PAT). „Dziennik Berliński" donosi o amnestowaniu ska 
zanych niedawno członków bojówki nacjonalistycznej na Śląsku, które rozbi- 
ła w swoim czasie szkolną wieczornicę rodzicielską w Rozbarku i podkreśla 
jednocześnie, że władze sądowe odmówiły przyznania amnestji Polakowi, 

oskarżonemu 0 przestępstwa polityczne, mianowicie o obrazę w dyskusji 
dwuch delegatów niemieckich na sejmik powiatowy. 

Nowy rząd szwedzki 
Na czele kontr-admirał Lindman 

STOKHOLM. 2. 10. Skład nowego gabinetu konsefwatywnego, utworzonego przez 

kontradmirała Lindmana, b. premiera, jest następujący: ministerstwo spraw zagranicz- 

nych objął kanclerz uniwersytetów b. premier Tryger, min. finansów b. minister prof. 

Wohilin, ministerstwo obrony pułk. Malmberg. Poza min. obrony i czterema innymi, wszy 

scy pozostali są członkami pariamentu. 

Posiedzenie przyjaciół bigi Naredėw 
PRAGA. 2.10. (PAT). Dziś rano odbyło się zebranie zarządu międzynarodowej 

Unji towarzystw przyjaciół Ligi Narodów pod przewodnictwem prof. Dembińskiego. 
Na zebraniu obecni byli delegaci Wielkiej Brytanji, Francji, Szwajcarji, Rumuni, 

Włoch, Japonji, Czechosłowacji i Stanów Zjednoczonych. Na odbytem po południu po- 

siedzeniu rada międzynarodowej unji uchwaliła budźet na rok 1929 oraz dokonała wy- 
boru zarządu na rok przyszły. 

Przewodniczącym został wybrany hr. Bersndorf. 

Z pod grazów spalewsya fcafra w Madryzie 
wydchywają wciąż uowe trapy. 

MADRYT, 2—10. Pat. Wczoraj podjęto dalsze praca przy usuwaniu 
gruzów ze spalonego teatru Novedades. Pod szczątkami sceny i orkiestry 
znaleziono szkielety dzieci eraz ciało mężczyzny, którego tożsamości nie 
ustalono. 

Rezolucja socjalistów. 
Rada Naczelna P.'P. S. obradowała 

w niedzielę i potwierdziła opozycyjne 

stanówisko wobec rządu. P. Jaworow- 

ski, który wniósł rezolucję, zmiękcza- 
jącą tę opozycję, otrzymał tylko 5 
głosów za sóbą. Niewątpliwie, fakt, że 

socjaliści nadal będą pozostawali w 

ostrej opozycji do rządu, jest obja- 

wem dodatnim dla życia państwowe- 

go Polski, temniemniej zajmijmy się 

tezamii uchwałonej przez P. P. S. re- 

zolucji. 

Czytamy tam: 
1) stosunki społeczno - gospodarcze w 

kraju przybrały — zwłaszcza pod wpływem 
autokratycznege systemu rządów „pomajo= 
wych*—charakter ostry, wielko-kapitalistycz 
nyi wielko-ziemiański; ustala się coraz bar 

dziej przewaga klas posiadających nad świa 
tem Prący; stwarzą ona nieznośne warunki 
życia dla klas pracujących miast i wsi, wy- 
zyskiwanych nieraz do granic ostatecznych; 

rozwój ustawodawstwa społecznego i wyko 
nanie reformy rolnej zostały zahamowane; 

zanarchizowana gospodarka kapitalistyczna 
powoduje stan ustawicznej niepewności, gro 
zi coraz to nowemi komplikacjami, utrzy- 
muje $raj w stanie chronicznego kryzysu, 
co pogarsza jeszcze dotkliwiej położenie 
prołetarjatu; 

Teża ta tak jest zbudowana, że sa- 
ma ułatwia jej krytykę, jej obalenie. 
Socjaliści twierdzą, że ponieważ 
zmienił się stosunek rządu do sfer 
«ziemiańskich, wielkokapitalistycznych 

€tc., ponieważ zaniechano reformy rol- 

nej it, d, więc pogorszył się stan 

prołetarjatu. Otóż wiadomem jest, że 
drugie zdanie jest  notorycznem 
kłamstwem. Od czasów zamachu ma- 
jowego stan proletarjatu bynajmniej 

się nie pogorszył, wprost przeciwnie. 

A więc, albo pierwsza część twierdze- 

nia socjalistów jest także nieprawdą, 
albo t:ż zmiana polityki rządu wobec 
interesów produkcji polskiej nie po- 

ciąga za sobą zubożenia robotnika. 

Czytamy dalej: 
2)'ten stan rzeczy. w zakresie stosun- 

ków społeczno-gospodarczych znajduje swój 
wierny wyraz w polityce autokratycznego 
Rządu, który, dążąc bezwzględnie do usu- 
nięcia szerokich mas ludności od wpływu 
na bieg spraw politycznych i społecznych, 
wyłamał się z pod kontroli społecznej, zniósł 
faktycznie odpowiedzialność ministrów przed 
Sejmem, sparaliżował ustrój parlamentarny» 

krępuje swobodny rozwój życia samorządo 

wego i coraz dotkliwiej ograniczą swobody 
obywatelskie, Konstytucją zagwarantowane, 

na rzecz rozpanoszonej biurokracji; 

Że dzisiejszy rząd niewiele sobie 
robi z parlamentu, o ter wiemy wszy- 

scy, i dobrze jest, że socjaliści sobie 

zdają z tego sprawę. Ale ten drugi 

punkt pepeesowskiej rezolucji przed- 

stawia rzecz najfałszywiej Aistorycz- 

nie-—- Rząd „złamał”*, „sparaliżował”, 
„zniost“ i t. d. Naprawdę tak nie było, 

To parlament sam doprowadził siebie 
do tego stanu rzeczy, który jest obec- 

nie. Parlament przez lata sam swoją 
bezsiłą, swojemi nonsensami stworzył 
w Polsce lukę na miejscu, gdzie po- 
winna być w Polsce władza. 

3) Niszczeniu samych podstaw demo- 
kracji w drodze „faktów dokonanych* od- 
powiada rosnąca w samym Rządzie oraz po 

śród kół i stronnictw rządowych dążność 
do odebrania obywatelom pięcioprzymiotni- 
Kowego prawa głosowania i do zmiany obo 

wiązującej Konstytucji na inną, utworzoną 

według najbardziej reakcyjnych pomyśleń, 
oraz do utrwalenia w drodze zmian kon- 
stytucyjnych ogromnej przewagi władzy wy 
konawczej nad przedstawicielstwem ludo- 
wem; 

Robotnik ogromnie się ucieszył z 

broszury posła Piaseckiego. Ale 
wiądomość o „dążności* ito „rosną- 

cej" do odebrania piecioprzymiotni- 

kowego prawa głosowania nie znaj- 

duje przecież potwierdzenia w tej 

broszurze. Przewaga władzy „wyko- 

nawczej* nad „ustawodawczą”* — w 

czemże taka „przewaga* może zagra- 

žač robotnikowi? > 
4) ta właśnie dążność sier rządzących, 

opartych o klasy posiadające, rozzuchwala 
niebywale żywioły najbardziej wsteczne, mię 
dzy innemi klerykalizm, który sięga z całą 
śmiałością po współwładzę, zwłaszczą w zą 
kresie wychowania; 

Pisaliśmy artykuł: druga między- 
naradówka deklasuje robotnika, Czyż 
tego rodzaju rezolucje, jak ta Rady 

Naczelnej, mie jest przykładem takiego 

deklasowania: „ta właśnie dążność 

sier rządzących* czytamy na wstępie 

do tego punktu rezolucji. Jeżeli „właś- 

nie”, a więc ta dążność rządu, która 
«wspomniana była w.punkcie poprzed- 

nim. Tam była mowa o tej „przewa- 

dze'* władzy wykonawczej nad ustawo- 

dawczą, Co to ma za związek, co to mo- 

że mieć za związek z „klerykalizmem*, 

o którym pisze - „Robotnik*, mówiąc 

o „rozzuchwaleniu tego klerykalizmu". 

Że stosunek rządu do kościoła ka- 
tolickiego jest należyty, o tem wie 

każdy, kto się nie znajduje pod wpły- 

wem gazet endeckich, to, że socjaliści 

zwalczają kościół, o tem wie każdy, 

znowuż prócz tych endeków, którzy 

dziś gotowi walczyć z rządem w so- 

juszu 2 socjalistami. Ale jak można 

„„przewagę władzy wykonawczej wią- 

zać słowem „właśnie* z rzekomym 

wzrostem klerykalizmu. 
5) PPS., wierna swej dziejowej roli w 

walce o Niepodległość i odbudowę Polski 

demokratyczno ;- ludowej, świadoma swego 
znączenia, jako awangardy i głównego czyn 
nika polskiej demokracji ludowej, musi pod 
jąc walkę w obronie demokratycznych urzą 

dzeń parlamentarnych i samorządowych, w 

obronie pięcioprzymiotnikowego prawa gło- 
sowania, wolności obywatelskich, walkę 
przeciw samowoli administracji, uciskowi 
narodowościowemu, wyzyskowi społeczue- 

mu i gospodarczemu klas pracujących; w 

tej walce, podjętej w obronie demokracji i 
potrzeb mas pracujących, PPS. stawia so- 
„bie jako cel najbliższy, demokratyczną Pol- 

skę ludową, mogącą jedynie zapewnić pra- 

wa najszerszym masom pracującym miast 

1 wsi. В 

Cytujemy rezolucję socjalistyczną, 

bo „nieprawda czasami jaskrawy blask 

rzuca i oświetla prawdę w cieniu się 

znajdującą”. Niech czytelnicy gazet 
endeckich przeczytają tę' rezolucję. 
Zrozumieją wówczas wiele rzeczy. Ale 

„prócz tego rezolucja socjalistyczna po- 

siada jeszcze inne walory wychowaw- 

cze. Oto wskazuje, jak przeraźliwie ja- 

łową, przeraźliwie pustą jest myśl 

opozycyjna w Polsce. 7ż. 

Konieraneia w sprawie podnia- 
sienia produkcji rolniczej. 

WARSZAWA, 2. X. PAT. W dniu 
1 b. m. odbyła się w Ministerstwie 
Rolnictwa konferencja w sprawie 
ustalenia metod pracy nad podnie- 
sieniem produkcji rolnej. W  konie- 
rencji wzięli udział przedstawiciele Izb 
olniczych,  organizacyj rolniczych, 
rolniczo-spółdzielczych, Państwowego 
Banku Rolnego i Biura Porad Rol- 
nych. 

W związki z konferencją insty- 
tucje rolnicze zobowiązały się przed- 
łożyć do dnia 15 b. m- szczegółowe 
uwagi, dotyczące poszczególnych za- 
gadnień. 

Dochodzenie przeciwko b. Pre- 

zesowi Ministrów p. Pefrulisowi. 

„Z Kowna donoszą: Ministerstwo 
Sprawiedliwości przekazało sędziemu 
śledczemu do spraw szczególnej wa- 
gi Kowieńskiego Sądu Okręgowego 
Wajtonisowi sprawę b. Prezesa Mi- 
nistrów i Ministra Skarbu p. W. Pet- 
rulisa, oraz kilku b. urzędników Mi- 
nisterstwa Skarbu, oskarżonych O 
szereg przeciwprawnych czynów. Dla 
prowadzenia dalszego dochodzenia 
potrzebna była zgoda Prezydenta 
Państwa, który też obecnie ją udzielił. 

Dlaczego „Dzień Skupienia* 

Z Kowna donoszą: Przed kilku 
dniami wydany został specjalny ko- 
munikat urzędowy, który zmienia ob- 
chód Święta 9 października, który był 
zawsze tak zw. „Dniem Żałoby”,  O- 
becnie dzień ten nazywać się będzie 
„Dniem Skupienia". Wydana w dniu 
dzisiejszym odezwa wyjaśnia przyczy- 
ny tej zmiany Według odezwy odzy- 
skamie Wilna jest coraz bliższe. Cały 
Świat zrozumiał, że Wilno należeć 
powinno do Litwy Wobex tego niemagra- 
cji się smucić, ponieważ żałobą Lit- 
wa nic wskórać nie może. Natomiast 
powinna dołożyć wszystkich swoich 
sił by natężeniem całej energji, w 
skupieniu i pracy dążyć do odzyska- 
nia Wilna. 

    

  

Naepolsen 
zawojował pół świata, film © nim 

wojował cały świat 
w tych dniach „Helios“. 

w kinie 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. 
N.ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 

* OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. | 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 2. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „iłuch”. 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego 
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2. X. 28. 

Z pobytu Marsz. Piłsud- 
skiego w Rumunii 

Wielki obiad na Jego cześć. 
BUKARESZT, 2 X. PAT. Minister 

spraw ' zagranicznych  Argetojano 
"małżonką wydali wczoraj wieczorem 
wielki obiad na cześć Marszałka Pił- 
sudskiego. 

W obiedzie tym wzięli udział człon- 
kowie rządu, przewodniczący lzby 
posłów i senatu, .poseł polski w Bu- 
kareszcie Szembek z małżonką, mini- 
ster pełnomocny Rumunji w Warsza- 
wie oraz liczni goście. 

Minister Argetojane wzniósł toast, 
witając Marszałka Piłsudskiego w 
imieniu rządu rumuńskiego i wyraża- 
jąc wdzięczność Rumunji dla znako- 
mitego wodza, który. Rumunję wła-- 
Śnie obrał za miejsce wypoczynku. 
Z okazji obecności pańskiej, Panie 
Marszałku,—mówił minister Argeto- 
jano—mieliśmy możność raz jeszcze 
stwierdzić siłę węzłów, łączących dwa 
nasze narody. Złączone bolešnemi 
wspomnieniami przeszłości i identycz- 
nemi auspicjami na przyszłość, naro- 
dy polski i rumuński są dziś najpo- 
ważniejszemi obrońcami oraz gwa- 
rantami pokoju i cywilizacji na Wscho- 
dzie Europy. Wszystkie nasze wysiłki 
idą wyłącznie w kierunku utrzymania 
i ugruntowania tego sprawiedliwego 
pokoju, opartego na istniejących tra- 
sktatach, a współpraca - Polski i Ru- 
munji w tej dziedzinie nie zostanie 
niczem zamącona. Następnie minister 
wzniósł kielich za pomyślność zaprzy- 
jaźnionej i sprzymierzonej z Rumunją 
Polski oraz zdrowie Prezydenta Rze- 
czypospolitej Polskiej i Marszałka 
Piłsudskiego. : 

Marszałek: Piłsudski odpowiedział, 
dziękując za przyjazne słowa ministra. 

Pobyt mój w Rumunji,. mówił 
Marszałek, wzmocnił uczucia sympatji 
i głębokiego szacunku, jakie żywiłem 
zawsze dłą- waszej: pięknej Ojczyzny i 
narodu rumuńskiego, którego szla- 
chetną gościnność miałem ponownie 
sposobność ocenić. Jestem * szczęśli- 
wy, mogąc stwierdzić, że węzły ser- 
decznej przyjaźni, które łączyły za- 
wsze nasze narody, zacieśniają się w 
dalszym ciągu ku  pożytkowi  cywili- 
zacji i ku uspokojeniu Europy. Wy- 
powiadając życzenie, ażeby nasze po- 
łączone wysiłki powiodły nas ka 
szczęśliwym  przeznaczeniom, wzno- 
szę toast za pomyślność zaprzyja- 
źnionej i sprzymierzonej z nami Ru- 
munji, za zdrowie króla Michała, ro- 
dziny królewskiej, Wysokiej Regencji 
oraz rządu. я 

Z kolei w salonach ministerstwa 
spraw zagranicznych odbyło . się przy- 
jęcie, w którem wzięli «udział goście 
polscy, członkowie rządu rumuńskie- 
go, korpus dyplomatyczny, byli mi- 
nistrowie, "przedstawiciele wszystkich 
partyj polityczaych, finansów, handlu, 
przemysłu oraz reprezentanci Izby 
poselskiej, prasy i szereg innych dy- 
gnitarzy. : 

Wyjazd z Bukareszfu. 

BUKARESZT, 2. X. PAT. Dziś ra- 
ro Pan Marszałek Piłsudski złożył 
wizytę przywódcy narodowej -partji 
chłopskiej p. Maniu. Śniadanie spo- 
żył p. Marszałek u prof. Skupiew- 
skiego w towarzystwie posła Szembe- 
ka. O godzinie 3-ej po południu p. 
Marszałek przybył па dworzec | pół- 
nocny, bogato udekorowany ' flagami 
Obu krajów. W salonie recepcyjnym 
zebrali się na pożegnanie Marszałka 
prezes rady ministrów Bratianu,  mi- 
nistrowie Duca, Argetojano, ;Angeles- 
co, poseł Rzeczypospolitej Szembek 
i poseł rumuński w Warszawie Da: 
villa. 

