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Latarę dyplomatyczny łotewsko-lifeOSKi. 
Premjer Voldemaras zerwał z ło- 

tewskim ministrem spraw zagranicz- 

nych p. Bałodisem. Inaczej być nie 

może! Nagadał mu poprostu głupstw! 

Ażeby się nie powtarzać, wspomnimy 

jedynie pokrótce, jak się rzecz cała 

miała. Po znanej kampanii prasy №- 

tewskiej przeciwko Łotwie wogóle, a 

ministrowi Bałodisowi w, szczególno- 

ści, kampanji, której, jak wiadomo, 

przyczyną było wystąpienie Łotwy w 

sprawie uruchomienia linji Libawa- 

Romny, żadne odprężenie w 5- 

sunkach totewsko-litewskich nie na- 

stąpilo. Przez czas jakiś na „tym 

froncie" spokój nastał względny. 

Urzędowe czynniki kowieńskie, mimo 

ciągłej i bardzo ostrej kampanii pra- 

sowej, nie uważały za stosowne rzecz 

całą ściślej precyzować i spór zdawa* 

ło się juź poza łamy prasowe nie 

miał wyjść. Widocznie jednak coś 

tam wewnątrz gabinetów dyplomatycz- 

nych knowano w dalszym ciągu. Żad- 
nego kompromisu nie osiągnięto. 

ł oto dni temu dwa zjawia się w 

Kownie korespondent „Siewodnia” p. 

Oreczkin, znany sprawozdawca tego 

pisma ze wszelkiego rodzaju „kon- 

fliktów'* litewsko-polskich, rusza pro- 

sto do Voldemarasa i równie prosto 

z mostu zapytuje go o sprawy bar- 

dzo drażliwe. 
Poniżej przytaczamy ten ciekawy 

wywiad. Zwrócić jednak musimy uwa- 

ge, że słusznie w następnym wywia- 

dzie, czy jakby go nazwać, kontrwy- 

wiadzie, minister Bałodis piętnuje wy- 

mowę Voldemarasa jako do pewne- 

go stopnia niestosowaną dotychczas 

między dyplomatami. Trzeba bowiem 

dodać, że Bałodis, były poseł łotew- 
ski w Kownie, mimo, iż piastuje 

obecnie godność ministra spraw  za- 

granicznych, temniemniej posłem w 
Kownie nie przestał być i nadal, so- 

bie to stanowisko zatrzymuje, z nie- 
znanych już bliżej nam względów. P. 

Voldemaras pozwolił sobie wyraźnie 

oświadczyć, iż nieżyczy sobie na sta- 
nowisku posła w Kownie p. Bałodisa, 
tegoż Bałodisa, który jest” jednocześ- 
nie ministrem spraw zagranicznych. 
Pozwolił sobie nadto pod adresem 

pełniącego funkcje ministra „„zaprzy- 

jaźnionego" państwa czynić aluzje na 

temat „częstszych zmian ministrów ło: 

tewskich*. Pozwolił sobie wyraźnie 

powiedzieć, że Łotwa w osobie mi- 

nistra Bałodisa łamie neutralaość, za- 

chowywaną dotychczas w sporze |- 

tewsko-polskim. Jednem słowem, po- 

wiedział oficjalnie to wszystko, co 

dotychczas mogły mówić jedynie pół- 

oficjalne gazety. W stosunkach dypio- 

matycznych może to być Śmiało na- 
zwane skandalem... 

Premjer Woldemaras o Kró- 
lewcu. 

Na wstępie poruszono perspektywy kon- 
ferencji królewieckiej. 

— Od czasu ostatniej sesji Ligi Naro- 
dów— oświadczył prot. Woldemaras — nie 
zaszło żadnych zmian. Przyszłe ple- 
num konferencji polsko-litewskiej powin 
no zaznajomić się z rezultatami prac ko- 
misyj i powziąć swoją opinję. I ze strony 
litewskiej i polskiej, o ile nam wiadomo, 
żadnych nowych projektów nie opracowa- 
no. Chociaż konkluzje poszczególnych ko- 
misyj są w gruncie rzeczy ujemne, wszela- 
ko nie można wyciągnąć z tego negatywne 
go wniosku, a priori w stosunku do zgó” 
ry wiadomego już niepowodzenia ?przyszłej 
konferencji. Wszystko zależy od Polaków. 
Litwa utrzymuje swe dotychczasowe stano- 
wisko, znane całej Europie. Lecz to nie 
przeszkadza nam iść po drodze kompro- 
misu w mniemaniu, że druga stroną przy 
obrej woli postąpi tak samo. Cosię tyczy 
lelegacji litewskiej, wyjedzie ona do Kró- 

lewca w swym poprzednim składzie. | 
Następnie rezmowa przeszła na projekt 

neutralizacji kolei Libawa—Romny. 

ENUNCJACJA PRZECIWKO BAŁODISOWI 

W swoim czasie — oświadczył prof. 
Waldemaras — wysunęliśmy projekt demi: 

litaryzacji zony dokoła linji demarkacyjnej 
lecz ze strony litewskiej nie było wysuwano 
żadnych projektów neutralizacji kolei Li- 
bawo romneńskiej. Co zaś dotyczy porusze- 
nia tej kwestji przez p. Bałodisa w Lidze 
Narodów to społeczeństwo litewskie było 
bardzo zdziwione jego wystąpieniem. Na- 

szem zdaniem, to wystąpienie. łotewskiego 
„min. spraw zagranicznych nie jest zgodne z 
brzyjaznemi stosunkami, jakie istnieją mię- 
dzy dwoma sąsiedniemi państwami — Łot- 
wą i Litwą — lecz świadczy nawet o jaw- 

nen złamaniu neutralności na rzecz Polski. 
Naszem +zdaniem, wystąpienie pł Bałodi- 

Sa było nie na miejscu — mówi prof. Wal- 
demaras — zwłaszcza dłatego że p. Bałodis 

będąc łotewskim ministrem jednocześnie jest 

Ddpowiedź ministra Bałodisa. 
_ Deklaracja litewskiego premjera i ministra spraw zagranicznych p. Waldemarasa— 