Na dworzec przybyli również- stu- 
denci politechniki, którzy . niedawno 
odbyli wycieczkę do Polski oraz 
członkowie kolonii polskiej w. Buka- 
reszcie. Pan Marszałek przeszedł przed 
irontem kompanii honorowej, poczem 
wśród gromkich owacyj i. okrzyków 
„Niech żyje Polska* wszedł do wa- 
gonu. 

W chwili odjazdu jedno z dzieci 
polskich życzyło p. Marszałkowi szczę- 
Śliwej drogi i prosiło о przesłanie 
ojczyźnie najlepszych życzeń dzieci 
polskich zamieszkałych w Rumunji. 

i Plae około 7.000 metrów Kwa- 
dratowych (Antokolska 118) 

i ze zniszczonym domem i nowym 
i budynkiem gospodarczym okazyjnie - 

do sprzedania za małą gotówką. 
3 Własny brzeg Wilji, bogate złoża 
E kamienia i žwiru. Tam tež do sprze- 

dania plące narożne od 600 metrów; 
B nadające się do budowy tak Ietnisk 

jak i zimowych domów. Informacje: 
ileńska 15. Spółdzielcza Kasa Kre- 

dytowa godz. 5—7 wiecz. — 

 



ECHA KRAJOWE 
  

NIEŚWIEŻ. 

— Obwodowa Wystawa Rolnicza. Już 
drobniejsze pawiłony obeszliśmy i wchodzi- 
my na główny plac. — i między poprzedni- 
mi pawilonami wszędzie stały drzewa par- 
kowe, ale tam jakoś mniej rzucały się w 
oczy; tu roztacza się widok naprawdę ma- 
lowniczy! — Polanka parkowa otoczona 
kilkoma stylowymi pawilonami na tle ziele- 
ni lub purpury liści, a pośrodku pojedyńcze 
drzewa. Dla dodania barwności widoku kil- 
ka klombów kwiatów z ogrodu ks. Radzi- 
willa, śliczne georginję, a zwłaszcza goździ- 
ki mile wpadały w oko. — Pod jednem z 
drzew barwńy stos różnolitych warzyw Z 
tegoż ogrodu ks. Radziwiłła. 

Na pierwszym planie główny pawilon. 
— Zajęty go przeważnie sejmiki i organi- 
zacje społeczne; gdzieniegdzie poszczególni 
wystawcy. — Trudno z kolei wszystko opi- 
sać, materjał bowiem zbyt różnorodny, na 
podaniu więc suchego wykazu  poprzesta- 
niemy. — A więc dużo miejsca na lewo od | 
wejścia zajęły Nieświeski i Klecki Związek 

Kółek Rolniczych,  (doświadczalnictwo, na- 
siennictwo, warzywnictwo, doświadczenia z 
nawozami sztucznemi, fotografje, wykresy) ; 
widać, że O. Z. K. R. zdołał skupić w swych 
szeregach licznych dzielnych rolników. — 

Obok Żwiązek Młodzieży Wiejskiej, Szkoła 

Rolnicza w Niechniewiczach, Zakład do- - 

świadczalny uprawy Inu w Łazdunach (bar 

dzo ciekawe okazy różnych gatunków i róż- 

nych upraw Inu); mleczarnie spółdzielcze z 

pow. Baranowickiego i tamtejszy O. Zw. K. 
R.; Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni 
Rolniczych. — Sejmik Słonimski (dużo wy- 

robów tkackich, fabryka papieru z Alber- 
tyna, liczne wykresy i mapy, trawy łąkowe, 

zboża). — Środkowe miejsce zajmują oka- 

zy plonów z ordynacji ks. Radziwiłła; po- * 

tem Nieświeskie Koło Ziemianek i Kół Go- 
spodyń Wiejskich, cegielnia p. Grynwalda, 
przetwory owocowe i konfitury p. H. Do- 

„mańskiej. — Z poważnym działem wystą- 

piło Nowogródzkie Wojewódzkie  Towa- 
rzystwo Rolnicze wraz z wszystkiemi swo- 
jemi sekcjami i pochodnemi. organizacjami; 
wyróżniły się źwłaszcza sekcja nasienna i 
leśna, oraz Związek Producentów Sera i 
Związek Posiadaczy Sadów i Pasiek. — Po- 
tem leżały eksponaty p. Myszkowskiego 
(przybory fotograficzne, radjo, perfumerja), 
a dalej nieco sejmiki Stołpecki i Nowogródz 
ki, Szkoła Zawodowa Żeńska w Zdzięciole, 
ogród warzywny p. Rusieckiego w Ostrów- 
kach (bardzo ładne i na wielką skalę pro- 
wadzone warzywnictwo). — Obok kiosk. 

Tow. Asek. „Snop*, wspaniałe pomidory p. 
Krupskiej z Zasula, warzywa p. Komarow- 
skiego z Cyckowicz, drukarnia „Wspólnej 
Sprawy”, eksponaty z maj. Krasnohorka 
dr. Bronowskiego, (przemysł młynarski, wa- 
rzywnictwo), wreszcie zboże z maj. Górny 
Czernihów p. Rdułtowskiego. — Pawilon 
cały szczelnie wypełniony  eksponatami i 
tłumnie zwiedzany. 

Drugi wielki pawilon. zajęło szkolnictwo 
powszechne i przemysł ludowy. — Zaczy- 
nając obchodzić wystawy poszczególnych , 
szkół z pow. Nieświeskiego, zacząłem noto- 
wać, co gdzie jest najlepszego; wkrótce jed- 
nak przekonałem się, że podanie w druku 
tych notatek byłoby niemożliwem!... Cieka- 
wych rzeczy było tyle, że samo ich zesta- 
wienie zajęłoby chyba szpalty całe. —Gdzie 
kiedyś urządzona będzie wystawa czysto 
szkolna, omówić ten bogaty dorobek trze- 
ba będzie szczegółowo. — Obecnie udział 
w wystawie wzięty szkoły w Nieświeżu, Ho- 
rodzieju, Klecku, Snowie > Hanusowszczyż- 
nie, Sławkowie, oraz szkolnictwo pow. Stoł- 
peckiego. le razy zetknę się z szkolni- 
ctwem powszechnem, muszę schylać czoło 
przed jego wielkim dorobkiem. Zwracało u- 
wagę Żeńska Szkoła. Rolnicza w Bereźnie; 
świeżo założona, rozwija się widać pomyśl- 
nie, prowadzona ideowo, rokuje nadzieje 
rozwoju. Jednak pod względem kierunku 
artystycznego dałoby się dużo powiedzieć: 
dziewczęta-ze szkoły ubrane dość cudacz- 
nie w jakąś zaninę stylową strojów, 
(spódnice łowickie, kaftany krakowskie, ko- 
szule małoruskie); wyroby szkolne również 
mocno ulegają wpływom obcym; a ma to 
wszystko reprezentować rodzinną sztukę 
ludową. — Kierunek bardzo niebezpieczny, 
gdyż może doszczętnie zabić naszą sztukę 
ludową., Szkoła w Bereżnie dopiero co pow- 

    

      
stała, bardzo więc ją trzeba przestrzec 
przed pójściem szywą drogą. — K 
ścian zajęły eksponaty _ Nowogródzkiego 
Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludo- 
wego; widać pracę żmudną, ale prowadzo- 
ną bardzo systematycznie i stosownie, to 
też rezultat bardzo ciekawy; przeważały 
kilimy, z których niektóre bardzo ładne i 
gustowne. Umiejąc szukać, można znaleźć 
wysokiej wartości artystycznej wyroby. 

Obok d również pawilon - Sejmiku. 
— Tu pom się warsztaty stolarskie, 
tkackie, roboty dzieci ze Schroniska, wresz- 
cie statystyka drogowa. — Na szczególne 
podkreślenie zasłu wyroby warsztatów 
stolarskich; niektóre meble wprost zachwy= 
cające swą artystyczną wartości. i 
ną. Np. garnitur czeczotkowy, st 
wany i t. d. mogłyby się znaleźć śmiało na 
specjalnej wystawie - meblowej, a pobiłyby 
w każdym razie konkurencję, swoją bajecz- 
nie niską ceną. 

Ostatni wreszcie wystawowy _ pawilon 
zbudowało Towarzystwo Łowieckie; były 
tam różne trofea myśliwskie, bron myśliw- 

   
   

   
    

       

    

WŚRÓD KSIĄŻEK. 
Czytając „Drobiazgi* pani Marty 

Reszczyńskiej. 

  

Któż z nas przeżył życie nie u- 
szedłszy choćby kilku kroków po je- 
go kwiecistych łąkach lub drogach 
ciernistych... sam na sam z Poezją! 

Ow odbył ten obowiązkowy  spa- 
cer cały napuszony, „wiodąc* swoją 
towarzyszkę tak zupełnie jak w ope- 
rach włoskich, reżyserowanych przed 
niewiedzieć ilu laty, prowadzi król 
krółowę przez reprezentacyjną salę ku 
tronowi... Niech Świat cały widzi ja- 
kiej to dostojnej damy rączka „Sspo- 
czywa“ w jego "dłoni! Ktoś inny, skan- 
dalicznie poufaląc się z  helikońską 
panną, przebiegł z nią jakimś do ni- 
czego niepodobnym krokiem mazuro- 
wym króciutką przestrzeń i „puścił 
kantem" niebogę, nie troszcząc się 
już odtąd o nią wcale... Jeszcze znów 
inny formalnie wlókł ją za sobą, gra- 
jąc pierwszą rolę w efektownym pas 
de deux, dekłamując ile głosu starczy: 
„Exegi monumentum“..., 
„Gdyby Ojczyzną był język i mowa, 
posągby mój stał... z napisem p at- 
ri patriae...' A byli i tacy, co 
poflirtowali bezpretensjonalnie, poflir- 
towali—i poszli i nie wrócili więcej. 
Byli oczywiście inni, co jak Jehuda 
ben Halevy umierający na łonie Je- 
ruzalem, kładli siwizną ubielone skro* 
nie na łono Muzy „kochanki pierw- 
szych dni", i wierni jej do zgonu, 

jeszcze ostatniem tchnieniem, Iżejszem 

ska, wreszcfe statystyka zwierzostanu i po- 
łowań Towarzystwa. 

Prócz tego wszystkiego duży pawilon 
restauracyjny utrzymany w stylu całości i 
pawilon dla orkiestry. 

Tak w ogólnych zarysach przedstawia- 
la się Wystawa w Nieświeżu! Pod wzglę- 
dem artystycznym stała bezwarunkowo 
bardzo wysoko, pod względem gospodar- 
czym również wcale dobrze się prezentowa- 
ła, można więc ją uważać za zupełnie uda- 
ną. 

Spis nagrodzonych wystawców podamy 
w następnych numerach „Wspólnej Spra- 

Na zakończenie jeszcze w kilku słowach 
przebieg trzydniowego okresu wystawo- 
wego. 

A więc w sobotę po południu zawody 
konne organizowane przez 27 P. Uł. pod 
kierunkiem por. Maciejowskiegoj na specjal- 
nym placu tuż obok wystawowego. Dzięki 
staraniom pułku plac wyglądał doskonale 
i dobry pod względem sportowym. — W lo- 
ży jury zasiedli p. minister Niezabytowski 
i p. vicewojewoda Godlewski. — W kon- 
kursie hippicznym I nagrodę otrzymał por. 
Maciejowski, II por.  Gierasiuk, III por. 
Próchniewicz, IV rotm. Budzik. — bieg my- 
śliwski podoficerski pierwszy wygrał wachm 
Wilk, drugi wachm. Pikala, trzeci wachm. 
Nurkiewicz. — Prócz tego rozegrana była 
„walka rycerzy” i odbył się popis gimna- 
styczny szkoły podoficerskiej. 

W niedzietę / popołudniu w Kasynie 
: Podoficerskiem_ Zebranie Wojewódzkiego 
Towarzystwa Rolniczego| pod  przewodni- 
ctwem prezesa Rdułtowskiego. — Na po- 
Czątku dłuższe przemówienie przewodniczą- 
cy poświęcił pamięci honorowego członka 

Nowogródzkiego Towarzystwa Rolniczego 
i długoletniego prezesa Mińskiego Towarzy- 
stwa Rolniczego, $. p. Edwarda Woyniłło- 
wicza, wzywając, by dzisiejsze społeczeń- 

stwo starało się naślawodać jako wzór te- 

go wielkiego Obywatela. — Zmarłego zebra 
nie uczciło przez powstanie; portret Ś. p. 

Woyniłłowicza powieszony będzie w sali 

N. W. Tow. Rolniczego w Baranowiczach. . 

— Następnie po krótkiem sprawozdaniu z 

działalności Towarzystwa  złożonem przez 
prezesa, dwa ciekawe bardzo referaty wy- 
głosili zaproszeni profesorowie p. Biedrzycki, 
z Warszawy i p. Łastowski z Bieniakoń. — 
Oba nadzwyczaj cenne odczyty przyniosły 
nadzwyczaj dużo ciekawych i pożytecznych 
wiadomości słuchaczom. 

Wieczorem, w salach ratuszowych od- 
był się bardzo udany bal wydany przez Nie- 
świeskie Koło Ziemianek. : 

W poniedziałek w potudnie na .placu 
koukursowym rozegrała się druga część za- 
wodów konnych. — W oficerskim - biegu 
myśliwskim I rotm. Budzik, II por. Kuchar- 
ski, III por. Próchniewicz, IV p. Smolicz. — 
W konkursie podoficerskim I wachm. No- 
wak,, II machm. Nurkiewicz, III st. wachm. 
Gramziūski, IVwachm. Pikala. We wtadaniu 
białą bronia I wachm.  Pikała, II wachm. 
Marcinkowski, III st. wachm. Gramziński, 

Cały kilkutygodniowy program był bar- 
dzo obfity, może nawet trochę zanadto 
przeładowany. 

Zapewne dałoby się coś powiedzieć o 
niejednym braku organizacyjnym Wystawy. 
Jeżeli jednak weżmie się pod uwagę, że w 
Nieświeżu niema ani jednej dorożki automo- 
bilowej czy konnej, że prócz trzech małych 
hotelików, niema się właściwie gdzie za- 
trzymać, że załedwie istnieje jedna  przy- 
zwoitsza restauracja, to goście przyjezdni 
muszą zdobyć się ną wyrozumiałość. — W 
każdym razie Komitet starał się zrobić co 
mógł, bv najlepiej wywiązać się ze swych 
zadań. W dużej mierze mu się to udało; 
Wystawę zaliczyć można do udanych w zu- 
pełności. 

  

Dom. ; 

GRODNO. 
— Strajk z zakładach użyteczności pu- 

blicznej. W piątek, wybuchł strajk w miej- 
skich zakładach użyteczności publicznej, 
szpitalach, i straży ogniowej. Powodem 
strajku było niezałatwienie przez magistrat 
żądań pracowników, domagających się 
wprowadzenia 8 godzinnego dnia pracy w 
szpitalach oraz 12 godz. w straży ogniowej. 

Strajk zaskoczył całe miasto niespodzia- 
nie, gdyż strajkujący nie uprzedzili ani pre- 
zydjum miasta, ani inspektora pracy o za- 
mierzanej akcji. 

Wobec przerwania prac w :wodocią- 
gach i elektrowni, objekty te objęło wojsko. 

Dzięki energicznej interwencji starosty 
grodzieńskiego, strajk po  czterogodzinnej 
konferencji pracodawcy z przedstawicielami 
robotników, został zlikwidowany i robotni- 
cy w nocy przystąpili do pracy. Wynikiem 
konferencji byio ustalenie prekluzyjnego ter- 
minu, dnia 1 listopada 1928 r. do którego 
magistrat rozpatrzy ostatecznie żadania pra- 
cowników. X 

Najpotężniejsze arcydzieło ań 
wszechświatowe! 

NAPOLEON 
genjalna wizją 3 

w tych dniach Helios“ Žž 
w _kinie 

W NE AE REPREZE ZZO 
      

   
  

  

niż powiew motylego skrzydełka, skan- 
dowali wiersze O 
rytmice. 

A był niezawodnie i taki, co w 
skromności: niezmiernej, obejrzawszy 
się czy nikt nie widzi, zrywał Poezji 
niebieski kwiatek, ukryty gdzieś jak 
fijołek w trawie, i przycisnąwszy go 
do ust, głęboko natychmiast chował 
do pugilaresu, aby jaknajmniej ludzi 
choćby tylko pódejrzewało, że zadaje 
się ach, mój Bože! —z Poezją... 

Ta malutka książeczka, o 36-ciu 
kartkach, którą mam przed oczami, 
jakże mi ona przypomina fijoleczek 
uszczknięty niepostrzeżenie! —gdzieś 
u stecki ogrodowej. 

— Pani lubi kwiaty? 
— Ach, tak... i owszem... rozumie 

się. Ale dlaczegoż pan pyta? 

* 

Nie znam poezyj p. Julji Dickstein- 
Wieleżyńskiej wydanych niedawno 
pod tytułem „Okiść*”; wiem tylko, że 
p. Dickstein-Wieleżyńska należy do 
elity inteligencji polskiej, że ma”za sobą 
głębokie studja filozoficzne oraz ana- 
lizy literackie i między innemi wcale 
nieprzeciętae przekłady poezyj Car- 
ducci'ego. Gdy zaś Emil Zegadłowicz 
napisał w „Tęczy”*, że wiersze pani 
D. Wieleżyńskiej „nie mają nic wspól- 
nego z poezją współczesną, 
cią i sposobem wyrażania przeżyć 
należą do bezpowrotnie przezwyciężo- 
nej przeszłości" — to jakby kto 

NE 

    

najwyszukańszej 

że treś- / 

SŁOWO 

„Liet. Aidas“ daje p Balodisowi do zrozumienia 
aby ustąpił ze stanowiska posła 

W num. 196 „Liet. Aidas* ukazała się następująca notatka: 
„Łotewski minister spraw zagranicznych p. Bałodis jest zarazem posłem 

łotewskim w Litwie. Obowiązkiem jego byłoby właśnie dołożyć starań, aby 
stosunki pomiędzy bratniemi narodami łotewskim i litewskim były zawsze 
dobre, aby nikt nie zaszedł im w poprzek drogę. Zachowanie się p. Bałodisa 
w Genewie, jak widać z prasy a między innemi i z tego co p, Bałodis po- 
wiedział korespondentowi „Rytasa” p. Gabrysowi, wywołało w społeczeństwie 
litewskim pewne wątpliwości. W 'związku z tem słychać, iż w kołach Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych zaczynają patrzeć sceptycznie na dalsze pozo- 
stawanie p. Bałodisa na stanowisku posła łotewskiego w Litwie." 

Kawieńszczyśnie brak inżynierów 
KOWNO. 2.10. (PAT). Związek inżynierów zwrócił się do rządu z memorandum, w 

którem prosi o nieudzielanie wiz na wjazd do Litwy inżynierom  cudzoziemskim ze 
względu na brak pracy na Litwie-dia inżynierów miejscowych, 

Panama celia W Etogji 
TALLIN. 2.10. (PAT). Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 

rady ministrów, poświęcone rozpatrzeniu sprawy „panamy* celnej. 
jak się okazało, na 14 taliińskich rewidentów celnych aresztowanych 

zostało 12 oraz 3 rachmistrzów, którzy oceniali wymiary ceł. Straty poniesio- 
ne przez państwo wynoszą przeszło 100 nilj. koron estońskich. 

Przywódca komunistów w Bremie złodziejem i 
OSZUSTEM 

BERLIN. 2.10. (PAT). Po skandalu hamburgskim, który doprowadził 
do zawieszenia w funkcjach dotychczasowego przewodniczącego partji ko- 
munistycznej posła Thaelmama, wykryto obecnie w partji komunistycznej 

nowy skandal z nadużyciatmi finansowemi w Bremie. 
Dotychczasowy sekretarz i przewodniczący organizacji komunistycznej 

na terenie Bremy Hermann Osterlich został jednomyślną uchwałą zarządu ok- 
ręgowego partji komunistycznej Bremy wykluczony ze stronnictwa. Jak dono- 
si „Vossische Zeitung”, Osterlich miał się dopuścić sprzeniewierzenia pienię- 
dzy partyjnych. 

Bieg szfalefewy wzdłuż pogranicza wschodniego 
rozpoczęły * 

WARSZAWA. 2.10. (PAT). Dnia 1 października o godzinie 6 rano rozpoczął się 
doroczny bieg sztafetowy Korpusu Ochrony Pogranicza dokoła granic Polski. 

Punktualnie o godzinie 6 rano dwie pałeczki sztafetowe wyruszyły ze styku gra- 

nicy polsko - pruskiej koło Suwałk w dwie strony. Na wschód wyruszyła sztafeta KOP 
nazachód — sztafeta straży pogranicznej. We wtorek o gdz. 6 rano sztafeta KOP znaj- 
dowała się koło Lejkun na pograniczu polsko - litewskiem, przebywając w ciągu 24 go- 

dzin około 300 klm., czyli posuwając się z przeciętną szybkością 12 i pół klm. na godzi- 
nę. Szafeta straży granicznej przeszła w tym samym czasie 215 klm. znajdując się po 
upływie doby koło Ruput w pow. Działdowskim na pograniczu polsko - pruskiem. Obie 
sztatety posuwają się nieprzerwanie naprzód. 

Morze przerwało wał ochronny pod Neuporfem 
wybrzeże Belyji dotknęła klęska powodzi 

BRUKSELA. 1.10. Dzisiejszej nocy nawiedziła Belgię nawalnica, od której najsil- 
niej ucierpiało wybrzeże morskie. W Seebrugee fale silne uszkodziły umocnienia porto 
we. W Neuporcie morze przerwało wał ochronny na przestrzeni 40 mtr. Woda załała 
wielkie połacie kraju. Liczne wsie odcięte są od świata, Utonęło mnóstwo bydła. Wysła- 

no kilka kompanij wojska, celem powstrzymania żywiołu. Usiłowania żołnierzy pozosta- 
ły jak dotychczas bezskuteczne. Położenie jest b. poważne. Fale niosą ku wybrzeżom 
mnóstwo części okrętów, z czego wnioskują, że liczne statki rozbiły się. 

Około godz. 17-ej gdy napór wody nieco osłabł, saperzy podjęli pracę i ustawili 
silne latarnie z reflektorami zamierzając kontynuować pracę w nocy w nadziei naprawie 
nia tamy przed nowym przypływem. 

Burza w Lizbonie 
LONDYN. 2.10. Donoszą z Lizbo ny o potężnej burzy, która wyrzadziła wielkie 

szkody w porcie stolicy, a w prowincji Beira w formie trąby powietrznej zburzyła kil- 
ka budynków fabrycznych i domów mieszkalnych. Od pioruna zginęły 4 osoby. Burza 

trwa w dalszym ciągu. е 

Dziwna kafasfrofa lofnirza w Grudziądzu 
Zbiornik z benzyną oderwał się od aparatu: 

GRUDZIĄDZ, 2.10. (PAT). W dniu 1 bm. w godzinach popołudniowych 
z lotniska grudziądzkiego wyruszył kpt. Kozubski na samolocie myśliwskim 
celem dokonania lotu ćwiczebnego. - 

Przelatując na wysokości 1500 metrów nad okolicą dworca kolejowego 
lotnik wykonał kilka loopingów, podczas ktrych nastąpiło oderwanie się od 
aparatu zbiornika z benzyną. 
: Zbiornik, spadiszy na dach fabryki papy, zsunął się po nim na podwróze 
i tam eksplodował, Skutkiem eksplozji runęła jedna ściana hali fabrycznej. Zni 
szczone zostały całkowicie urządzenia, transmisje i przewody elektryczne w 
całym budynku oraz wyłeciały wszystkie szyby. Pezatem wybuchł pożar, 

który zniszczył część hali fabrycznej i znaczne zapasy papy. 
Qgień umiejscowiła straż ogniowa. 2 robotników, znajdujących się na 

podwórzu fabryki, odniosło ciężkie obrażenia. 

Wypadek kolejowy w Starogardzie 
WARSZAWA, 2—10. Pat. Dnia 1 października rb. o godz. 14 min. 

16 na stacji Starogard, gdańskiej dyrekcji kolejowej, pociąg towarowy zde- 
rzył się na zwrotnicy z pociągiem towarowym tranzytowym, wskutek czego 
rozbitych zostało 5 wagonów oraz brancard. 

Straty materjalne wynoszą około 20 tysięcy złotych. Wskutek wy- 
padku kierownik pociągu oraz jeden hamulcowy odnieśli lekkie obrażenia 

| SZKOŁA FILNŃOWA 
Związku Arfysfów Sztuki Kinemafograficznej 

w WILNIE. 
Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b. r. w godz. 5—8 

codziennie w lokalu Szkoły ul. Ostrobramska 27. -8 

    

  

przedemną książkę p. Dickstein-Wie- 
leżyńskiej otworzył. 

Emil Zegadłowicz nie gustuje w 
poezjach np. w rodzaju: 

Szkoda kwiatów, które więdną 

Szcze? Sam przecie Asnyk „jakby wy- 
rył na granicie: 

Przeżytych kształtów żaden cud 
Nie wróci do istnienia. 

Tak czy nie? 
ЧА ЦЕНОН „I dlatego inne całkiem wiersze są 

I nikt nie zna ich barw 'Świeżych dziś w modzie. Przedewszystkiem nie 
. „1 woni. tak łatwe do zrozumienia jak te, 

Szkoda pereł, RE a At: które in illo tempore pi- 
Szkoda uczuć, które młodość sywano. A i zewnętrznie powinny 

„1 Roztrwoni... mieć w sobie coś... coś... coś, czego 
Szkoda ofiar, które E paai dotąd nie było, co intrygująco działa, 

Szkoda marzeń, co się w ciemność: POWinny mieć architektonikę pikantną, 
Rozkoszą; : może symboliczną... licho wie! 

Szkoda pragnień, co e moBA > Każda kropka, każda pauzeczka, 
ybiichač, Ž i i i a 

Szkoda piosiinek, których niema Sie me cie w sobie wymowę... piramidalną. 
Oczywiście nie dla ludzi głuchych. 

Sam Zegadłowicz gdy napisze 
(kopjujemy niewolniczo) jakiś ustęp 
np. w swojej „Balladzie o babce Gó- 
ralczyczce“ tak Oto: 

dzieci moje beskidzkie — 
bledzjutkie chudziutkie — 
jus tes ta kwile scęsne 
niedługie — ba — krótkie — 

Kto słuchać; 
męstwa, gdy nie przyjdzie 

lo starcia. 
I serc szkoda, co nie mają 

! Oparcia. 
To nie są wiersze ani p. Wiele- 

żyńskiej ani p. Reszczyńskiej, wiersz 
to dobrze znany Asnyka — lecz mo- 
że wybornie służyć za okaz  poezyj, 
których Emil Zegadłowicz nie lubi 
poczytując je za przestarzałe pod 
względem faktury i sposobu wyraża- 
nia myśli i uczuć, za muzealne... й 

Lub „Gdybym był młodszy, dzie- 
wczyno...* lub „Między nami nic nie 
było”, lub 

Coś się zdawało dziewczynie 
Coś się zdawało! 
Przy młynie 
Godzinę całą 
Patrzała jak woda płynie. 

Lub... Mniejsza. Dosyć... Jak mo- 
żna. wiersze takie pisać — dziś je- 

Szkoda 

ауе — 

A
A
 

zanim Się to miłowanie 
zanim się to ukochanie 
ciałem stanie — 
— posłuchajcie — 

: ? — bo my to już zapomnieli 
od czegoś my to zaczeni — ? : 
! — niekże się śpiewanie kona —! 
::: ano babko Góralczycko ::: 
(—!--- kochajcie jom — jak was 

[fona —!—) 

   

Proces Ma 
KOMPROMITACJA ŚWIADKÓW OBRONY 

rjawitów. 
— ZEZNANIA „BISKUPA* FELDMANA— 

WSPÓLNE KĄPIELE. 

Poniedziałkowe rozprawy rozpoczęły się 
przy drzwiach otwartych przesłuchaniem Po 
newczyńskiej, która stara się obniżyć war- 
tość zeznań Badowskiej. Ponewczyńska twie 
rdzi iż Badowska była osobą o małej war- 
tości moralnej, zachowywała się w klaszto- 
rze niewłaściwie, flirtowała z zakonnikami i 
demoralizowała dzieci w szkole. 

Podczas konfrotacji tego świadka z Ba- 
dowską, ta ostatnia stwierdza, iż Ponewczyń- 
ska która nosiła w klasztorze imię siostry 
Salezji pozostawała w ścisłych stosun:.<h 
z Kowalskim i odwiedzała go w nocy. 

Z kolei zeznaje biskup marjawicki Fel- 
dman, z zawodu lekarz i exmajor wojsk pol 
skich. Świadek ma bardzo długi wykład o 
zasługach ideologji marjawitów i oświadcza 
iż do sekty tej wstąpił razem ze swoją żo- 
ną po długim namyśle i po gruntownem zba 
daniu zasad marjawityzmu. 

Feldman oświadcza, iż wszystkie zarzu- 
ty, czynione Marjawitom mijają się z rzeczy- 
wistością, gdyż faktycznie w klasztorze pa- 
nowałynormalne i poważne stosunki, a wię- 
kszość oskarżających Kowalskiego kobiet u- 
waża jako lekarz za histeryczki, których nie 
można serjo i poważnie traktować. W -dal- 
szym ciągu zaprzecza jakoby wśród Marja- 
witów istniały kilkakrotne śluby. Kowalski 
brał tylko z mateczką lzabellą a potem były 
one tylko odnawiane. Jednakże Świadek nie 
zaprzecza, że Kowalski miał w czasie tych 
ślubów po kilka druhen. 
Na zapytanie adw. Główczewskiego, co wia 
dome jest świadkowi o wspólnych kąpielach 
Kowalskiego z. zakonnicami, Feldman о$- 
wiadcza, że odbywały się one w kostjumach 
kompozycji matki Wiłuckiej. Zakonnice mia 
ły się kąpać według zeznania świadka w hal 
kach, a księża w bieliźnie. Wszystko to są 
wymysły i oszczerstwa pełne perfidji, posz- 
liśmy drogą wiary, cnót i miłości Pana Je- 
zusa. Ufamy więc, że ludzkość cała jest na 
drodze połączenia się z Bogiem. Następuje 
okres, w którym ludzkość cała wchodzi w 
stosunki połączone węzłem małżeńskim z 
Bogiem. 

W tym momencie przewodniczący prze- 
rywa świadkowi zapytaniem, co to znaczy. 

Świadek: Znaczy to, że jest to związek 
czysty. Na określenie tego związku innego 
słowa nie mamy. 

„Na zapytanie obrony, czy świadek zna 
teologję katolicką, Feldman odpowiada, że 
tyle ile trzeba znać broń swego przeciwnika. 

Kwestję końca świata wyjaśnia świadek 
jako przyszłą wojnę gazowo = lotniczą. My 

PRETTTEROZYET TORA IIIB TT TDI BK NIO 

Jakie dokumenty posiadał Pietkiewicz. 
O osobie rewelatora kowieńskie- 

go, podającego się za majora pol- 
skiego sztabu generalnego --Aleksandra 
Pietkiewicza pisano ostatnio dużo. 
Nieciekawa ta zresztą osóbka została 
należycie oświetlona i gdyby nie pe- 
wne okoliczności szkoda, byłoby cza- 
su na powracanie do tego tematu. 

Redakcja „Epoki* w numerze 271 
mówi między innemi o tem, że Pie- 
tkiewicz: „przez dłuższy czas graso- 
wał na Wołyniu, korzystając z nie- 
zrozumiałych powodów z wolności, 
legitymując się między innemi zaświad- 
czeniem „Epoki”*, którego nigdy wy- 
dawnictwo nasze nie wystawiało, pan 
ten nigdy nie był w Warszawie i był 
redakcji nieznany. я 

Tymczasem, wśród dokumentów 
zatrzymanych przez władze bezpie: 
czeństwa przy aresztowaniu Pietkie- 
wicza w Święcianach znajduje się le- 
gitymacja za L 72464, wydana przez 
redakcję „Epoki* wspomnianemu Piet- 
kiewiczowi, upoważniająca go do zbie- 
rania ogłoszeń i wywiadów do „Sa- 

  

PROF. 

Informacje od 11-ej -- 1 i od 

      

   
   

   

  

    

Klasa gry forfepianowej 

— niewątpliwie wyobraża sobie, 
że sto i tysiąc razy więcej po- 
wiedział temi pauzami, dwukrop- 
kami, wykrzyknikami—z hiszpańska 
—ztyłu i zprzódu etc. niżby to był 
uczynił nie rzucając takiemi rebusami 
wyzwania domyślności czytelnika. 

A jeśli czytelnik... nie domyśli się? 
Ha, tem gorzej dla niego. Ja wy- 
jaśnia poeta - wszystko, a 1 jeszcze 
coś więcej, włożyłem w te wier- 
sze nawet wygląd typograficzny, a, że 
czytelnik, skończony matołek, hebes, 
beocki idjota, piernik staroświecki nie 
zrozumiał. to, nie moja wina! 

Niech czyta wiersze p. Reszczyń- 
skiej. Nie znajdzie w nich najmniej- 
szej wątpliwości, 

Święte słowa. Dodam jeszcze, że 
z każdego „drobiazgu* p. Reszczyń- 
skiej może czytelnik wysnuć któż wie 
jak szeroko rozpiętą przędzę włas- 
nych uczuć i nastrojów. Bo kimže 
jest poeta jeżeli nie tym  czarodzie- 
jem który nietylko poddaje tun du- 
szom ludzkim lecz ileż to razy po- 
trafi wypowiedzieć dokładniej i moc- 
niej to, co one same czują a dla wy* 
rażenia czego słów im braknie! . 