"oświadczył p. Bałodis — uderzyła mię tak ze względu na treść fak i na formę. 
W Genewie podkreśliłem ten tylko fakt, że Łotwa jest zainteresowana w komunikacji i 
tranzycie kolejami, które przechodzą przez terytorjum litewskie i polskie i kończą się 
w portach łotewskich. Występując w tej kwestji, zdawałem sobie sprawę, że wyrażony 
przezemnie pogląd jest zgodny z interesami Łotwy i pokojem w Europie wschodniej w 
ugruntowaniu którego wszyscy jesteśmy tak bardzo zainteresowani. W czasie mojej 

długoletniej bytności na stanowisku posła łotewskiego w Kownie i obecnie, będąc mi- 
nistrem spraw zagranicznych dokładałem wiele wysiłków, by broniąc interesów Łotwy, 
nawiązać przyjazne sąsiedzkie stosunki z Litwą. 

Muszę się przyznać, że moje wysiłki nie zawsze doprowadzały do pożądanych re- 
zultatów. Oceniając ten etap dokonanej przezemnie pracy zupełnie objektywnie muszę 
przyjść do wniosku że zapewnieniom przyjaźni ze strony litewskiej nigdy nie towa- 

rzyszyła realna aktywność. * 
Z punktu widzenia obyczajów dyplomatycznych oświadczenie przedsta- 

wicieła rządu litewskiego, że nie jestem już w Litwie „persona grata“ jest dia 
mnie zupełnie niezrozumiałe. Podobne kwestje zazwyczaj reguluje się w inny 
sposób. Odmawiam kwalifikowania takiego rodzaju sposobu, nieprzyjętego 
w życiu dypłomatycznem, a użytym przez p. Wiałdemarasa. 

Zeppelin zwycięża Aflanfyk 
Perypetje walki olkrzymiego sferowca z nafurą. 

Niepokój w Berlinie. 
BERLIN. 15. 10. (PAT). W dniu dzisiejszym "panował w Berlinie poważny niepo- 

kój o los „Zeppelina* 
Popołudniowa „Vossische Zeitung” zamieszcza na czele numeru notatkę, w której 

oświadcza, że w tej chwili nikt w Niemczech nie może powiedzieć gdzie znajduje się 
„Zeppelin“. Należy przypuszsczać, że dotarł on do wybrzeży amerykańskich i przetrwał 
najgorsze. 

    

NIEZADOWOLENIE PEWNEGO ODŁAMU PRASY. 
W prasie berlińskiej która nie należy do koncernów Ullsteina i Huggenberga, po- 

siadających własnych korespondentów na pokładzie „Zeppelina”, zaznacza się wyraźne 

niezadowolenie i oburzenie z powodu nie podawania przez sterowiec żadnych wiadomo- 

ści o pozycji w jakiej się znajduje. 
„Vorwaerts* nazywa skandalem ten fakt, ż sterowiec zbudowany ze składek ca- 

łego narodu i z zasiłków Rzeszy niemieckiej ukrywa przed opinją publiczną tak doniosłe 
wiadomości, dotyczące położenia geograficznego, w jakiem się znajduje. Tego rodzaju 
postępowanie, które wynika stąd, iż monopol na wszystkie informacje sprzedany został 

trzem wielkim kapitalistycznym koncernom dziennikarskim. — uważa „Vorwaerts* za 
zasługujące na potępienie. 

Ogodz. 5 pp. wydały dzienniki Ullsteinowskie i Huggenbergowskie specjalne do- 
datki z doniesieniem, že „Zeppelin“ o godz. 3 pp. według czasu środkowo - europejskie- 
go znalazł się nad przylądkiem Hatteras to znaczy nad wybrzeżem amerykańskiem. 

Koło Bermudów 
WASZYNGTON, 15—X. Pat. Według informacyj min isterstwa 

marynarki w niedzielę o godz. ii wieczorem „Zeppelin* znaj- 
dował się o 150 mil na zachód od Bermudów. 

Wiatr przeszkadza posuwaniu się naprzód 
NOWY YORK, 15—X. Pat. Z miejscowości Hamilton na wyspach 

Bermudzkich donoszą, że od północy „Zeppelin* wcale się nie posunął 
naprzód, walcząc z niezmiernie silnym wiatrem. 

Torpsdowce *otowe ruszyć z pomocą, 
Charleston. 15.10. (PAT). Stojące w tutejszym porcie torpedowce otrzymały roz- 

kaz, ażeby były gotowe do wyruszenia w ciągu godziny na pomoc „Zeppelinowi”, jeżeli 
zajdzie na to potrzeba. Stacji morskiej telegrafu bez drutu w Charlestonie udało się na- 
wiązać bezpośredniej komunikacji z załogą „Zeppelina”. 

D 500 kim. od Nzae-Yarku 
Biuro Wolifa donosi, że o godzinie 3 min. 45 po południu 

według czasu šiodkowo-europeįskiego dostrzeżono sterowiec 
nad Capecharles w stanie Wirginia, skąd odległość do Nowcgo 
Yorku wynosi około 500 kim. Biuro Wolfia podaje, że przyby- 
cie „Zeppelina“ na lotnisko w Lakehurst spodziewane jest dziś 
około północy według czasu środkowo-europejskiego. 

Nad kontynentem amerykańskim. 
BERLIN. 15.10. (PAT). Sterowiec „hr Zeppelin” dosiągnął wybrzeża kontynentu 

amerykańskiego o godz. 10 m. 10 rano wedle czasu amerykańskiego, t. zn. o godz. 16 

m. 10 wedle czasu europejskiego. 

Sterowiec zawiadomił urząd marynarki, że lecieć będzie do Lakehurst przez Wa- 
szyngton, Baltimore i Filadelfję. W pół godziny po tym komunikacie dostrzeżono stero- 

wiec „Zeppelin* na miastem Eastville w stanie Virginia. Sterowiec leciał wzdłuż linji 
kolejowej Pensylwańskiej. 

W chwili przelecenia ponad wybrzeżem amerykańskiem Komendant sterowca prze- 
słał drogą radio - telegraficzną pozdrowienie do prezydenta Coolidgea i zwrócił się je- 

dnocześnie z prośbą do urzędu marynarki o pozwolenie przelecenia nad Waszyngtonem. 

Pozwolenia tego udzielono sterowcowi bezwłocznie, poczem o godz. 12 w południe we- 

dle czasu amerykańskiego t. zn. o godz. 18 wedle czasu europejskiego „hr. Zeppelin“ 

przeleciał ponad Waszyngtonem okrążając Kapitol. 
O godz. 19-ej sterowiec minął miasto Baltimore lecąc w kierunku Fiładeliji i zapo- 

wiadając radio - telegraficznie swe przybycie do Lakehurst na godz. 16 wedle czasu 
amerykańskiego czyłi na godz. 22 wieczorem wedle czasu europejskiego. 

Krążenie nad Nowym Yorkiem 
BERLIN. 15.10. (PAT). O godz. 15.50 według czasu amerykańskiego, 

a 21 m. 50 wedle czasu europejskiego sterowiec „Zeppelin“ znalazt się nad 
Nowym Yorkiem i krąży: nad miastem przez pół godziny. O godz. 22 m. 20 
wedle czasu europejskiego „Zeppelin* oddalił się od miasta i udał się na po- 
łudnie do portu Lakehurst. : 

bądowanie. 
BERLIN. 15.X. PAT. O godz. 17 m. 10 według czasu 

amerykańskiego t. j. o godz. 23 m. według czasu europej- 

skiego sterowiec „hr. Zeppelin* wylądował pomyślnie na 

lotnisku w Lakehurst. 

  

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Admiuistra- 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, | 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogzoszeń 

posłem łotewskim na Litwie. Podobne wy- 
stąpienia dyplomaty zagranicznego przeciw 

państwu, w którem jest akredytowany zmu- 
sza nas do stwierdzenia, że dalsze zajmowa- 
nie przez p. Bałodisa stanowisko posła w 
w Litwie jest niemożiiwe. Toteż wysunęliś- 
my kwestję konieczności personalnej zmia- 
ny na tem stanowisku. 

Sądzimy że poglądy, wyrażone przez p. 
Bałodisa w jego mowie nie stanowią jesz- 
cze poglądu narodu łotewskiego. Przecież 
ministrowie spr. zagr. zmieniają się często 
na Łotwie, a poprzednik p. Bałodisa p. Cie- 
tens nawiązał i utrzymywał stosunki łotew- 

sko - litewskie lepsze, niż obecne. 

Woldemaras o Pietkiewiczv. 

Następnie została poruszona kwestją 

sensacyjnych rewelacyj zbiega Bremora-Pie 

tkiewicza, które niedawno ukazały się w 

prasie litewskiej. Przedstawiciele „Siego- 

dnia* wyrazili zdziwienie, że przedtem ogło 

szono je oficjalnie, przywiązywano więc do 
nich wagę, następnie zaś autora rewelacyj 

wysłano z Litwy. 

— Właściwie — odpowiedział na to prof. 
Woldemaras—Bremora-Pietkiewicza nie wy 
słano z Litwy, opuścił on Litwę z własnej 
chęci. Jego opowiadania, zwłaszcza historia 
o gen. Zagórskim, dla mnie osobiście nie 
są nowe, gdyź słyszałem podobne opowia- 
danie w Paryżu. Sądziliśmy, że bytność te-. 
go człowieka w Litwie w chwili, gdy nasze 
stosunki z Polską są obostrzone, jest nie- 
wygodna i że przytrzymywanie u siebie oso 
by, występującej z podobnemi rewelacjami 
jest niepożądane. Z drugiej strony przyjęlie 
śmy pod uwagę, że rewelacje człowieka, 
znającego niewygodne dla Polaków daty 
i nazwisko, może doprowadzić do niepożą- 
danych ekscesów. Jeżeliby człowiek taki 
zostawał w Litwie, musielibyśmy gwaranto- 
wać mu specjalną ochranę. Trzymać go w 
więzieniu nie mogliśmy, gdyż z punktu wi- 
dzenia ustaw litewskich nie popełnił zadne- 
go przestępstwa. Wobec takich warunków 
najwygodniejszym był wyjazd zagranicę i 
chętnie spełniliśmy jego życzenie, gdy 
oświadczył nam swą chęć wyjazdu do inne- 
go, jego zdaniem, bezpieczniejszego miejsca. 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Jeszcze ograniczenie zbrojeń mor- 