Skromniuteńka książeczka pani 
Reszczyńskiej ukazała się im w u П- 
derschónen Monat Mai. 
bieżącego roku, pod okładką skompo- 
nowaną przez Hoppena, w typogra- 
ficznej sukience skrojonej przez am- 
bitnego i rozmiłowanego w swoim 
fachu drukarza wileńskiego p. Marka 
Latour'a. Ukazała się jednocześnie z 
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cyj Muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWIEZ 

przy Kons. Muz. w Wilnie 

JÓZEFA ŚLIWIŃSKIEGO 
Początek lekcyj dnia 31 października. Przyjmowanie zapisów trwa nadal 
w Sekretarjacie Konserwatorjum od g. 4 7 po poł. (Dominikańska 5). -L 

marjawici w koniec świata, jako taki nie 
wierzymy, a ulotki sprzedawane przez nas 
miały na celu tylko nawrócenie grzeszników. 

Na pytanie, co miały znaczyć masowe 
zakupy na weksle, świadek Feldman odpo- 
wiedział, że to robione na skutek poczynań 
liskiego, który swego czasu chciał kupić dom 
od gminy marjawickiej przy ul. Karoikowej, 
i ostatecznie, kiedy się dowiedział że mar- 
jawici na poczet tych pieniędzy, które ma- 
ją otrzymać za sprzedaż domu poczynili ró- 
żnego rodzaju zakupy przerwał tranzakcję. 
To była przyczyną niewypłacalności klasz- 
toru. 

Następnym Świadkiem jest zakonnicą 
marjawicka Marja Kurniakówna, której ze- 
znania brzmią mniej więcej następująco: 

Po wyjściu z klasztoru marjawickie- * 
go gdzie nie czułam się swobodnie otrzyma- 
łem posadę od Kowalskiego w szkole mar- 
jawickiej w Łodzi. W jakiś czas po wystąpie 
niu mojem, nadszedł do mnie list od Zaręb- 
skiego wzywający mnie do Warszawy. Za- 
rębski w tym liście obiecywał mi zaopieko- 
wanie się moją osobą i posyłanie mnie na 
studja do seminarjum. Gdy przybyłam do 
Warszawy, rzeczywiście Zarębski posłał 
mnie do seminarjum. Zamieszkałam u niego 

Pewnego dnia żona Zarębskiego prosi- 
ła mnie abym napisała pamiętnik o pobycie 
moim w klasztorze w Płocku, mówiąc abym 
oskarżyła marjawitów o czyny niemoralne 
w stosunku do zakonnic i dziewczynek z 
internatu a dostanę za to 200 złotych. Ulega 
jąc ich prośbie napisałam trochę kłamiąc, a 
gdy później zabaczyiam pamiętnik wydru- 
kowany ze zmienioną treścią, napisałam ska 
rgę do prokuratora w Płocku i w Warsza- 
wie. 

Po zeznaniach tego świadka przewodni- 
czący stwierdza, że skargę do prokuratorji 
wysłała nie Kurniakówna lecz krzywoprzy- 
siązca marjawicki Nowakowski. Fakt ten wy 
wołuje na sali prawdziwą konsternację, a 
Kurniakówna m. =za się, blednie i czerwienie 
je, nie umie odpowiedzieć na żadne pytanie 
a w końcu z bezradną szczerością oświadcza 
Jestem Marjawitką. p 

To jedno określenie oświetla całkowicie 
zeznania Kurniakówny, która starała się mó 
wić przed sądem to co kazała jej władza, 
która ze wszelką cenę chce podkopać auto- 
rytet Zarębskiego. : 

Zeznania Kurniakówny stają się zatem 
nową kompromitacją Marjawitów i poważ- 
nym ciosem dla ich obrońców. 

morządowego numeru „Epoki“. Po- 
nadto są tam inne dokumenty i listy 
prywatne, świadczące 0 obrotnošci 
Pietkiewicza. 

Zaświadczenie ówczesnego woje- 
wody gen. Januszajtisa głosi o zwol- 
nieniu go z racji redukcji ze stano- 
wiska zast. burmistrza m. Zdzięcioła, 
pos. Jan Zamoyski poleca go prezy- 
dentowi Dr. liskiernu, a mec. Niedziel- 
ski zaświadcza, że Pietkiewicz wystę- 1 
pował w procesie Muraszki w chara- 
kterze Świadka i jest dobrym Pola- 
kiem, oddanym sprawie polskiej. 

Wszystko to Świadczy, że Pietkie- 
wicz jest człowiekiem sprytnym, umie- 
jącym zjednać sobie ludzi, nie dziw 
więc, że nawet osadzony w więzieniu 
umiał tak pokierować sprawę aby 
odzyskać wolność. 

W każiym jednak razie, należy 
oczekiwać, iż odnośne władze dadzą 
pewne wyjaśnienia w sprawie tajem- 
niczego wydostania się Pietkiewiczą z 
więzienia. 
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fijołkamii konwaljami... podobna @ 
pierwszych z mimozowej *pierzchliwość 
ci lecz bynajmniej nie w konwaljowej 
niefrasobliwej, wyrazilibyśmy się, na-- 
iwnej radości życia. : 

„Mimozowe poezje p. Кезтстуй” 
skiej zawualowane są delikatną, sub” 
telną melancholją, po przez którą 
blyska raz po raz epigramatyczna 
pointe'a ...o! nie żadna ostra . strzałśy, 
rychlej refleksja zwracająca się, ni > 
ubłagana, ku samej poetce. | 

Oto w cichą, miesięczną noc, £ 
uśmiechów gwiazd, z upojnych  pie- 
śni słowiczych wynurza się — tęsijno* 
ta. Oto w majowy gorący dzień słoń” 
će oblewające cmentarz i rozwijając 
po nim tysiące kwiatów, nie moż 
jednak zbudzić pod ziemią tych, „c 
nie wstali z wiosną“. 

   

    

   

    

   

     
   
    

   
  

Posłuchaj. Chciałam ci powiedzie: 
że się musimy już rozstać... Niech 
każde z nas w swoją idzie stronę 
nowe szczęście - nowe sny —- nowe. 
złudzenia. 

Wenig kann das Gliick uns geben: 
Nur ein Traum ist unser Leben — 
Und die Traume selbst sind... Traum! 

„Owszem... owszem... bywa п 
Świecie prześlicznie, prześlicznie. T. 
ta Góra Zamkowa tak cudna w prz 
pyčhu złotych i czerwonych liści kl 
nowych, to morze tak wspaniale mi 
ta się lub tak bajecznie się mieni, t 
wiosną zapachnie Świat dokoła tal 
uroczo, to jak baśń jakaś fantast 

Ą



Gdyby *) sejmy krajowe byli cia- 
łami dwuizbowemi, można byłoby 
Pierwszą lzbę oprzeć na zasadzie 
osobowego, tajnego. powszechnego, 
równego prawa wyborczego z wyklu- 
czeniem analiabetów. Zasada tajności 

wymaga procedury wykluczającej anal- 
fabetów, lecz zamiast dwóch lzb, któ- 

rych konflikt mógłby ujemnie odbijać 
Się-na życiu politycznem, o ileby te 
dwie Izby były budowane na odmien- 
nych zasadach, a które są niemal 
zbyteczne, gdy oparte są na tej sa- 

mej zasadzie wyborczej, byłoby wska- 
zanem połączenie w  jednoizbowym 
sejmie dwóch grup, obranych na róż- 

nych zasadach wyborczych. 
Połowa posłów byłaby obieraną 

na mocy powszechnego, równego, 
osobowego prawa wyborczego Z wy- 
kluczeniem analfabetów, przyczem 

Okręgi wiejskie byłyby oddzielone od 
miejskich. Wobac tego jednak, že W 
większości miast przeważają liczebnie 
Żydzi i okręgi wyborcze miejskie do 
stworzenia kurji żydowskiej nie dały- 

by możności mieszczaństwu. polskie- 
mu przyjść do głosu, jako niezbędne 
junkcjum okręgów miejskich uznać 

należy za potrzebne powołanie do 
życia kurji żydowskiej. 

Druga połowa posłów byłaby 

obieralną przez organy samorządowe. 
Samorządy, jako organy , przede- 

wszystkiem gospodarcze, Winny uw- 

zględnić i dopuścić 'do równego gło- 

su wszystkie główne kategorie gospo- 

a cze, samorządy, aby mogły funkcjo- 
nówać, aby nie być tylko fikcją lub 

rozbijaczem życia gospodarczego, nie 
mogą być oparte w naszym kraju na 

powszechnem i równem prawie wy- 
borczem. Samorząd: w Anglii, tym 
klasycznym kraju samorządu, nie 
opiera się na tej zasadzie i jest cen- 

zusowym. 
Samorząd gminny w Polsce musi 

być oparty na zasadzie przedstawi- 
cielstwa różnych grup ludności. Wy- 

borcy gmin wiejskich winni dzielić się 
na następujące kategorje: 

1) właściciele ziemscy poniżej 100 

ha oraz dzierżawcy, zatrudniający po- 
niżej 20 robotników, RA 

2) właściciele ziemscy powyżej 

ha oraz dzierżawcy, zatrudniają- 

°У powyżej 20 robotników i pracow- 
ników, 

3) właściciele sklepów 
„) Šlnicy, 

4) pracownicy umysłowi: 

i rzemie- 

admini- 
stratorowie dóbr, ekonomowie, bu- 
chalterzy, kańceliści, lekarze, apteka- 
rze, adwokaci, urzędnicy pań- 
stwowi, 

5) wszyscy mieszkańcy gminy po- 
wyżej lat 24. 

Każda z tych grup wybiera jedna- 
kową liczbę członków rady gmin- 
nej. 

Członkowie « rad gminnych na 

wspólnym zjeździe wybierają rady 

Powiatowe. 
_ Wyborcy do Rady miejskiej dzie- 

%lą się na 5 kategoryj, z których każ: 
da wybiera równą liczbę radnych. 

a) Koło powszechnego prawa wy: 
borczego. 

b) Koło właścicieli domów. 
c) Koło drobnych przemysłow- 

ców, wykupujących patenty od Jej 
kategorji wzwyż, i handlowców od 
2-ej kategorji wzwyż. 

d) opłacających Świadectwo han- 
dlowe pierwszych dwóch  kategoryj i 

przemysłowe pierwszych trzech ka- 

tegoryj. 
e) Koło inteligencii. 
Do koła powszechnego głosowa- 

nia należą wszyscy obywatele polscy 

powyżej lat 25 w danem mieście nie 

mniej 12 miesięcy; mieszkający i nie 

należący do kół c, d, e. 
Rady powiatowe i miejskie na 

wspólnym zjeździe delegują do sejmu 

ESI 

*) Patrz „Słowo” z 21 i 27 września. 

    

czna zmierzch schodzi na ziemię... Ach, 
jeszcze ta chwiła kiedy. 

Chciałabym leżeć 
Na bursztynowym piasku — 
I kąpać się w šwietlistym, 
Złocistym słońca blasku, 
I słuchać jak z szumem 
Piany swe fala toczy, 
I — patrzeć, patrzeć, patrzeć 
Bez końca w twoje oczy. 

A innym razem, to dlatego aby 
wiersz powstał nie potrzeba żadnej 
zewnętrznej podniety. Coś zaśpiewa 
w duszy — i już! Melodja jest 
Przecie podstawą zarówno muzyki 

л jak— poezji. Muzykalność nie jest naj- 
4 wybitniejszą cechą „Drobiazgów; lecz 

Czuć w niejednym z nich, że nie z 
Czego innego powstał, tylko z potrze- 
by wewnętrznej ujęcia w rytm słów 
jakiejś melodji, co nagle zaśpiewała 
Ww duszy. 

Szłam raz przez stary park 
Drożyną zapomnianą 

W jesienne rano... 

Albo: 
Cichych jesiennych dni martwota. 
Zgaszony czar ostatnich róż... 
Zerwana marzeń przędza uż. 

už. 

Parcelanowy chińczyk spadający Z 
€tażerki w chwili najmniej stosownej... 
istorja o paziu i królowej... Śmierć 
ierota... to bimbeloty importowane 

Ł różnych okolic literatury obcej i 
TOodzimej... Lecz jakżeby mógł być 
uduar lub salonik damski bez bim- 
lotówl 
Przejdźmy mimo. Tam w głębi 

„  Orignacja wykorcza do sejmów krajowych 
I państwowego, 

krajowego 50 proc. posłów sejmo- 
wych. 

Najwybitniejsi członkowie rad gmin- 
nych będą wybierani do rad powiato- 
wych, najwybitniejsi, członkowie rad 
powiatowych i miejskich będą wybie- 
rani do sejmu. : 

Samorząd stanowi organiczna ca- 
łość. Gmina, powiat, kraj muszą być 
organami skoordonowanemi dla pracy 
gospodarczej lokalnej. Nad nižszemi 
organami samorządowemi winny roz: 
ciągaąć kontrolę wyższą częstokroć 
udzielać potrzebnych wskazówek. 

Włościanie nasi nie lubią wybo- 
rów, uważają je za ciężką powinność 
naturalną. Dokonywanie wyborów od- 
rębnych do gminy, powiatu, sejmu 
krajowego i sejmu powiatowego wy- 
woływałoby wybory coroczne, a na- 
wet jeszcze częstsze. Częste wybory 
są czynnikiem demoralizacji, korupcji, 
wytrącają na pewien czas życie z 
normalnego łożyska, absorbują admi- 
nistrację sprawami, odrywającemi ją 
od zwykłej funkcji. 

Sejm państwowy winien być obia- 
rany przez sejmy krajowe. Posłowie 
każdego sejmu krajowego wybierają 
posłów sejmu państwowego na zasa- 
dzie proporcjonalności w stosunku 
jednego posła sejmu państwowego 
do 5 posłów sejmu krajowego. 

Po wyborze posłów do sejmu 
państwowego przez posłów sejmu 
krajowego sejm uzupełnia się przez 
„kooptację posłów na miejscu obra- 
nych do sejmu państwowego, którzy 
winni złożyć mandat do sejmu kra- 
jowego. Taka kooptacja daje możność 
wprowadzenia do sejmu najbardziej 
wybitnych jednostek, które z tych lub 
owych względów nie zostały obrane 
do sejmu, a współpraca których ze 
względu na ich fachowe przygotowa- 
nie do sejmu byłaby bardzo požy- 
teczną. 

Sejm państwowy składa się z de- 
legatów sejmów krajowych. 

Każdy sejm wybiera delegatów ze 
swych członków jednego na pięciu 
posłów sejmu, przyczem ułamki przyj- 
mują się za całość. 

W ten sposób poszczególne kraje 
będą miały w sejmie państwowym 
następującą liczbę przedstawicieli: 

sk 
ZĘSŁ 

Kraj północny 25 
Polesko-Podlaski 10 
Południowy 11 
Małopolska 45 
Śląsk. 42 
Kraj zachodni 29 
Przemysłowy 29 В 
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Otoż ciało względnie nieliczne, nie 
dochodzące 200 osób ma całkiem inną 
psychołogje, jest bardziej poważnem, 
rzeczowem w dyskusji, niż zgroma- 
dzenie 0 kilkuset członkach. Te 
ostatnie noszą charakter wiecu. Po- 
ziom senatu obranego na tej samej 
zasadzie wyborczej co i sejm jest 
wyższy ze względu na to, że senat 
jest u nas mniej liczny od sejmu. 

Nie ulega wątpliwości, że rady 
gmiane do rad powiatowych będą 
delegowały najwybitniejszych swych 
członków, rady powiatowe i rady miej- 
skie będą delegowały najwybitniej- 
szych ludzi do sejmu krajowego, 
Sejm krajowy będzie delegował naj- 
wybitniejszych ludzi do sejmu  pań- 
stwowego, sejm państwowy sianie się 
przeto elitą narodu, zbiorem ludzi naj- 
wybitniejszych. 

Obok sejmu, jako ciało współ- 
działające w funkcji prawodawczej ma 
być Rada Stanu. 

| Rada Stanu składa się z członków 
mianowanych przez Naczelnika  Pań- 
stwa, Akademję Umiejętności, Uniwer- 
sytety, Towarzystwa Ekonomistów i 
Statystyków. Towarzystwa Prawnicze, 
Centralne Towarzystwo _ Rolnicze, 
Związek Przemysiu i Banków przed- 
stawiają kandydatów  Naczelnikowi 
Państwa. © 

  

saloniku, nieco w cieniu, jest przytul- 
na kuszetka. Przed chwilą musiał 
ktoś z niej wstać, bo obok porzuco- 
nego szalu leży maleńka książeczka 
rozłożona na jednym z najbardziej 

intymnych drobiazgów, w którego 
kilku wierszach, jak całe niebo w 

kropli wody, odbiło się ciche, głębo- 

kie, melancholją zamglone uczucie: 

Odszedłeś. już. W oddali gasną słońca zorze, 

Zostałam sama. Cisza... przedemną Iśni 
morze. 

1 mieni się fjoletem, purpurą i złotem.... 

Wstał wiatr, Do brzegu fala przybiegła 
z bełkotem 

I cofnęła się cicho. Mrok szybko się skrada 

1 nietoperzem skrzydłem na wodę opada 
Ścierając resztę złota, purpury i blasku. 
„.A fale zacierają ślad twych stóp na 

piasku... 

Tylko to, a więcej nic. 