skich. Centralnem zagadnieniem poli- 

tyki międzynarodowej jest w chwili 

obecnej wzrastający antagonizm po- 

między Stanami Zjednoczonemi a An- 

glją, co inaczej mówiąc, pomiędzy 

Nowym a Starym Światem, a naj- 

lepszą ilustracją tego antagonizmu 

jest kwestja ograniczeń zbrojeń mor- 

skich i związana z nią dyskusia praso- 

wo - dyplomatyczna. Układ morski za- 

warty pomiędzy Francją i Anglją, o 

którym tyle sensacyjnych rewelacyj 

ogłoszono, zmierza do jednego celu a 

mianowicie do zabezpieczenia Wiel- 

kiej Brytanji nadal stanowiska królowej 

mórz, zagrożonego poważnie przez mio 

dy imperjalizm Ameryki. Rok temu z 

górą na konferencji zwołanej dla ogra- 

niczenia zbrojeń morskich w Genewie 

zarysowały się po raz pierwszy silnie 

różnice i odtąd trwa nieprzerwanie spo 

wita w pięknie brzmiące frazesy dy- 

plomatyczne walka o pierwszeństwo 

władzy nad niezmierzonemi obszarami 

oceanów. Zasadniczą tezą amerykańską 

w sprawie ograniczenia zbrojeń mor- 

skich jest że ograniczenie tego powin- 

ny dotyczyć całości tonażu podczas 

gdy teza angielska wypowiada się za 

ograniczeniem poszczególnych rodza- 

jów jednostek bojowych, uzbrojenia 

it. p. Po stronie angielskiej wypowie- 

działa się Francja zawierając z Londy- 

nem układ. Obecnie ogłoszona została 

nota włoska, która stoi na gruncie te- 

zy amerykańskiej a mianowicie Wło- 

chy uważają, że każdemu państwu po- 

winien być przyznany pewien ryczałt 

tonażu i w jego ramach wolno budo- 

wać takie jednostki bojowe, które da- 

ne państwo uważa dlą siebie za naj- 

bardziej odpowiednie. Jako wymiar to- 

nażu dla siebie Włochy gotowe przy- 

jać każdą cyfrę któraby dorównywała 

tonażowi innych państw kontynental- 

nych, a więc Francji. 

W sprawie ograniczeń zbrojeń mor 
skich nie wypowiedziała się jeszcze 

Japonja jako uczestniczka zeszłorocz- 

nej konferencji rozbrojeniowej. Dopiero 

po ogłoszeniu odpowiedzi japońskiej 

będziemy mieli sytuację  wyjaśnioną 

zupełnie. Dotychczas układ sił przed- 

stawia się następująco: z jednej stro- 

ny mamy Stany Zjednoczone i Włochy 

z drugiej, zaś Anglję i Francję. Japonji 

przypadnie więc w udziale rola języ- 

czka u wagi. W tym stanie rzeczy języ- 

pektywy rozbrojenia na morzu nie wy- 

dają się różawe. Przyszła konferencja 

o ile wogóle dojdzie do skutku będzie 

miała niesłychanie trudne zadanie u- 

zgodnienia tak różnych punktów wi- 

dzenia jak angielski i amerykański i 

wobec tego trudno jej wrożyć owoc- 

nych rezultatów. 

Afera Horana. Układ flotowy irancu 

sko - angielski nie został dotychczas 

oficjalnie ogłoszony. Ta tajemniczość 

sprzyjała szerzeniu się najfantastycz- 

niejszych wersyj o jego treści. W pra- 

sie amerykańskiej, niemieckiej i sowie 

ckiej ukazało się sporo rewelacyj, któ- 

re w ogromnej większości były prepa- 

rowane przez propagandę państw, któ- 

rym porozumienie francusko - angiel- 

skie jest nie na rękę. Koroną jednak 

wszystkiego jest afera Horana kores- 

pondenta paryskiego dziennika „New 

York American“. Horan przekupiwszy 

kilku funkcjonarjuszy francuskiego mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych otrzy- 

mał tajny tekst układu, który w parę 

dni później został ogłoszony w” „New 

York American“. Ukazanie się auten- 

tycznego tekstu wywoto w Paryžu bu- 

rzę. Zadzwoniły dzwonki telefoniczne, 

pobiegły depesze, misterny aparat po- 

licji tajnej, puszczony w ruch, rychło 

stwierdził, iż sprawcą tego jest p. Ho- 

ran. Zaproponowano tedy dziennikarzo 
wi amerykańskiemu albo opuszczenie 

granic Francji w przeciągu 24 godzin, 

alba odpoczynek w pokoju z kratkami. 

Z dwojga złego wybrał to pierwsze. 

Dokładnie jeszcze nie zostało wyświe- 

tlone kto i w jakiej mierze z urzędni- 

ków zawinił. Prowadzone  śłedztwo 

wyjaśni wiele szczegółów afery w któ- 

rej dollar US odegrał niemałą rolę, a 

która dla Francji może mieć bardzo nie 

miłe skutki w postaci zaognienia i tak 

już naprężonych stosunków z Stanami 

Zjednoczonemi. 

Rokowania handlowe sowiecko - 
niemieckie przerwane z powodu proce- 

su szachtyńskiego niebawem mają się 

rozpocząć nanowo. Celem tych roko- 

wań jest rewizja niektórych postano- 

wień zawartych w Rappalo i Berlinie, 

ponieważ praktyka kilkuletnia wyka- 

zała ujemne strony traktatów zarówno 

dla Niemiec jak i dła ZSSR. Rozpoczę- 

cie rokowań poprzedza ogromnie oży- 

wiona dyskusja prasowa z której wy- 

nika jak niesłychanie ważną rzeczą jest 

dla Bolszewji podjęcie i rozszerzenie 

stosunków handlowych z Niemcami. W 

Sowietach jak wiadomo cały handel 

zagraniczny skoncentrowany jest w rę- 

kach Wniesztorgu. Bez Wniesztorgu 

żadna instytucja nie może poczynić za 

mówień ani wejść w kontakt z firmą 

zagraniczną. To zmonopolizowanie han 

dłu zagranicznego uważają przedstawi 

ciele niemieckich sfer gospodarczych 

za przeszkodę dla pomyślnego rozwo- 

ju stosunków handlowych. Aby wy- 

równać szanse zorganizowano w Niem- 

czech specjalną instytucję pod nazwą 

Komitetu Rosyjskiego którego zada- 

niem są analogiczne do żądań Wniesz- 

torgu. Tego rodzaju posunięcie bardzo 

się bołszewikom nie podoba. Z jednej 

strony perspektywa rozwoju stosun- 

ków handlowych z Niemcami możli- 

wość za ich pośrednictwem otrzymania 

kredytów zagranicznych jest wysoce 

pociągającą z drugiego wyrzeczenie 

się monopolu handlu zagranicznego 

graniczy z całkowitem pogrzebaniem 

ustroju komunistycznego. 

Załamanie kampanii podatkowej w 
Bolszewji. Sowiety przygotowują się 

energicznie do przeprowadzenia kam- 

panji wyborczej do rad miejskich i 

wiejskich. Z kampanią tą związana jest 

tk. zw. akcja sprawozdawcza władz 
której celem jest zaznajomienie jak 

najszerszych mas obywateli z rezulta- 

tami jakie władza bolszewicka w cią- 

gu ubiegłego okresu w dziedzinie pań- 
stwowej osiągnęła. Kampanja spra- 

wozdawcza narazie ujawnia wyłącznie 

strony ujemne. Oto np. jednolity poda- 

tek rolny. Niema ani jednego okręgu w 

którymby plan ściągnięcia podatku 

wykonano w całości. Wpływy z tego 

podatku przeciętnie wynoszą od 10 

proc. do 45 proc. preliminowanych 
sum. Prasa sowiecka ogłasza rozpa- 

czliwe sprawozdania z okręgów wy- 

kazujące tysiące pomyłek przy wymia- 

rze podatku. W szeregu wsi gospo- 

darze, którzy w roku ubiegłym płacili 

po 30 rubli podatku obecnie otrzymali 

nakazy na 300 lub 400 rubli. Zażalenie 

na wadliwy wymiar podatku w tysią- 

cach egzemplarzy leżą bez rozpatrze- 

nia a władze miejscowe przy pomocy 

represyj sciągają od wieśniaków nale- 

żne sumy. Ten stan rzeczy sprawia, że 

rozgoryczenie w masach stale wzrasta 

i wypadki oporu wobec funkcjonarju- 

szy komisarjatu skarbu, ściągających 

podatki, są na porządku dziennym. 

Sz. 

  

Akademja ku czci Deotymy 

WARSZAWA, 15—X. Pat. Dziś 
wieczorem w sali Rady Miejskiej od- 
była się uroczysta akademja ku czci 
wielkiej poetki Jadwigi Łuszczewskiej- 
Deotymy z powodu przypadającej w 
dniu dzisiejszym 20 rocznicy jej zgo* 
nu. 

Obchód zorganizowany był z ini- 
cjatywy młodzieży akademickiej, gru- 
pującej się w stowarzyszeniu „Pol- 
ska młodzież”. Na uroczystość przy- 

byli m. in. Pani Prezydentowa Mo- 
ścicka, pp. ministrowie: Meysztowicz 
i Niezabytowski, prezydent miasta 

Słomiński, jako członkowie komitetu 
honorowego, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego z ambasadorem 
francuskim p. Laroche, ks. biskup 
Szlagowski, dyrektor departamentu 
kultury i sztuki Jastrzębski i grono 
b. bywalców salonów Deotymy oraz 
bardzo liczna publiczność. Akademję 
wypełniły deklamacje utworów  Deo- 
tymy oraz produkcje muzyczno-wo- 
kalne. 

» 

15. X. 28, 
Preliminarz budżefowy na 

r. 1920/50. 
Dział wydatków. 

Wobec pojawiających się ostatnio 
wiadomości о sumach, przeznaczo- 
nych przez preliminarz budżetowy na 
poszczególne resorty, — wiadomości 
oderwanych, niedających odrazu ca- 
łokształtu działu wydatków budżetu, 
zwróciliśmy się do sier kompetentnych 
z prośbą o informacje. 

W odpowiedzi podano nam na- 
stępujące szczegóły w okrągłych cy- 
frach. 

Ogólna suma 
preliminowanym 
2.801.931.668 zł. 

W poszczególnych częściach preli- 
minarz przewiduje: Prezydent Rzeczy- 
pospolitej 3.2000.000, najwyższa 
izba kontroli państwa — 7 milj., sejm 
i senat 9.200.000, prezydjum rady 
ministrów — 2.300.000, ministerstwo 
Spraw zagranicznych — 55 mili.. mini- 
sterstwo spraw wewnętrznych 233,4 
milj., ministerstwo spraw wojskowych 
łącznie z przedsiębiorstwami 814.276 
milj.. min. sprawiedliwości — 116,2 
milj, W. R. i O. P.—402 milj., min. 
przem. i handlu— 51 milj., min. robót 
publicznych 146,5 milj., min. pracy— 
64 milj. Reszta przypada na min. 
rolnictwa i reform rolnych, służbę 
długu państwowego i in. 

W chwili obecnej preliminarz bud- 
żetowy znajduje ;się pod prasą dru- 
karni państwowej, którą opuści przed 
końcem b. miesiąca. 

Delegaci Warszawy na mogiłg 
iadysiawa Warneńczyka. 

SOF JA, 15 X. PAT. Delegaci War- 
szawy wiceprezydent Bogucki i ław- 
nik Koralewski, zwiedzili tereny prze- 
znaczone na sanatorja połskie w 
Warne, poczem podhisali umowę z 
radą prowincji werneńskiej w Spra- 
wie budowy morskiej stacji leczniczej. 
Goście warszawscy oglądali także te- 
reny dla sanatorjów związku kas 
chorych oraz Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Po przybybiu do Warny de- 
legaci udali się na pole bitwy, gdzie 
wiceprezydent Bogucki złożył wieniec 
na mogile króla Władysława War- 
neńczyka. 

P. Premier Barfel we bwowie. 
LWUW. 14.X. PAT. Pociągiem 

Pośpiesznym z Warszawy dziś rano 
Przybył tu prezes rady ministrów 
Prof. Bartel. Tego samego dnia wie- 
czorem p. premjer wraca do Warsza- 
wy. Charakter pobytu we Lwowie jest 
czysto prywatny. 

Premjer Bartel rozpatruje postulaty 
urzędników. 

Dnia 11 bm. została przyjęta przez p. 
premjera Bartla delegacja ogólnego zrzesze- 
nia związków i stowarzyszeń funkcjonarju- 
szów państwowych i samorządowych złożo- 
na z pp. dr. Okęckiego, inż. Łopusz;ańskie- 
go, Kozłowskiego i Szkolnickiego. W odpo- 
wiedzi na zapytanie co do zamiarów rządu 
w sprawie bytu funkcjonarju- 
szów państwowych w związku z układaniem 
preliminarza budžetowego na rok 1929 - 30 
pan premjer ošwiadczyl, že stan skarbu pan- 
stwa nie pozwala po  zaprzyznaniem 15 
proc. miesięcznego zasiłku który w ustawie 
skarbowej przewidziano, na żadną dalszą 
akcję w tym względzie. 