„ Jakto? Bez wykrzykników i pytaj- 
ników zprzodu i ztyłu? Bez pira- 
midy pauz i kropek! Ależ to wcale a 
wcale nie modern! Co za styl! Co 
za sposób wyrażania doznawanych 
przeżyć! 

Przypomina mi się niepokój pew- 
nego młodzieńca pragnącego ucho- 
dzić za człowieka comme-il-faut 
zawsze i wszędzie. Np. czy jest wy- 
starczająco stylowym składając dekla- 
racje miłośne pani swego serca? 

Gdy ci mówię: „Kocham!*, powiedz 

W jakim to ja mówię stylu 

Gdy ci mówię: „Kocham!* powiedz, 

$ 

Do listy kandydatów do Rady 
Stanu wciąga się b. ministrów, człon- 
ków rządu krajowego i b. posłów 
Sejmu państwowego i sejmów kra- 
jowych. : 

Mianowani składają swą godność 
w razie choroby lub osłabienia wsku- 
tek starości, uniemożliwiającego im 
spełniać funkcję członków Rady Sta- 
nu. 

Wszelkie projekty. tak rządowe, 
jak i zgłaszane do Sejmu przez pos- 
łów, idą do Rady Stanu, gdzie roz- 
patrują się w odpowiednim departa- 
mencie, a następnie w plenum. Opin- 
ja mniejszości i większości Rady Stanu 
wraz z motywami idzie do sejmu. 

Członkowie Rady Stanu mają pra- 
wo brać udział w komisjach sejmo- 
wych, mogą też zabierać głos w ple- 

Likwidacja jaczejki komunistycznej. 
W noc na I-go bm. władze bezpie- 

czeństwa zlikwidowały jaczejkę komuni 
styczną, której „sztab* znajdował się we 
wsi Uwierzyszki pow. Wołożyńskigo. 
Przy przeprowadza iu rewizji ujawnie- 
no materjał kompromitujący w postaci 
bibuły komunistycznej, instrukcyj C. K. 

  

| SRODA. 
! 3 Dziś Wschód Sł. g. 5 m. 27 

Kandyda Ew Zach. 'sł. o g. 17 m. 37 
! jutro 
! Franciszka. 

Spostrzeżeniz meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

z dnią — 3-1X 1928 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m. j 157 

Temperatura ! я 
średnia i 3° 

Opad za żo- } 12 
bę w mm. 

wiatr | przeważający | Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pół-pochmurno. 

Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 790. 
Tendencja barometryczua: wzrost ciśnienia 

НЕНЕ 

KOŚCIELNA. 
— jubileusz 700-ej rocznicy kanonizacji 

św. Franciszka z Asyżu. ]:tro dn. 4-go paź- 
dziernika z okazji jublieuszu 700-ej roczni- 

> cy kanonizacji św. O. Franciszką z Asyżu 
odbędzie siv w kościele Św. Jakóba całodzie 
nne wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

Na zakończenie uroczystości o godz.6 wiecz. 
JE. ks. biskup Michałkiewicz odprawi solen- 
ne Nieszpory, podczas których O. Mirek T. 
). wygłosi kazanie na temat o św. Francisz- 
ku. 

URZĘDOWA. 
— Echa podróży p. Wojewody. W cza- 

sie pobytu p. Wojewody w Rakowie pów. 
Mołodeczańskiego miejscowa ludność bez 
różnicy narodowości i wyznania złożyła na 
ręce p. Wojewody wyrazy czci i hołdu dła 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej oraz p. Mar- 
szałka józefa Piłsudskiego. 

Audjencje u p. Wojewody. W dniu 2 
iernika p. Wojewoda Władysław Racz- 

przyjął delegację rodziców uczniów 
białoruskiego w Wilnie z Dyte- 

„skim na czele, w sprawie о- 
są uczniowską. P. Wojewoda 

ustosunkował się do życzeń de- 
. Następnie p. Wojewoda przyjął dy- 

ra polskieg i Chamca w spra- 
vach radjo: ji oraz p. Szwyko- 

K kiego dyrektora Banku Gospodarstwa 
jowego. 
— (6) Konierencja w sprawie prowizo!- 

jum drzewnego polsko - niemieckiego. Wczo 

raj wyjechali do Warszawy wydelegowani 

przez związek przemysłowców leśnych pp. 

inż. Kroszkin i pr sekcji tartakowej p. 

Parnes na konierencję, która odbędzie się 

dziś w Min. Przemysłu i Handlu w sprawie 

prowizorjum drzewnego polsko - niemiec- 

kiego. 
— Osobiste. Wobec wyjazdu z Wilna 

prokuratora Sądu Okręgowego w Wilnie p. 

Dębickiego zastępcze czynności prokufato- 

ra pełnić będzie obecnie p. Kryczyński. 

MIEJSKA. 
— Z posiedzenia komitetu budowy pły- 

walłni miejskiej. W dniu onegdajszym pod 
przewodnictwem wiceprezesa m. Wilna p. 

   

   

    

    

    

  

   

   

   

  

     
     

  

  

    
Czy kłasycznie brzmi choć trocha? 

Lub przeciwnie, mówisz sobie: 

Romantycznie on mnie kocha? 

Otóż, co do pani Reszczyńskiej, — 
może być autorka „„Drobiazgów* naj- 
zupełniej spokojną. Pierwsze jej 
utwory poetyckie są — w  jaknajlep- 
szym stylu. W prostocie, treściwości 
1 umiarze, które je cechuje, kiełkuje 
już indywidualny charakter liryzmu p. 
Reszczyńskiej., Dyskretny i epigrama- 
tyczny już w zawiązku tej małej ksią- 
żeczki, będącej jakby biletem wizyto- 
wym złożonym odźwiernemu u pod- 
nóża Parnasu — może rozwinąć się 
bardzo interesująco, nabierając coraz 
więcej wyrazistej oryginalności, nader 
wdzięcznych i cennych właściwości, 
zwłaszcza pod piórem niewiešciem. 

Byle: śmiało naprzód! Pierwsze 
odezwanie się publiczne to, nie przy- 
mierzając, jak pierwszy taniec na 
pierwszym — balu... Potem _ już 
wszystko idzie tak, że tylko Panu 
Bogu dziękować, zasuszać pamiątko- 
we kwiatki i pilnować się aby żad- 
nego z najmilszych wspomnień nie 
uronić. 

Leido 

DI 

LOWO 

num sejmu, lecz w sejmie nie gło- 
sują. 

Wszystkie dekrety Naczelnika Pań- 
Stwa, mające moc prawną przecho- 
dzą przez Radę Stanu. 

Opinje mniejszości i większości 
przedstawiają się Naczelnikowi Pań- 
stwa, Rada Stanu jest ciałem dorad- 
czem tak wobec Naczelnika Państwa, 
jak i wobec sejmu. 

Członkowie Rady Stanu jako 
pierwszorzędni fachowcy w naukach 
gospodarczych i politycznych lub jako 
posiadający doświadczenie państwowe 
na kierowniczych urzędowych stano- 
wiskach stanowić będą znaczną po- 
moc dla prac komisyjnych sejmu i 
mogą wywierać wpływ na decyzję 
plenum. 

Wiadystaw Studnicki. 

  

pisanych szyfrem oraz prywatnej kore- 
spondencji. ы 

Aresztowano czternaście osób, wśród 
nich wysłannika osobpostu w Krajsku. 

Nazwiska aresztowanych oraz szcze 
góły trzymane są w tajemn cy. 

  

inż. Czyża odbyło się w Magistracie posie- 
dzenie członków komitetu budowy pływalni 
miejskiej, która ma stanąć po drugiej stro- 
nie Wilji naprzeciwko elektrowni miejskiej. 

Prócz całego szeregu drobniejszych spraw 
doyczących tego projektu między innemi u- 
chwalono przystąpić jeszcze w r. b. narazie 
do budowy basenu pływalni. Koszta pływal- 
ni obliczone zostały na 130.000 zł. 

Wobec jednak chwilowego braku potrze- 
bnej gotówki na dalszą rozbudowę pływal- 
ni, drugi etap prac dla zrealizowania tego 
projektu wyznaczony został na 1929 1 30 r. 
z nowym nakładem kosztów w wysokości 
150.000 zł. 

« Uchwały te zreferowane i przedłożone zo 
staną przez inż. Miecznikowskiego Magistra 
towi m. Wilna na posiedzeniu w dniu 5 b. 
m. do dalszego rozpatrzenia i zatwierdzenia. 

Podkreślić należy, iż po zatwierdzeniu 
tego projektu budowa pływalni oddaną bę- 
zostanie prywatnemu przedsiębiorstwu w 
drodze przetargu. 

— Starania Zarządu gminy żydowskiej. 
Nowoukonstytuowany Zarząd gminy żydo- 
wskiej stanął wobec niezmiernie trudnego 
zadania polegającego na wynalezieniu sum 
niezbędnych na opędzenie bieżących wydat 
ków podczas gdy bilans nie został jeszcze 
zatwierdzony a więc sum przewidzianych w 
nim nie woino ruszać. 

W dniu wczorajszym wydelegowani zo- 
Stali z ramienia Zarządu gminy pp. Kruk i 

A. Zajdsznur celem wyjednania u władz ze- 

zwolenia wydatkowania pewnych sum na 
conto przyszłego budżetu. 

— Zmiana projektu urzędowania w Ma- 

gistracie w soboty. Informują nas, iż Magi- 
strat m. Wilna na ostatnio odbytem posie- 

dzeniu między innemiustalił iż z dniem 6 b. 

m. urzędowanie w Magistracie w soboty koń 

czyć się będą o godz.. 14. Pierwotny projekt 
dotyczący urzędowania w sobotę do godz. 
15-ej został anulowany. 

POCZTOWA. 
— Powrót prezesa Dyrekcji P. i T. w 

Wilnie z inspekcji. Prezes Dyrekcji BIT W 

Wilnie p. inż. Żółtowski, który ostatnio ba- 

wił ńa  kilkodniowej inspekcji na terenie 

powiatów  Wilejskiego i Mołodeczańskiego 

powrócił onegdaj do Wilna i objął urzędowa 

nie. O wynikach tej inspekcji podamy w je- 

dnym z najbliższych numerów. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Stowarzyszenia oficerów prze 

niesionych w stan (emerytów wojskowych) 

zaprasza wszystkich członków Stowarzysze- 
nia na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

które ma się odbyć w dniu 20 października 

rb. w lokalu własnym przy uł. Mickiewicza 

Nr. 11 o godznie 10 rano w pierszym termi- 

nie bez względu na ilość przybyłych człon- 

ków. Porządek dzienny Zgromadzenia wy- 

„wieszony będzie w czytelni lokału Stowarzy+ 

sz enia. į 

— Z posiedzenia T-wa Psychjatrycznego 

We czwartek dnia 4 października o godz. 

S-ej wiecz. w sali wykładowej. Uniwersyte- 

ckiej w szpitalu św. Jakuba odbędzie się po 

siedzenie wileńskiego _ Oddziału Polskiego 

Towarzystwa  Psychjatrycznego dla człon- 

ków i wprowadzonych gości z następującym 

porządkiem dziennym: ; . 

1) Prof. dr. R. Radziwillowicz — Spra- 

wozdanie z 19-go międzynarodowego Zja- 

zdu  przeciwalkoholowego w Antwerpii w 

dn. od 20 — 26 sierpnia br. 

2) Sprawy bieżące: Projekt programu s€ 

psychiatrycznej na Zjeździe jekarzy i 

rodników w r. 1929 w Wilnie. 

RÓŻNE. 
— (0) Składnice przy stacjach kole- 

jowych. W roku 1927 wydział powiatowy 
sejmiku Wileńsko-Trockiego przez komisję 
rolną ustalił punkty w celu zbudowania 
składnic przy stacjach kolejowych dlą uży- 
tku gminnych kas spółdzielczych, koopera- 
tyw i kółek rolniczych. Jednocześnie wy- 
dział powiatowy wystąpił do urzędu ziem- 
skiego z prośbą o przyznanie przez urząd 
ziemski sejmikowi działek przy stacjach ko 
lejowych. W tymże celu zwrócona była 

    

     

uwaga urzędom gminnym powiatu, aby Za-4 
rządy gmin przy współudziale sejmiku reali 
zowały poczynania gospodarcze, które mo- 
gą dać korzyść ludności i organizacjom rol 
niczym, sprowadzającym nawozy sztuczne, 
cement i inne artykuły z pominięciem mia- 
sta Wilna i zmniejszeniem wydatków poda- 
tkowych, wyładunkowych etc. 

Żarząd gminy Rzeszańskiej pierwszy ko 
rzysta z okazji i zamierza wykorzystać 
działkę przy st. Bezdany pod składnicę, bu- 
dując tam skład własny na potrzeby gminy 

Rzeszańskiej, Niemenczyńskiej i Podbrze- 
skiej. Rzeszańske kasa spółdzielcza poru- 
czyła trzem członkom zarządu gminy pp. 

S. Sienkiewiczowi z Czerwonego Dworu, 
wójtowi gm. Rzeszańskiej Butkiewiczowi i 
sekretarzowi tejże gminy Żurakowskiemu 
zorganizowanie instytucji spółdzielczo-rol- 
niczej przy gminie w celu ujęcia ruchu 
handlowego w swe ręce i sprowadzania ar- 
tykułów na potrzeby rolnictwa, większego 
i drobnego, przy współudziale finansowym 
kasy spółdzielczej, jak otrąb,  makuch, 
nawozów sztucznych, cementu, wapna i na- 
rzędzi rolniczych. Projektowanem jest spro 
wadzać powyższe artykuły ze st. Bezdany 
do Rzeszy nie przy pomocy furmanek, lecz 
R półciężarowem. 

` yczyć na eży, aby jeszcze w tej jesie- 
ni zarząd gminny zbudował własną składni- 
cę przy st. Bezdany, tembardziej, że oną 
obsłużyć może rejony mleczarskie gm. Nie- 
menczyńskiej, Rzeszańskiej, Podbrzeskiej i 
częściowo Mejszagolskiej, potrzebujące wa 
gonowej dostawy najrozmaitszych artyku- 
łów, związanych z potrzebami rolnictwa. 

Aresziowanie aienia bolszewickiego 
S w sierpniu rb. przybył do Wilna wysłannik mińskiego GPU Łoktik b. oficer ar- 

mi carskiej, który przed wojną służył wojskowa w Wiłnie w 108 pułku piechoty. Łok- 
tik obracał się w Wilnie przeważnie w pewnych sierach emigracji rosyjskiej. Ustalono, iż 
utrzymywał bliższy kontakt z niejakim Myślinem, wysiedłonym we wrześniu rb. z granic 
Polski. Na całą aierę Loktika ciekawe światło rzuca fakt, iż otrzymywał on bliższy kon- 

takt z organizacją rosyjskiej emigracji znanynt „Bratstwem Ruskoj Prawdy", głównie 
zaś z wysiedlonym również z Wilna emigrantem Siewiers - Gapanowiczem. Władze bez- 

pieczeństwa zarządziwszy obserwację nad podejrzanem wyjaśniły, iż jest en szpiegiem 
bolszewickim. Łoktik został aresztowany i osadzony w więzieniu. Na śledztwie przyznł 
się do winy. 

  

„„ Jak się dowiadujemy, wślad za Rzeszą 
idą Worniany i Małe Soleczniki, mając sil- 
ne poparcie w osobie p. starosty Wileńsko- 
Trockiego, który się krząta około Banku 
Gospodarstwa Krajowego i dostarczy czę- 
ściowo gotówki na pokrycie rozchodów 
organizacyjnych 

— Ministerstwo pomaga odbudować ko- 
ściół w Opsie. Ministerstwo Wyznań Rel: i 
Ośw. Publ. na wniosek p. Wojewody Racz- 
kiewicza asygnowało pięć tysięcy złotych na 
odbudowę spalonego kościoła w Opsie. 

— Wielka loterja fantowa. Na rzecz о- 
chronek Związku Pracy Społecznej Kobiet w 
Wilnie, znajdujących się na Nowych Zabu- 
dowaniach i Zwierzyńcu odbędzie się w dniu 
7 października r. b. wielka loterja fantowa. 

— (o) Z T-wa kredytowego m. Wilna. 
jak się dowiadujemy, T-wo kredytowe m. 
Wilna rozpoczęło normalną pracę: zmienia 
listy zastawne rublowe na złotowe, emisja 
8 proc. listy zastawne i w listopadzie przy- 
stąpi do wydawania pożyczek pod zastaw 
nieruchomości. 

— Termin zniesienia prywatnych pawi- 
lonów na terenie b. Targów Północnych. 
Magistrat m. Wilna wydał ostatnio zarządze 
nie w myśl którego wszystkie prywatne 
pawilony i szałasy wystawione. na terenie 
b. Targów Północnych muszą być zniesione 
najpóźniej do dnia>10 bm. w przeciwnym 
zaš wypadku, Magistrat zniesie je sam na 
rachunek poszczególnych właścicieli. 

Pozatem na propozycje firmy „Tektura” 
Magistrat postanowił przejąc jej pawilon na 
własność miejską. 

TEATR I MUZYKA. 

Dziś i — Teatr Polski (sala „Lutnia*). 
komedja jutro ostatnie dwa razy Świetna 

„Pieniądz leży na ulicy”. 
— Najbliższa premjera Teatru Polskie- 

go. Będzie nią słynna nowość spółki duń- 

skich autorów Hirschfelda i Francka p.t. „Ho 

kus - pokus”, groteska trzyaktowa, której 

prolog i epilog, dziejące się za kulisami te- 

atru ukazują przedstawicieli publiczności, 

aktorów i krytyki, którzy wobec dyrektora 

teatru wypowiadają swe sądy o tej sztuce. 

Akt II zaś przedstawia proces o mężobój- 

stwo, przyczem autorzy dają tu kapitalną 

satyrę na spósób postępowania sądowego. 

— Popołudniówka szkolna. W sobotę o 
godz. 5-ej po południu młodzież szkolna uj- 

rzy po raz ostani w sezonie „Grube ryby” 

— M. Bałuckiego. 2 

— Wesele na Kurpiach w Reducie. Dziš 

pierwszy występ Zespołu teatru Regionalne- 

0 — pod dyr. T. Skarzyńskiego. Odegra- 

ta zostanie głośna sztuka ks. W. Skierkow- 

skiego p.t. „Wesele na Kurpiach”. : 

Własne chóry i dekoracje — projektu 

znanego art. malarza S. Norblina. ‹ 

Układ sceniczny i reżyserja T. Skarżyń- 

skiego. 3 2 

Atrakcją widowiska są oryginalne tańce 

ludowe: „Powolniak”*, „Okrąglak* i „Olen 

der 
Zespół teatru Regjonalnego przybywa do 

Wilna specjalnym pociągiem. ||| 

Bilety w cenie od 1 zł. wcześniej do na- 

bycia w biurze „Orbis — Mickiewicza 11, 

a wieczorem od godz. 17-ej w kasie teatru. 

Po przedstawieniu uruchomiona będzie 

specjalna komunikacja autobusowa na An- 

tokol, Zwierzyniec, Dworzec i Kalwaryjską. 

Początek przedstawień punktualnie 0,g. 

20-ej: 

Na srebrnym ekranie. 
„MIŁOSTKI STUDENTA*—kino „Heljos“. 

Szabłonowa niemiecka farsa „z. łezką”, 

utrzymana na poziomie przeciętności; jeden 

z tych miernych filmów „na codzień”, któ- 

re berlińska „Ufa”* fabrykuje tuzinami, — 

oto jak się da pokrótce scharakteryzować 

wyświetlany obecnie w kino-teatrze „He- 

Ijos“ obraz p. t. „Miłostki studenta”. 

Akcja obrazu rozegrywa Się niby to w 

Rosji carskiej, ałe jest to Rosja operetkowa, 

Rosja, z nieprawdziwego zdarzenia”, dener- 

wująca chwilami swą absurdalnością! 

Pozatem jednak obraz posiada sporą do- 

zę humoru i szereg przekomicznych sytuacyj 

i epizodów. Ask 

Ż pośród wykonawców wyróżnia się grą 

i humorem nietyle zmanjerowany i podtatu- 

siały Harry Liedtkie, kreujący rolę tytulowa 

oraz įego Ilegmatyczna partnerka hr. Agnes 

Esterhazy, co szampańska, wpadająca chwi- 

lami w groteskę, parka: Ernest Werebes i 

Masja Paudier. ' A 

Nad program: interesujące zdjęcia nauko- 

we z Nowej Zelandji. Alfa. 

RAD JO. 

Środa dnia 2 października 1928 r. 

12,00- 12,10: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 

Krakowie oraz komitnikat meteorologiczny. 

16,50 — 17,10: Odczytanie programu dzien: 

nego i chwilka litewska: || 
17,10—17,35: Transmisja z Warszawy: 

Odczyt organizowany staraniem Min. W. R. 

iO.P. „Wycieczki w związku z naucza- 

niem języka ojczystego”, wygłosi dr. Sta- 

nisław Tync. a 
17,35 - 18,00: „Początki muzyki i muzy- 

ka starożytna* odczyt l-szy Z cyklu „Hi- 

storja muzyki w przykładach* wygł. prof. 

Michał Józefowicz. $ 
18,00 --19,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popołudniowy w wykonaniu orkie- 

stry P. R. pod. dyr. Józefa Ozimińskiego. 
W programie polska muzyka lekka, 

19,05—19,30: „Wślad za ptakami* poga- 

danka dla dzieci i młodzieży wygł. Marja 
Weryho-Radzowiłłowiczowa. 

19,30—19,50: „Mój wesoły raid* Il-ga 
i ostatnia impresja z podróży na Kresach, 
wygłosi artysta Teatru Polskiego, Karol 
Wyrwicz-Wichrowski. 

19,50 -20,15: „Czy pakt Kelloga zabez- 
piecza pokėj?“ pogadanka popularna—wy- 
głosi Jan Jankowski. 

20,15— : Komunikaty 
programu na czwartek. || 

20.30 -22.00: Transmisja z. waszawy: 

Koncert poświęcony twórczości Chopina. 

Wykonawcy: Halina Leska (sopran), Zofja 

Rabcewiczowa (fort.) i prof. Ludwik Urstein 

(акотр ). zd : 
22,00--22,30: Transmisja z Warszawy. 

sygnał cząsu, komunikaty, P.A.T. policyjny, 

sportowy i inne oraz muzyka taneczną z re- 

stauracji „Oaza“. : 

OFIARY. 
— Od oficerów i personelu biurowego 

Filji 3 Okr. Skład. Uzbr. naradjo dla ocie= 
mniałych dzieci zł. 14,— 

i odczytanie 

Najsłynniejszy film świata 

Ė NAPOLEON 

Ё 
w tych dniach w kinie 

„ME TOS. 
Wyprod. tego superfilmu kosztowało 

61.000.000 frank. 
  

  

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Antonius Viscont: „Tractatus ca- 

nonicus de matrimonis rato ct non con- 
suminato*. Cum specimen causarum. Str. 
24i dużego formatu. Roma. 1928. 

Autor tego kapitalnego dzieła, które 
mieć będzie niewątpliwie szerokie rozpo- 
wszechnienie międzynarodowe, ks. Antoni 
Wiskont, szambelan papieski, notarjusz Wi- 
łeńskiej Kurji Archidecezjalnej, dr. filozofji, - 
teologji i prawa kanonicznego, licentiatus 
scientiarum politicarum et socialium bawił 
ostainiemi czasy przez blisko miesiąc w 
Rzymie dopełniając Opracowany w Wilnie 
traktat, drukujący się w Rzymie, jako wy- 
dawnictwo „Jus Pontificium, dedykowany 
Ojcu św. Piusowi Xl-mu*. Dzieło ks. Wi- 
sconta ma na pierwszej karcie rzymskie 
„Imprimatur“ z datą 4 sierpnia rb. 

Do traktatu dodany jest opis, ściśle do 
kumentowany, dwóch spraw rozwodowych, 
jako przykład procedury. Przedmowa dato- 
wana: Wilno, 13 czerwca 1928. 

- Tadeusz Sinco: „Od Olimpu do 
Olimpii”. Wrażenia i rozważania z podróży 
greckiej (odbytej na wiosnę 1925 r. wespół 
z profesorami M. Rozmarynowiczem i St. 
Skiminą z Krakowa). Dwieście rycin. Mapki. 
Str. 432. Lwów— Warszawa. Wydawnictwo 
Książnicy Atlas. 1928. 

Dzieło bardziej obszernej erudycji hel< 
ladoznawczej i starożytniczej niż Opis ma- 
lowniczy. Książka przeznaczona dla „do- 
rosłej inteligencji* a przedewszystkiem dla 
młodzieży szkół średnich i wyższych. Wy- 
pełnia doskonale lukę w piśmiennictwie 
polskiem, którą przywykliśmy łatać odpo- 
wiedniemi pracami bądź Niemców bądź 
Francuzów. Książka-przewodnik, napisana 
przez gruntownego znawcę Grecji staroży- 
tnej, a orjeniującego się bystro w Grecji 
nowoczesnej. Literatura przedmiotu skrzę- 
tnie wyzyskana. Wykład nieco ciężki, na- 
zbyt zgęszczony cytatami, bardzo esencjo- 
nalny ale też i nader często przypominający 
styl i tok tego robzaju prac podróżniczo- 
naukowych niemieckich. 

— Piotr Choynowski:: „O pięciu pa- 
nach Sulerzyckich*. Nowele. Str. 208. 
Warszawa. Gebethner i Wolff. 1928. 

Najlepsza pierwsza. Tło historyczne z 
drugiej połowy XVIII wieku. Opowieść o 
szlachcicu skazanym na śmierć za przela- 
nie krwi w kościele. Dużo też ma drama- 
tycznego wyrazu opowiadanie z epoki szwedz 
kiego potopu za panowania Jana Kazimie- 
rza. Naogół: siedem rasowych fragmentów 
literackich, nad któremi panuje wytrawny 
pisarz niezłomnie zawsze objektywny, jak- 
by niedający przystępu do siebie porusza- 
nym tematom i rozwijanym poglądom. Ulu- 
bione te zresztą stanowisko Choynow- 
skiego. 

—- M. Mścisz: „Zarys metodyki ge- 
ografji*. Podręcznik dlą nauczycieli w se- 
minarjach, szkołach powszechnych oraz dla 
wyższych kursów nauczycielskich. Z 93 iłu- 
stracjami. Warszawa. Wydawnictwo M. Ar- 
cta. 1928. 

— „Podręcznik fotografji*. Przewod- 
nik praktyczny dla amatorów i zawodow= 
ców. Opracowany przez T. Barzykowskie- 
go i j. Jaroszyńskiego, pod redakcją St. 
Schóniekda. Z rycinami i tablicami. Wydanie 
Ш. Wydawnictwo M. Arcta. 1028. 

Zarówno początkujący, jak już wykwa= 
liiikowany fotograf zuajdzie tu cenne wska 
zówki do wydoskonalenia poszczególnych 
etapów fotografowania. Jasny wykład uprzy 
stępniają jeszcze jasne ryciny Oraz szereg 
tablic, wykresów i przepisów. Jest to no- 
we opracowanie znanego, popularnego pod 
ręcznika fotografji Vogla, wydane pod kie- 
rownictwem „Polskiego Towarzystwa Miło- 
śników Fotografii". 

— St. Tync i Józei Gołąbek: „Czy- 
tanki polskie*. Na klasę II gimnazjalną, 
oraz „Przewodnik metodyczny do Czytanek 
Polskich dla IV oddziału Szkoły Powszech- 

*. Lwów — Warszawa. Książnica Atlas. 
1928. 

„Czytanki* Tynca i Gołąbka ułożone 
są zgodnie z najaowszemi dążeniami dy- 
daktyki, dość szczupłe i dają mniej więcej 
tyle tylko materjału naukowego, ile rzeczy 
wiście można przerobić na lekcjach w cią 
gu roku. Ułożone są w cykie. Dobór bar- 
dzo staranny; są to utwory : najwybitniej- 
szych naszych pisarzy, dawniejszej i now- 
szej doby, są interesujące, żywe, przeważa- 
ją opowiadania; wierszy jest 1|3; tętni w. 
Czytankach radość i humor, są wolne od 
moralizatorstwa; zaopatrzone są w przeróż- 
ne pomoce dydaktyczne, jak objaśnienia 
wyrazawe i rzeczowe pod ustępami, Życio- 
rys; wybitniejszych autorów, sentencje, przy 
słowia, zagadki, historyjki w obrazkach, 
nuty przy kilku wierszach, liczne ilustracje, 
dwie tablice, spis lektury domowej (zaapro 
bowanej przez Ministerstwo) i celowy słow 
niczek ortograficzny. Najważniejszy jednak 
z tych pomocy jest Przewodnik Metodycz- 
ny „dla tych Czytanek*, zawierający szereg 
wskazówek co do analizy utworów, co do 
przeróżnych ćwiczeń w mówieniu i pisaniu; 
ćwiczeń gramatycznych, słownikowych, sty- 
ZEE ortograficznych. 

— Zdzisław Kleszczyfński: 
Cieo*. Nowele. 
Wolff. 1928. 

Pierwsze opowiadanie, od którego cały 
cykl wziął tytuł, to dzieje arcysmutnego 
Sylwestra dwóch tancerek, sióstr Gwoździ- 
kowien. „Pia* to historja o malarzu, który 
nie poznał się na kobiecie, której portret 
malował. „Mieszkanie* to makabryczna opo 
wieść na tle teraźniejszych stosunków mie- 

szkaniowych. W innej noweli pewien uro- 
dziwy książę nie może zdecydować się na 
małżeństwo etc. A wszystko pisane ze zwy 
kłą u Kleszczyńskiego werwą, humorem, 
dezynwolturą—i dyskretnym sentymentem. 

„ 7 Włodzimierz Perzyński: „Znamię* 
Dziesięć nowel. Str. 231, Warszawa. Gebeth- 
ner i Wolff. 3 

— Wiodz. Perzyfiski: „Dwoje ludzi“, 
Powieść. Str. 286. Warszawa. Gebethner i 
Wolff. 1928. 

Dwie kobiety kochają jednego mężczy= 
znę. Każda inaczej. Dokoła: cała galerja 
współczesnych figur — ną tle ciekawej fabu- 
ły wybornie rozwiniętej. Powieść ta naj- 
nowsza Perzyńskiego nie ustępuje naj- 
lepszym jego belletrystycznym utworom jak 
„Raz w życiu” lub „Nie było nas byt las“. 

EB 

„Siostry 
Warszawa. Gebethner i
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Wczoraj do Naczelnika Wydziału 
Bezpieczeństwa p. S. Kirtiklisa zgło- 
siła się delegacja przedstawicieli biur 
transportowych z prośbą o interwen- 
cję w sprawie strejku robotników 
transportowych, którzy, jak wiadomo, 
uniemożliwiają wywożenie ze składów 
cukru, soli i innych towarów, na któ- 
re obecnie, w związku z pierwszym 
daje się odczuć znaczne zapotrzebo- 
wanie i których brak w detalicznej 
sprzedaży daje się już zaobserwo- 
wać, 

Pan Naczelnik obiecał poprzeć 
Sprawę i skierował petentów do Sta- 

Sirejk fransporfiowców częściswo zlikwidowany. 
rostwa Grodzkiego, jako władzy po- 
wołanej do zlikwidowania tego zatar- 
gu. Pan Starosta lszora po wysłu- 
chaniu delegacji wydał rozporządze- 
nie, mające na celu ochronę robotni- 
ków, którzy zgodzili się przystąpić 
do pracy. Jak nas iniormują ze źró- 
deł urzędowych, w dniu wczorajszym 
przystąpiło do pracy przeszło stu 
robotników wobec czego ilość strej- 
kujących nie przewyższa obecnie 50 
proc. ogólnej liczby i w dniu dzisiej- 
szy.n składy towarzystw transporto- 
wych będą już mogły dostarczyć fir- 
mom towarów żądanych. 

Z SĄDÓW. 
KOMSOMOLCY - MANIFESTAŃCI UKA- 

RANI ZA WROGIE WYSTĄPIENIE 
Wokanda Sądu Okręgowego w Wilnie 

głosiła wczoraj „sprawa Wiucuńskiego i in- 
nych*. Wchodzimy na salę. Na ławie oskar- 
żonych dziewięciu młodzieńców oraz panien- 
ka. Odrazu rzuca się w oczy, że są to żydzi 
później już dowiadujemy się że ódpowiadają 
za udział w demonstracji komunistycznej 
zorganizowanej przez Związek Młodzieży 
Komunistycznej. Dla przydania tej demon- 
stracji specyficznego znaczenia  zorganizo- 
wana ona została w południu 1 stycznia 
1926 r. przed pałacem reprezentacyjnym, 
gdzie wówczas p. Wojewoda Raczkiewicz 
przyjmował od przedstawicieli władz świe- 
ckich i duchownych oraz organizacji spo- 
łecznych życzenia dla Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Manifestanci wystąpili tłumnie 
niosąc transparanty i wznosząc wrogie okizy 
kr Policja rozproszyła manifestantów i are- 
sztowaia najbardziej krzykliwych a wśród 
nich osobnika niosącego transparent — zna- 
nego komunistę Wiucuńskiego. Po przepro 
wadzeniu śledztwa ustałone zostało, że tran 
sparenty przygotowywał znany na: gruncie 
wileńskim malarz i rzeźbiarz — Dawid Łap 
kowski, uczeń zawodowej szkoły rysunko- 
wej. Przyznał się on do malowania nadpi- 
sów, które rzekomo miał wykonać na pole- 
ce PF eznanego mu osobnika. Trzecim wre- 
szcie p.cważniejszym uczestnikiem manifesta 
cji był, karany uprzednio w Łodzi — Chaim 
Szeps. Fozostali to młodzież komunistyczna 
rekrutująca się z uczni, rzemieślników i sub- 
jektów. ; 

Przewód sądowy trwający kilka godzin 
przyniósł bogaty materjał obciążający, to też 
nie małe trudu położyć musieli obrońcy о- 
skarżonych mecenasi:  Petrusewicz, Smiig, 
Czerrihow i apl. adwokacki p. Frydman aby 
zbić dowody oskarżenia. W rezultacie prace 
obrony nie dały pożądanego dla oskarżo- 
nych rezułiatu gdyż z wyjątkiem jednego, 
a mianowicie Bejgeltrichera wszyscy zosta- 
li skazani. Najcięższą karę sześciu lat otrzy- 
mał Wiucuński, niefortunny malarz Łapkow- 
ski cztery lata, Szeps trzy lata, pozostali po 
trzy i sześć miesięcy. Odpowiadający z wol 
nej stopy (wszyscy prócz tizecn wymienio- 
nych) csadzeni zostaną w więzieniu о le 
nie będa mogli wnieść kaucji. 