Budżet państwowy doszedł bowiem do 
kresu swej elastyczności tak że na naturalną 
podwyżkę dochodów w obecnym stanie pra- 
wodawstwa podatkowego liczyć już nie mo- 
żna, zwłaszcza, że i monopole państwowe 
osiągnęły narazie maxsimum wydajności. 
Wiele bardzo doniosłych potrzeb państwo- 
wych w dziedzinie oświaty, robót publicz- 
nych, zarządu sprawiedliwości i reform rol- 
nych, a nawet wojskowości musiało ulec z 
konieczności skreśleniu lub odroczeniu, wska 
zując na te trudności p. premjer zapewnił 
jednak delegację, że sprawa poprawy bytu 
pracowników państwowych leży bardzo rzą- 
dowi na sercu, i w łonie rządu jest często- 
kroć omawiana. Myśl połączenia jednorazo- 
wej zapomogi z 10-ą rocznicą odzyskania 
niepodległości Polski uznał p. premier za 
wprost uwłaczającą stanowi urzędniczemu 
nie mówiąc o braku funduszów na ten cel. 

Natomiast rozważarte jest przyjście z po- 
mocą pracownikom państwowym, przez u- 
tworzenie jakiejś instytucji kredytowej i na 
takie lub podobne plany p. premjer wyraził 
swą pełną aprobatę. 

Podobne oświadczenie złożył p. premier 
również delegacji * * zarządu główne- 
go stowarzyszenia urzędników  państwo- 
wych, która w osobach pp. dra Warmskie- 
go, Sasorskiego i Jaroszewicza przedstawiła 
w dniu 10 bm. postulaty plenarnego posie- 
dzenia zarządu głównego stowarzyszenia. 

w sprawie kilku innych postulatów pra- 
cowników państwowych, jak wyrównania 
niedopłaconych w roku bieżącym kwot do- 
datku mieszkaniowego, stabilizacji urzędni- 
ków, weryfikacji i t. p. p. premier polecił 
przedstawienie odpowiednich referatów, i 
oświadczył, że rząd zastanawia się nad mo- 
żliwością uregulowania tych  kwestyj. W 
końcu p. premjer uznał za godny uwagi i 
trafny wniosek zarządu głównego S.U.P. po- 
wołania do życia komisji, która zajęłaby się 
rozpatrzeniem obowiązujących przepisów słu 
żbowych . (pragmatycznych,  uposaženio- 
wych, i emerytalnych) i przygotowała wnio 
ski do zasadniczej nowelizacji tych przepi- 
sowW. 

Podkrešlič naležy, że jak wynika z ko- 
munikatów organizacyj urzędniczych obie 
konferencje odbywały się w atmosterze na- 
cechowanej tendencją do przychylnego za- 
łatwienia zgłoszonych przez delegację pos- 
tulatów. 

wydatkow w 
budżecie _ wynosi



ECHA KRAJOWE 
DENISKOWICZE, (pow. Luniniecki). 

— Otwarcie kolejki ks. Radziwiłia Cho- 
minka — Deniskowicze — Hancewicze. Po 
zakończeniu budowy ostatniego odcinka wą- 
skotorowej kolejki nałeżącej do ordynacji 
ks. Radziwiłła, a idącej od _Hancewicz w 
powiecie Łuninieckim przez Deniskowicze i 
Ludwikowo do Chominki, w powiecie Nie- 
świeskim nastąpiło 10-go uroczyste jej ot- 
warcie. — Na końcu toru koło nadleśnictwa 
w Chomince stała brama tryumfalna z brzo- 
zowych słupów i ziełeni, ozdobiona herba- 
mi i chorągiewkami o barwach Radziwiłłow- 
skich, szczyt jej zdobił wypchany głuszec. 
Przed bramą stałą lokomotywa i kilka wa- 
gonetek również ozdobionych żółto-niebies- 
kiemi chorągiewkami. — O godz. 9-ej zaje- 
chała kawalkata automobilów,  wiozących 
ks. Radziwiłła oraz zaproszonych gości, wi- 
tana przez personel nadleśnictwa Chominki 
i Deniskowicz. — Uroczystość rozpoczął mo- 
dlitwą i pokropieniem święconą wodą ks. 
Tarnogórski, proboszcz z Hancewicz; Na- 
stępnie krótko przemówił ks. Radziwiłł, pod- 
kreślając, że funkcjonowanie kolejki zaczę- 
ło się w imię Boże i wyrażając nadzieję, że 
służyć ona będzie nietylko prywatnym in- 
teresom, ale że przyniesie poważne korzy- 
ści krajowi. — Po przemówieniu książę 
przeciął wstęgę żółto-niebieską zagradzają- 
cą w bramie tryumfalnej tor kolejki.—Prze- 
mówił jeszcze ks. Tarnogórski, poczem ks. 
Radziwiłł wraz z zaproszonymi gośćmi i per- 
sonelem administracji leśnej wsiedli do 
dwóch wagonetek i specjalnym pociągiem 
pojechali do Deniskowicz na śniadanie, w 
czasie którego wygłoszono szereg przemó- 
wień i toastów; między innymi p. starosta 
Czarnocki mówił o znaczeniu gospodarczem 
kolejki dla kraju, a dowódca Baonu K.O.P. 
w Ludwikowie dziękował ks. Radziwiłłowi 
za ogromne usługi, jakie kołejka jego przy- 
nosi Korpusowi O. P. — Powrotna droga 
odbyła się tak samo kolejką do Chominki, 
a dalej automobilami. Wzdłuż toru stała 
książęca służba leśria. — Otwarcie kolejki, 
tor której ciągnie się na przestrzeni 57 kilo- 
metrów, narazie ma znaczenie dla ordynacji, 
eksploatacja lasów której będzie w ten spo- 

" sób. ułatwiona. Również duże oddaje usługi- 
wojsku, gdyż łączy dowództwo baonu w 
Ludwikowie i dowództwo kompanji w Choó- 
mince ze światem przez stację Hancewicze. 
— Z czasem, gdy eksploatacja kolejki po- 
zwoli na korzystanie z niej przez osoby pry- 
watrte dla ruchu osobowego i towarowego, 
stanie się ona ważną arterją komunikacyjną, 
łączącą okołice obfitujące przedewszystkiem 
w drzewo i siano z resztą kraju. — Głuche 
dziś Polesie zmienić może znacznie swój 
charakter dzięki nowej kołejce, to też wy- 
budowanie jej zapisać należy jako duży plus 
dla południowej części pow. Nieświeskiego, 
a przedewszystkiem pow Łuninieckiego. 

Dom. 

NIEŚWIEŻ. 

— Nieostrożne obchodzenie się z bro- 
nią. We wsi Mostwiłowicze, Paweł Kucha- 
rzenko nielegalnie posiadał rewolwer bez 
pozwolenia władz. 2-go, gdy wszyscy star- 
si domownicy wyszli z domu,  ośmioletni 
Aleksander Kucharzenko wyciągnął z ukry- 
cia broń i zaczął się nią bawić. Nabity re- 
wołwer wypalił, a kula trafiła w głowę sied- 
mioletnią siostrę Irenę, kładąc ją trupem. 

— Kursy dokształcające dła urzędników 
administracji ogólnej. 15-g0 zaczynają się 
w Starostwie kursy dokształcające dla urzęd 
ników administracji ogólnej urządzane przez 
Urząd Wojewódzki. Będą one trwały ty- 
dzień, codziennie od 5 i pół do 9 i pół wie- 
czotem. Wykłady na kursach będą mieli 
urzędnicy z Urzędu Wojewódzkiego, p. p. 
Milewicz, Boguszewski i Fiszbach, — Na 
otwarcie spodziewany jest przyjazd p. vice 
wojewody Godlewskiego. 

HERMANOWICZE, pow. Dziśnieński). 

— Zlot Stowarzyszeń Młodzieży Pol- 
skiej. W poniedziałek dnia 8 b: m. odbył się 

w Hermanowiczach, powiatu  Dziśnieńskie- 
go ł-szy Kresowy Złot Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej z terenu całego dekanatu. 

Mimo ogromnie niedogodnych  warun- 

wychowania obywate iskiego, Zlot wzywa 
całą dotychczas niezrzeszoną młodzież do 
jaknajszerszego wstępowania pod związko- 
we sztandary. 
_ .2) Rozumiejąc głębię pożytku prac, 
Związku Młodzieży Polskiej, każdy uczest- 
nik Zlotu przyrzeka cały wolny czas i wol- 
ną myśl swoją poświęcić dla dobra organi- 
zacji. 

3) Każdy druh i druhna za punkt ho- 
noru swego weźmie wprowadzenie do Sto- 
warzyszenia swego przynajmniej jednego 
nowego członka. 

4) Zamiast złośliwą krytyką odbierać 
zapał do pracy, każdy uczestnik Zlotu przy- 
rzeka w miairę sił dopomagać zarządowi 
Ac, Stowarzyszenia w pełnieniu jego fun- 
cyj. 

Zlot zakończył się kilkugodzinnym kur- 
sem dla członków Zarządów. Kurs ten pro- 
wadził specjalnie w tym celu przybyły z 
Wilna instruktor. 

HH 

NACZA, pow. Wileńsko - Trocki. 

— Smutny objaw. Ten, kto zamierza 
udać się tam z Wilna, a niema Forda albo 
dobrej pary gniadoszów, . musi jechać do 
Bastun koleją, następnie autobusem do Ra- 
dunia miasto, które słynne z tego, że za- 
mieszkuje w niem wielki rabin, czczony 
przez cały świat żydowski) skąd już fur- 
manką powożoną przez czcigodnego wy- 
znawcę Mojżesza można się dostać do Na- 
czy. Co do komunikacji autobusowej, to 
trzeba przyznać, że jest doskonała. Za to 
ostatni etap odbywa się w rozklekotanym 
wózku, który gdy brak pasażerów, służy do 
przewozu cieląt. 

W drodze z Radunia do Naczy  prze- 
jeżdża się obok osady tatarskiej z wieżycą 
meczetu, skręcając nieco z gościńca dla 
Jepszej drogi, mija się pięknie zagospodaro- 
wany folwark Ginele p. Kuncewicza, wresz- 
cie. przebywając ostatni kilometr, uważnie 
rozglądający się na wszystkie strony _po- 
dróżnik, zmuszony jest zatrzymać się przed 
czemś, co go mocno zastanowi. Jest to ka- 
plica — z grobowcem rodzinnym  Szukie- 
wiczów i Narbutów z Naczy. jeszcze bar- 
dzo niedawno zwisały się nad nią konary 
wiełoletnich i tajemniczo szumiących sosen. 
Dziś sosen tych już niema. * 

Jako widomy ślad — zostały po nich 
jedynie świeże pnie. Spiłowano je, przero- 
biono na szlipry i sprzedano za dolary do 
Prus. Niczem są drzewa cmentarne wobec 
chciwości ludzkiej. Przykra Świadomość 
ogarnia podróżnika, i gdy przybywa na 
miejsce nie cieszy fo nawet widok budynku 
z szyldem „Dom Ludowy w AGA 

DUBROWA, (pow. Mołodeczański). 

— Dom Ludowy Opiekuńczej Rady Kre- 
sowej. We wsi Dubrowa gm. Rakowskiej 30 
wrztśnia odbyło się zebranie w obecności 
30 osób cełem zorganizowania miejscowej 
placówki kulturalno - oświatowej. Po zaga- 
jeniu zebrania przez p. Witolda Ejsymonta 

«powołano tymczasowy zarząd w ' osobach 
p. p. W. Ejsymonta, ks. Wł. Woronowicza, 
Witolda Moross-Mrosza i Z. Soroki. 