Nadmienić należy, że Wiuciuński korzy- 
stając z prawa zabrania głosu w sprawie о- 
statniego słowa rozpoczął agitacyjne prze- 
mówienie, za co został z rozkazu przewod: 
niczącego sędziego Jodziewicza wyprowadzo 
ny z sali. 

Oskareżnie popi 

W sprawie fałszywej „Batocji '. 
Z konwentu korporacji wileńskiej „Ba- 

-  torja* otrzymujemy pismo następujące: 
W związku z wykryciem na terenie m. 

2 szawy akcji Oszukafczej, prowadzo- 
żez pewiiych osobnikow, podających 

8 akademików i przedstawicieli rzeko- 
mo istniejącej i zalegalizowanej przy Uni- 
wersytecie warszawskim korporacji pod 
nazwą „Batorja“ oraz infotmacją podaną 
przez czasopismo „Słowo* pt. „Fałszywa 
Batorja”, zwracamy się do Sz. Pana Re- 
daktora o umieszczenie następujących wy* 
jaśnień: 

1) Istniejąca i zalegalizowana przez Se- 
nat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie akademicka korporacja „Konwent Ba- 
torja* jest najstarszą, powstałą na gruncie 
wileńskim, korporacją i żadnego oddziału 
w Warszawie nie tworzyła ani nikogo do 
utworzenia takowego nie upoważniała. 

2) Przywłaszczenie nazwy przez ubiega- 
jące się o legalizację stowarzyszenie w 

Warszawie, było, z chwilą dojścia do faktu 
tego do wiadomości naszej, przedmiotem 
protestu, złożoaego przez nas do Senatów 
wszystkich warszawskich wyższych uczelni, 
oraz do naczelnych władz Związku Pol- 
skich Korporacyj Akademickich. 

Występowanie wzmiankowanych po- 
wyżej osobników pod nazwą „Zarządu 
Korporacji Batorja* było nadużywaniem cu 
dzej nazwy w celach oszukańczych i jako 
takie nadaje się tylko do ścigania sądowo- 
karnego. 
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MAURYCY LEBLANC. 

Agencja „Barnefti Spółka”. 
— Wobec tego urządziłeś pan po- 

ścig za nim? — zapytał Barnett. 

— Baron wziął mnie do swego au- 

ta. Przyłapaliśmy jegomościa  Verni- 

ssona i zmusiliśmy go mimo protestów 
i lamentu do powrotu. 

— Więc on nie chciał 
znać? 

— Nawpół.... odpowiada tak: Pro- 
szę nie mówić nic mojej żonie, proszę 
jej tutaj nie wzywać!... 

— Ale co się stało ze skarbem? 
— '' ' bryczuszce nic nie było. 

-zy dowody są istotne? 
"niej, buty jego odpo- 

wiadają id< śladom  pozostawio- 

nym na cmen Poza tem ksiądz 

proboszcz  twie 4zi, że spotkał tego 

człowieka na cmentarzu w  wieczor- 

nej porze. Niema żadnych wątpliwo- 

ści! 
— Więc pocóż u djabła zmobilizo- 

wałeś mnie? 

— — Асй, to na żądanie księdza pro- 

boszcza, który nie chce się zgodzić ze 

mną w pewnym drobiazgu, — odrzekł 
zagadnńięty, tonem niezadowolenia. 

— Drobiazgu!... I pan to tak nazy- 
wa! — oburzył się proboszcz. 

— O cóż więc chodzi? — zapytał 
Barnett. 

— To z racji... — zaczął ksiądz. 
— Z racji.. — nastawał detektyw. 
— Złotych zębów. Vernisson ma 

istotnie dwa złote zęby. Jednak.... 
— Jednak? 

się przy- 

ZR 

1 PRZECRADZEK URBANISTYCZNYCH. 
Jakże to z tym kosztorysem? 

Popularne przysłowie „czekaj tatka la- 
tkal* w odniesieniu do rekonstrukcji basz- 
ty na górze Zamkowej, nie przestaje, nie- 
stety, być aktualnem! 

Gorzej jeszcze — z dnia na dzień staje 
się coraz to aktualniejszem! 

Wziąć chociażby dla przykładu historię 
z konkursem na projekt nowej baszty, Ści- 

ślej nadbudówki obecnej. 
Już 20-go sierpnia rb. miał upłynąć ter 

min miesięczny składania projektów 1 moż- 
na było oczekiwać ogłoszenia wyników 
konkursu, tymczasem minęło jeż nietylko 
20-ste sierpnia, lecz i 20-ste września, a © 
konkursie i jego wynikach w dalszym ciągu 
„ani stuchu, ani duchu“! 

Wprawdzie w międzyczasie jeden z fi- 
larów komitetu konkursowego oświadczył 
nam, że termin konkursu zostaje przedłu- 
żony i że „w najbliższych dniach* zostanie 
ogłoszony .„odnośny komunikat”, lecz skoń- 
czyło się na zapowiedzi! 

Miejmy nadzieję, $że komitet konkvrsu 
uczyni nareszcie zadość słusznemu zainte- 
resowaniu ogółu i poinformuje go szczegó- 
łowo o obecnym stanie tej palącej sprawy, 
przez opublikowanie odnośnych wyjaśnień. 

Czas już na to najwyższy! 

Niszczejące malowidło. 
Gdy wejdziemy wgłąb dziedzińca domu SK 

Nr 28 przy ul. Wielkie, ujrzymy na jednej 
ze ścian po lewej stronie įogromne malo- 
widło. Przedstawia ono dolny zamek kró- 
lewski, który mieścił się niegdyś u stóp 
góry Zamkowej i miał bezpośrednie połą- 
czenie z Katedrą. 

Malowidło to uważane jest za zabytek 
i jako takie, wymienia się w przewodnikach 
po Wilnie. Jako żywe świadectwo nieistnie- 
jącej już siedziby królewskiej jest niewą- 
tpliwie cenne. Niestety, ulega ono coraz to 
szybciej postępującemu zniszczeniu i jeśli 
go się nie podda natychmiastowej restąu- 
racji, grozi mu w najbliższym czasie całko- 
wita zagłada! m 

Skądinąd słyszeliśmy, że właściciel do- 
mu chętnieby się zgodził na odnowienie 
tego malowidła nawet „własnym kosztem, 
potrzebna więc jest łtu tylko pewna inicja- 
tywa ze strony zainteresowannych CZYNzy 
ników. a 

Najwłaściwszemby było polecić rekon- 
strukcję tego zabytkowego malowidła słu- 
chaczom Wydziału Sztuk Pięknych USB., 
którzy niejedną już pracę podobną w na- 
szem mieście wykonali. 

A więc pomyślmy o tem! 
Przechodzień. 

TRELMWWSKIW ZEWRRERKNO RE RWD RSS, 

Ze šwiafa. 
— Wdzięczny słoń. Z Londynu 

nadchodzi wiadomość 0  wzruszają- 
cym akcie wdzięczności słonia, Pe- 
wien myśliwy angielski napotkał w 
dżungli ogromnego słonia. Zdrętwiały 
z przerażenia Anglik zamierzał ucie- 
kać, gdy nagle spostrzegł, iż słoń 
kuleje. Okazało się, że w [ego nodze 
sterczała drzazga, której słoń nie 
mógł się pozbyć. Litościwy Anglik 
przezwyciężył strach, zbliżył się do 
olbrzyma i wydobył drzazgę. 

Po kilku latach demonstrowano w 
cyrku londyńskim wielkiego słonia 
indyjskiego. Zdziwienie naszego my- 
Śśliwego nie miało granic, gdy w sło- 
niu tym poznał swego pacjenta. Ale 
i słoń ma dobrą pamięć. Wśród ty- 
siąca widzów zauważył swego wy- 
bawcę, wyciągnął doń trąbę i... w do- 
wód wdzięczności przesadził go deli- 
katnie z tańszych miejsc - do loży. Si 
non e vero, e ben trovatol 

— Ale jega zęby są z prawej stro- 
ny, a tamte były z lewej. : 

Jim Barnett nie mógł zapanować 
nad ogarniającą go wesołością. Wy- 
buchnął głośnym śmiechem. A widząc 
oburzone spojrzenie proboszcza, za- 
wołał: 

— Z prawćj strony? Ależ to ka- 
tastrofa! Czy ksiądz proboszcz jest 
pewny, że się nie myli? 

— Mógłbym przysiąc! ! 
— Ale wieczorem spotkał ksiądz 

proboszcz tego człowieka? 
— Tak, na cmentarzu. To był ten 

sam człowiek, którego aresztowano, 

ale jestem pewien, że nie on był u mne 
w nocy, gdyż ma złote zęby po lewej 

stronie! : : 

— Może je sobie przesunął, za- 

żartował rozbawiony detektyw. — 
Bechoux, przyprowadź nam tego wi- 
nowajcę. 

Po kilku minutach ukazała się roz- 
paczliwa postać, z obwisłemi wąsami 
i niespokojnych oczach, był to Verni- 
sson. Towarzyszył mu baron de Gra- 
vieres, olbrzym, a szerokich  ramio- 
nach, w ręku ściskał rewolwer, który 
jednak wydawał się. zupełnie niepo- 
trzebnym. Ogłuszony ciosem, jaki 
spadł na niego. Vernisson zaczął jęczeć 
i narzekać.: 

— Ja doprawdy nic nie rozumiem, 
o co chodzi... Drogocenne przedmioty, 
złamany zamek? Co to wszystko zna- 
czy? 

— Proszę nie udawać i przyznać 
się do winy! — rozkazał Bechoux. 

—. Przyznam się do wszystkiego, 
co panowie rozkażą, byleby nie dawa- 
no znać mojej żonie. Tylko nie to! 

— Papyrus z przed 3709 lat. 
W petersburskim Ermitage'u znajdu- 
je się starożytny papyrus egipski, za- 
wierający iormułki _ matematyczne. 
Uczony rosyjski W. W. Struwe zdo- 
łał odcyfrować obecnie ten rękopis, 
liczący 3700 lat. Okazało się, iż. po- 
stępy ludzkości w dziedzinie matema- 
tyki są nikłe; to, co w naszych cza- 
sach uchodzi za ostatnie słowo nauki, 
znanem było już w wiekach za- 
mierzchłych mieszkańcom doliny Nilu. 
Odcyfrowany papyrus posiada 5 met- 
rów długości; stanowi on, według 
profesora Struwe, zbiór zadań  mate- 
matycznych ucznia 'egipskiego, który 
żył 1800 lat przed Chrystusem, Wśród 
zawartych w rękopisie 25 zadań na 
wyróżnienie zasługują twierdzenia ge- 
ometryczne, dotyczące objętości pira- 
midy oraz powierzchni półkuli. Do- 
wodzenie odbywa się przy pomocy 
takich samych formułek, jak obecnie, 
Pozostałe zadania arytmetyczne i 
algebraiczne dowodzą niezbicie wyso- 
kiego poziomu matematyki w staro- 
żytnym Egipcie. 

  

——"B EAST TA 

GIEŁDA WARSZAW0548 
2 paždziernika 1928 r. 

Bewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 „ 8,95 

Belgija 123,94 124.25. 123,63 
Holandia 357.40 358.30 356.50 
Stokholm 238,85 _ 239,35 238,15 
Londyn 43,25 43.36 43,14 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 3483 / 34.92 34.74 
Praga 26,42 26.48 26.38 
Szwajcarja 171,62,5 172.05 171.20 

Wiedeń 125,48 125.79 125.31 
Włochy 46,62 46,74 46.50 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.43. 

EANKETSI) RESURSAI 

  

Ogioszenie o przetargu 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę: 

1. piętrowego gmachu Sądu  Grodz- 
kiego w Baranowiczach o kubaturze. 5400 
m3 i przy nim parterowego budynku aresz- 
tu o kubaturze 1473, m3. 

2. piętrowego gmachu Sądu Grodzkie- 
go w Wołożynie o kubaturze 5200 m3-i bu- 
dynku aresztu o kubaturze 1600 m3. 

3. na budowę gmachu  gimnazjtm w 
Lidzie o kubaturze około 16250 m3. 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 
nych kopertach do dn. 6 października r. b. 
do godz. 12-ej w południe w Dyrekcji Ro- 
"bot Publiczn. przy ul. Grodzińskiej 6. Do 0- 
oferty należy dołączyć wadjum w wysoko- 
ści 3%:od zaoferowanej na każdą budowę 
sumy. Otwarcie ofert nąstąpi w tymże dniu 
o godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybót 
oferenta oraz ewentualnego przeprowadze- 
nia dodatkowego przetargu ustnego.  * 1 

Ceny winny być podane na jednostkę 
roboty na podstawie ślepych kosztorysów, 
które można otrzymać w Dyrekcji, „gdzie 
także będą podane warunki techniczne co 
do wykonania robót. 

54—XI 2 DYREKTOR :« 
(©) Inż. A. Zubelewiczę 

# 
й 
B 
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02512] opalowy, kowalski i koks 

A, najlepszych gatunkó . ^ 

    

Poleca ostatnie nowości 
z dziedziny radjotechniki. 

polsko - niemiecki z 
k 

Ę Dostawa natychmiastow.. bu 
rachunkowością po- 

- 

  

T HTTTI 
Kalturalno-Ošwi 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 3. 

kolwek u 
ze świata zwierzęcego, jaki kiedy 

Orkiestra pod dyrekcją p. 

Chang” kazał się na ekranie: »» Schoedsak'a 

8. 4-ej. Następny program: „AG 

Od śmia 2 do 7 października 1928 r. włącznie bęczie wyświetlany jeden z największych mi 
Wynik ekspedycji naukowej Merian Coopera iErt 

do dżungli siąamskich w 8-iu ak 
„Chang” jest filmem, karege powstanie kosztowało 2.000.000 dolarów i życie kilku set 

łŁ Szczepańskiego. Kasa czynną od 3 
ONJA_JERO: 

. 5 m. 30. Początek seanso) 
OLIMY“, ) 

  

Kimo” ing“ 
Taair „Eslios Esterhazy w najnow: 
Witeóska 38. 12 akt. dramacie 

  
oo" 

    

Dziś szaleństwo młodości i miłości! Ulubieniec 
szym 
Bk „Allastki siadonta 

__kostjumowy. Przepych. Tłumy. Wystawa. Seansy o g. 4, 6, 

pubisnase kiarry Liectke i przepiękna gwiazda Fr | 
% podług powieści 

lanki rosyjskich oficerów. Życie studentów. Karnawė; 
(Student-żebrak). Bał w garnizunię, 

8 i 10.15 
  

  

  

Tas „Nanda“ | 
Wielka 30. 

Nieśmiertelne arcydz 
Dzist Ostatni raz w Wilniel Nowe wydaniel 

ieło FREDA NIBLO 

W roli tytułowej 

„BEN HUR 
Ramon Novarro, 

"monumentalne "7 656 
misterjum w 12 akt. ' 

  

  

  

  

  

  

Rędak 

A Polonja“ Dziś szlagier obecnego sezonu. Rolę główną kreuje znany RICHARDO O w jego najlė PPEN I 
WAŻY yi 3 że "R ść Tajniki życia wielkomiejskiego!!! Salony * 

A.Mickiewicza 22. | kreacji „O Ś t 5a T a š 4 ki a G stokracji i spelunki podmiejskieli! 14“ 
kabaret6ėw... Na śliskiej dropze... Rewja pięknych kobiet... Początek o godz. 4, ost. 10.25. 

Passe-part: ut i bilety honorowe w dniu premiery i w dni świąteczne nieważne. : par 

King Piecądil “į Dziśl Wielka uroczysta premjera! Nowe wydanie 1928 r. W nowem UĘERIE PRES Wielki u 
r i у у į “ (Ezy Blazna) W rolach głównych: Człowiek ! 

„ У Leonida Andrejewa „Te, kidrego hiją [0 twarzy twarzach Lon Chaney, John Gilbert i Norma 50 

  

WIELKA 42. 10 aktowy dramat zbolałej duszy, ukrytej pod maskę śmiechu. Rekord, powodzenie na całym świecie. Pi 
tek v g. 3.30. Sobota i święta o g. ł-ej. Ostatni seans 10.30. UWAGA Z powodu wielkiego natłoku prd 

przychodzić na wcześniejsze seansy. 

LEEDS EEA T hcesz otrzymać 

©GŁOSZE 
Magistrat m. Aleksandrowa-Kujaws 
dztwo Warszawskie) - zawiadamia 

| października 1928 r. o godzinie 10 rano odbędzie 
się sprzedaż przez 

LICYTACJĘ 
kompletnego urządzenia elektrowni, składającej się 
z jednej stałej lokomobili „Wolifa* 
o sile 45 H. P. zbudowanej w 191 
dynamo maszyn, 
strumentów mierniczych. 

Reflektanci na kupno powyższego zechcą wpła- 
cić do Kasy „Magistratu przed licytacją wadjum w 
sumie 1.000 zł. 

Cena wywoławcza na lokomob. 

Na pozostałe urządzenia ceny podane będą 
licytantom w dniu licytacji. 

2697 Burmistrz (—) 

DREZNO? * UREWORNCNWWIJ 
СЕИ НОНЕ РЕЬ РУЕБ UZBESNC SODOTEKU TEZ ЕВЕ WSO 

Od 1-g0 do 6-go października r, b. 

firma @ Amót I St. Jezlersk 

e Die WYPrZEdOŻ 
Płótna, kap, serwet, ręczników, firanek, 
raz bielizny męskiej, damskiej i poś 

niskich cenach. 
— Prosimy obejrzeć nasze okną wystawowe. 
ESI GBK PZZŻYWACA CZESKA DARRANA OZKOTY PRACZE ATAWECA NOCAMI 

Bi Szkło do okien I luster H 
sprzedaż skrzyniami i przyrźnięte do 

podanych wymiarów. 

. . „Djamenty do cięcia szkła. 
Kooperatywom udzielamy rabat. 

Firma „SZYBA” ul. Pa Zawalna 32 
(naprz. rynku). 

DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, LOP.P, 

  

tablicy rozdzielczej i innych 

wad zapomocą ope- 

AWAWAWA 
KUPRO | SPRZEDAZ 

f fjomów dochodo- 
\ wych i dom- 
ków (osobniak) 
poszukujemy do 
nabycia za gotów- 
kę. Zgłoszenie 
bezpłatnie przyj: 

mujemy | 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. -3 

For przy sz0- 
sie odl. od st. 

kol. 6 klm. Obszar 
60 ha. Ziemia do- 
bra, las 100-letni, 
Zabudowania. 
Sprzedamy natych- 
miast 2а — 6.000 

dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 
m sei 

olwark 60 ha Z 
zabudowaniami 

6 klm. od st. ko- 
lejowei o bardzo 
urodzajnej glebie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

Ni Ee 
kiego (Wojewó- 

że w dniu 18 

z kondensacją 
0 roku, dwuch 

in- 

i 

ilę 10.000 zł. 

” 
‚- © 

W. Pecarz. 

Mickiewicza 21, 

NEA EL zi 
r 6. + i 

KAMIENICĘ“ do- į 
chodową na pryn- 
cypalnej ulicy mia- 
sta Zz przedwojen- 
nym długiem 
sprzedamy dogod- 
nie poważnej 

osobie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, 7—€09b 

WĘGIEL 
opałowy z dostawą w 
wozach  plombowa- 
nych po cenach kon- 
kurencyjnych. Szep- 
s 5 - і 

й 8 
POSADY = 

pokrowców, kołder, 
cielowej po nader) 

—0-6LSP,       
DOKTOR 

anryłkiewiczowa 
b. starszą asystentka 
Kliniki Dermatolo- 
gicznej U. S$. B. po 
powrocie z Paryża 
przyjmuje od 11—12 
iod 5 6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sow metodą Sabou- g 
raud'a, elektroterapja, Ks BLS 
naświetlanie i kosme- 

akademją pesiowi LEKARZE R kinis STU Ža e 
chalterją podwójną, AW Afg zrarszczek i innych potrzebna de wszyst-skawe zgłoszenia do 

W. śmiaławska 
muje od godz. 9 
1. _ Mickiewicza 

dwoje dzieci, prosi o 
przyj jakąkolwiek posadę, 
do posiada b. poważne 

6 + 5226 B R.H. „WILOPAŁ szukuję ac Od za- DOKTOR н Išstyczuycii kuchnię. Wymagane 

B ras BłoRZe a, Rod Wilno, Wileńska 33 Poważne _rekomen- 
B Styczniowa 3. 019 Ę-Uiumas“ do adm | ZELKOWIEZ |m. 1. 458— dacje. Zgłaszać się 

5 . = —5 owa 
еа о ва ло ои а 2О SALES u SĄ god r m. 1, Zwierzyniec. -6 
ZEBY STOW NTSC NTA : moczowych, od 9 SEZ B mz IE "ca FĘRYTĘY | —1, od 5—8 wi yły zawiadowca 
B <! Firma chrześcijańska |5 B TWW oh wek [BB ARUSZERA| GB koiei wąskotorowej 
8 2 Kobieta-Lekarz Sue ons LA A = 

8 Ё BIURO RADJOTECANICZNE 2 Popieraj di. LaAŚOWICZOWA NA zhžidujacy się R nę: 
= m zy, a mąj i Wilno, ul. Wileńska 25. KOBIĘCH MENĖ“ | AKUSZERKA ©) ge, „fa AA 4 

B 
B „Uskutecznia naprawę, zamianę 
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i przebudowę aparatów. gU
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Muszę powrócić da domu w przy- 
szłym tygodniu. Ona nie może wie- 
dzieć o niczem, gdy wrócę... 

Wzruszenie i strach wywołały gry- 
mas na jego twarzy, i drżące usta foz- 
chylały się szeroko, ukazując dwa zło- 
te zęby po prawej stronie. i 

Jim Barnett zbliżył się i chwycił 
palcami te metalowe, błyszczące zęby. 

— Nie ruszają się, — zauważył, — 
i istotnie znajdują się po lewej stronie 
szczęki. Ksiądz proboszcz widział je 
jednak po lewej stronie! 

Inspektor Bechoux wpadł w złość: 

— To nie zmienia postaci rzeczy!.. 
Przyłapaliśmy złodzieja i nie wypuści- 

  

„my go. Od wielu już lat nawiedza on 
te strony, starannie" przygótowując 
atak. To on ukradł skarby z zakrystji. 
Ksiądz proboszcz myli się napewno! 

Ksiądz Dessole „podniósł 
ście ręce do góry: 

— Nie mylę się, złote zęby były 
napewno z lewej strony twarzy zło- 
dzieja! ; : 

— Z prawej! 
— Z lewej! 
— No dobrze! — zauważył uspa- 

kajająco Barnett. — O cóż więc cho- 
dzi teraz? : 

— Muszę mieć pewność, że ten 
człowiek popełnił kradzież. | 

— W przeciwnym razie? 
— W przeciwnym razie zwrócę się 

do policji, co powinienem był uczynić 
odrazu. Jeśli ten człowiek nie jest wi- 
nien, nie mamy prawa go zatrzymy- 
wać. A ponieważ zęby jego są z innej 
strony... 

— Ależ napewno były one po tej 

uroczy- 

\ 

deki, kad, 

   

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

samej stronie! — wtrącił rozzłoszczo- 
ny Bechoux. ; 

— Nie! — brzmiała krótka odpo- 
wiedź. 

— Narazie musimy ta wyjaśnić! — 
oznajmił Barnett, którego bawiło obu- 
rzenie inspektora. — Obiecuję, że ju- 
tro rano przyprowadzę tutaj winowaj- 
cę, który wskaże miejsce, gdzie ukrył 
skarby. Noc spędzą wszyscy tu zebra- 
ni, w tym samym pokoju, p. Vernisson 
będzie przywiązany do fotela. O wpół 
do dziewiątej, Bechoux obudzisz mnie. 
Zjemy śniadanie, a o dziewiątej zło- 
dziej będzie przyłapany. 

Przez resztę czasu do wieczora 
Jim. Barnett uwijał się po mieście. 
Wszędzie go było pełno. Widziano go 
jak'przyglądał się uważnie  zystkim 
gróbom na*cmentarzu; zw _ uważ- 
nie pokój * proboszcza, ano go 
na poczcie, telefonującega oberży 
Hipolita, gdzie zjadł obiać  *owarzy- 
stwie oberżysty, wreszci czył się 
po polach i drogach. 

Powrócił do domu o drugiej nad 
ranem. Baron i inspektor, przytuleni 
da człowieka o złotych zębach, chra- 
pali w najlepsze, jakby chcąc wzaje- 
mnie zagłuszyć swe chrapanie. Sły- 
sząc kroki Barnetta, p. Vernisson jęk- 
nął: 

— Byleby nie dawano znać mojej 
żonie!... ^ : 

Jim Barnett rzucit się na 
i zasnął natychmiast. 

O'wpół do dziewiątej, Bechoux 
obudził go. Śniadanie było już poda- 
ne. Barnett momentalnie połknął cze- 
koladę i jajka, potem posadził wszy- 
stkich dokoła i rzekł: 

podłogę 

  

stracił mowę i słuch, WEREBEZERIA 
poszukuję pracy. Ła- 

kiego, znająca dobrze adm „3towa“, Mickie- game g gumos 

  
ukończyć kursa 4: okó| 
chowe koresponden- do wynajęcia, u 

rawia 42. Kursa wy- Dwa poko nem 
uczają listownie: bu-z dużym  balkol 

respondencji handlo- wynajęcia od za 
wej, stenografji, nauki Wiadomość: Banki 

B 

posadę? Musisz 

cyjne prof. Sekuło- Anny 2-2, 
wicza, Warszawa, Żó- A 

chalterji, rachunko- bez mebli ze wsź 
wości kupieckiej, Ko- kiemi wygodami 

handlu, „ prawa, kali- (od Makowej) do! 
grafji, pisania na ma- m. 14. Od 9 do 
szynąch, towaroznaw= zrana i od 4 G i 
stwa,  angjelskie<O, wieczorem. # 
francuskiego, niemiec- tak | 
kiego, pisowni (orto- i id 
сга!!). Po ukończe- Ž х 
niu świadectwo. Žą- tews) 
dajcie prospektów. 00 5 REMO SERUM TEG ZWOJI 

Do SŁOW. łem 
M:uczycielka ogłoszenia i 4 miań 

WYCHOWAWCZYNI innych pism OK re 
BARDZO DÓ z długoletniemi chlub- 

nemi świadectwami, 
freblowską metodą i; 
slojdem poszukuje : 

GODNY CH wi Same 
1unkach przyjmuj najm 

posady do młodszych | Biuro REKIAMIOW niekc 
dzieci. Benedyktyń- | Sfefana ski“ 
ska 2 m. 10. £i 

T | Mrakowskieg A 
A pra-! . 

ES ET Garbarska 1, tel kc 
wa, b. nauczycieka —— owo arta 
szkoły ludowej i za- Rgapitały reńtiey ` 
wodowej poszukuje oszczędnośći „ę a 
zajęcia biurowego każdy może ulógawn: 
względnie jako nau-. kować szybko, e tr 
czycielka. _ Posiada dogodnie u osów. łe 
znajomość _ języka, odpowiedzialnych PŚ 
francuskiego i możeł bez jakichkolwi: 
dawać lekcie muzyki. | bądź kosztó 

  

Oferty proszę kiero- przez po P 
wać wlga Su: No-| Wil. Biuro Komipabės 
wo = Święci ui.j sowo - Handlowe ry 
Kościelna, w.  *r-| Mickiewicza 7 MAS 
tung. — 4 tel. 152. M Przy 

т Ž Mich: 
Poszukuję — woRzepisUjEwYk 

  

    

  

posady dozorcy zaj ną maszynach f4 nanie 
mieszkanie. Rodzinał chowo, tanio 
mała, Szeptyckiego 7, szybko 
m. 29. Wil. Biuro Ko 

sowo - Handlo 

ZEESY, posiadający | Mickiewicza 
wyksztal-į tel. 152, 

cenie w zakresie sied- K t 
miu kłas gimnazjum, orepetyc 
władający językami: POYCY į ^ 2 Ii: udziela maturzyst: 
polskim, niemieckim, fl moż 
rosyjskim, po odbyż go WOIYCH przedmił mo: 

> „„96DY tėw i klas (wyjąteł p; 
ciu 8 lat wigzienia > niec! 
bolszewickiego w A: CE aa zaś 

Er 
“ 

changielsku, gdzie adm. „Stowa“. z 

att 

iwan 

nie : 

  znac 
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gubiony kwit lo! 
bardowy (Bisk! 

Szukam 4 pia 12) Nr 3034094 
mieszkania 3-pokojo- unieważnia się. rza] 
wego z kuchnią. aż 
Zgłoszenia do „Słu- z L“ Pa: 
wą? dla MW. 3 na dworcu kol mi 

Poszukuj jowym damską toret Wię 
pokoju z wszelkiemi kę, cielistego kolo! 
wygodami dla samot- Uczciwego  znalazė 
nego. Zgłoszenia: upraszam O Zatrzį 

46 m. 6. Niezamoż- referencje. Zgłoszenia D.-H. B-ci jabłkow- manie pieniędzy, al, Т 
nym JS Fr . Kwieciński, ul,skich _ u portjera.zwrot torebki. Micki ы 

„P. Nr 6. Strycharska 2. —o (Jagiellofiska 2). —owicza 4—7. rei 

   
— Księže proboszczu, dotrzyma- 

łem obietnicy i jestem punktualny. To- 
bie zaś Bechoux, pragnę dowieść, jak 
małe znaczenie mają te wasze zawo- 
dowe sposoby, polegające na drobiaz- 
gowem śledztwie, na wyciąganiu wnio 
sków o winowajcy, z niedopałków, 
śladów i t. p. wobec jasnej inteligen- 
cji, spostrzegawczości i intuicji świad- 
ka, Zacznę od p. Vernissona. 

— Zgadzam się na wszystko, by- 
leby nie uprzedzano mej żony! — po- 
wtarzał w kółko oskarżony, który ro- 
bił wrażenie nawpółprzytomnegoa dzię- 
ki bezsenności i wzruszeniom. 

Jim Barnett zaczął: 
— Przed osiemnastu laty, Aleksan 

der Vernisson, który już wówczas po- 
dróżował, jako agent fabryki szpilek, 
spotkał tutaj, w Vaneuil, pewną pa- 
nienkę Anielę, szwaczkę tutejszą. Wra 
żenie było z. obu stron / piorunującę. 
P. Vernisson wziął  dwutygodniowy 
urlop, zdobył i porwał pannę Anielę, 
która kochała go czule, pieściła, sło- 
wem uszczęśliwiła go, lecz po dwuch 
latach zmarła. Pozostał niepocieszony 
po stracie i chociaż po kilku latach u- 
legł kokieterji niejakiej panny Hono- 
raty, ożenił się z nią, pamięć Anieli 
pozostała w jego sercu tem żywszą, 
że Honorata, kobieta złośliwa i zazdros 
na, nie przestawała go prześladować, 
wymawiając mu dawną miłość, o któ- 
rej przypadkiem się dowiedziała. Stąd 
wynikła tęsknota i wzruszające piel- 
grzymki do Vaneuil, które przedsię- 
wziął Aleksander Vernisson. Czy się 
nie mylę, panie Vernisson? 

— Wszystko co chcecie, byleby... 
Jim Barnett przerwał mu: 

  

— Otóż co roku, p. ; 
sobie plan jazdy rozkłada, aby mėt škie 
stanąć w Vaneuil w dniu śmierci Anieli istni 

ni Honoraty. W dniu tym klęka na gr 
bie ukochanej, w miejscu wskazaner 
przez nią jeszcze za życia. Spaceruj 
tam, gdzie niegdyś spacerowali razem 
gdy się poraz pierwszy spotkali i wre | 
szcie powraca do oberży, o tej sam 
godzinie, ca wtedy. Niedaleko  stą 
możecie zobaczyć panowie, - skromn, Ale, 
krzyż, którego napis wyjawił mi taje to j 
mnicę p. Vernissona: Wsz 

Tu leży Aniela lbie 
Zmarła czwartego marca. E 

r Skie Aleksander ją kocha i w żalu tonie 
— Teraz rozumiecie panowie, di; dai 

czego p. Vernisson tak obawia się, by'lon 
pani Honorata nie dowiedziała się. |. y 
jego wycieczce. Cóżby pawiedzialdąo: 
zazdr osna żona, gdyby się dowie, d 
działa, że niewierny mąż został posą! ц 
dzony o kradziež z winy zmarłej uko szla 
chanej? & tej 

P. Vernisson płakał rzewnie, słłu ed) 
chając opowiadania. Płakał nietylko |zup 
żalu po zmarłej, lecz i z obawy przęf -, 
żyjącą, a w wyobraźni jego żywo nr” — 
lowała się scena, którą mu zazdro”%%* 
żona zrobi. Najwidoczniej było to 4 
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niego najwažnieįszem, oskarženie t; ‹ 
interesowalo go, zdawat się nawet 
rozumieć, a co chodzi. Ia 

Bechoux, baron de Gravieres i pł  * 
boszcz, słuchali opowiadania z wie „. 
kiem zaciekawieniem. U ie: 
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