Przedyskutowano porządek dzienny, na - 
który się złożyły 1) Referat o Radzie Opie- 
kuńczej Kresowej i jej działalności na Ziem. 
Wschodnich, łącznie z odczytaniem statutu, 
2) Organizacja miejscowej kulturalno - o- 
Światowej placówki, 3) Przyjęcie statutu 
R. O. K. 4) Uchwalenie nazwy placówki, 5) 
Wybór trzech członków zarządu w tej licz- 
bie odpowiedzialnego kierownika, 6) Uchwa 
lenie normy składek członkowskich, 7) Wol- 
ne wnioski. 

Referat o R. O. K. i jej działalności wy- 
głosił p. W. Ejsymont, zaś po referacie za- 
znajomił ze statutem R. O. K. Po wysłucha- 
niu powyższego referatu walne zebranie po- 
stanowiło we wsi Dubrowa utworzyć  kul- 
turalno - oświatową placówkę, przyjmując 
statut R. O. K. i nazywając ją: Domem Lu- 
dowym w Dubrowie. Ustalono składkę mie- 
sięczną dla członka rzeczywistego gr. 30 dla 
wspierającego I zł. 

W końcu walne zebranie przez aklama- 
cję wybrało na kierownika ks. Woronowi- 
czą Władysława, a na członków zarządu 

. p. W. Ejsymonta, W. Moross - Mrosza, ków lokomocyjnych, oraz rozrzucenia tere- p. p 
nu pracy, Zlot udał się wyśmienicie. | 

Czterdziesto - kilometrowa odległość od 
najbliższej stacji kołejowej, a nawet jesien- 
ne roztopy nie powstrzymały jego Ekscelen- 
cji Księdza arcybiskupa Metropolity Wileń- 
skłego przed wizytowaniem ukochanej mło- 
dzieży. 

Kilkaset " zorentuzjazmowanych  mło- 
dzieńczych twarzy przedefilowało w szyku 
wojskowym pod sztandarami Stowarzyszeń 
przed swym Arcypasterzem. || 

Zlot obfitował w przemówienia przed- 
stawicieli władz, a skupiony na rynku tłum 
wieśniaków był Świadkiem wzniosłych ha- 
seł wykrzykiwanych z zapałem przez zrze- 
szonych druhów. 

Natychmiast zostały wysłane depesze 
do Pana Wojewody Wileńskiego, Dowódcy 
Okręgu Korpusu, wyrażającego w imieniu 
Zlotu gotowość skupi onej młodzieży dla 

ofiarnej pracy, dla dobra Rzeczypospolitej. 
Z obrad zlotowych wyłoniły się nastę- 

pujące rezolucje: 3 
1) Uważając organizację Związku Mło- 

dzieży Polskiej za najlepszą i jedyną obej- 
mującą na terenie pozaszkolnym całokształć 

WRAŻENIA 
KZ   

Wł. Skorobohatego, Z. Sorokę, polecając 
zarządowi robić pogadanki, odczyty, zało- 
żyć bibljotekę czynną w środy, soboty i nie- 

dzielę. zg. Pr. 

M] WĘGIEL OPĄŁOWY 
=>) dostarcza do domu od pół tonny 

Wileński Syndykat Rolniczy П 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323, 

g? Jedwabnik Ę 
POWRÓCIŁ. —Z 

Ūr. Brodzk: A 
y POWRÓCIŁ. —zW 

E Dr. Bodzka 
POWRÓCIŁA 

św i przyjmuje chorych od 2 do 3-ej. 

  

  

TEATRALKE 
Występy gościnne na scenie Reduty Kazimierza Junoszy-Stępowskiego. 
Pierwszy występ — w roli pułkownika Kornitowa w pięcioaktowym dra- 

macie Gabrjeli Zapolskiej „Tamten*. 

Było to wówczas, gdy po salo- 
nach i restauracjach paliły sięjeszcze 
lampy naftowe... *) 

Było to wówczas, gdy „system 
Apuchtina w połączeniu z  „syste- 
mem" Marji Andrejewny toczyły jak 
rak dusze szkolnej i uniwersyteckiej 
młodzieży polskiej; były to czasy re- 
wizyj, aresztowań i politycznych pro- 
wokacyj wszelkiego rodzaju; były to 
czasy deprawowania narodowego du- 
cha polskiego, którego przecie nie 
można było ani zesłać en bloc 
na Sybir, ani rozstrzelać na stokach 
cytadeli warszawskiej... Były to czasy, 
kiedy polscy pisarze warszawscy dru- 
kowali i wydawali „niecenzuralne“ 
utwory swoje w Krakowie lub Lwo- 
wie — pod pseudonimem; kiedy po- 
licja i żandarmerja rosyjska wiedziała 

*) Na scenie w Reducie palą się też 
najautentyczniejsze lampy naftowe w sztu- 
ce Zapolskiej, która dzieje się jak wiado- 
mo w Warszawie w roku 1898-ym. Reduta 
tyle ma w sobie elementów Teatru Stani- 
sławskiegol Pierwsza przeciej warszawska 
premjera Reduty - w Salach Redutowych 
przed laty stala pod znakiem ortodoksyj- 
nego realizmu. L' on revient toujours a sės 
premie:s amoursl.. jak pociesza się w sta- 
rej piosence kochanek niewiernej Elwiry 
czy Pameli. 

np. doskonale kto pisze „buntowni- 
cze" powieści i wystawia w Galicji 
„oburzające* utwory dramatyczne pod 
pseudonimem (jeszcze jak na drwiny: 
rosyjskimi) Maskoff'a... ale z pseudo- 
nimami przecie nie walczyć! **) Wy- 
starczy autora wziąć pod ostry nad- 
zór policyjny. A kogo przed wojną 
w Warszawie miała „na oku* bądź 

**) Głośny był tylko jeden z bardzo 
nielicznych wypadków niewykrycia przez 
policję i żandarmerję rosyjską autora całej 
serji korespondencyj z Warszawy drukowa- 
nych coś przez dwa lata w krakowskim 
„Czasie* a ukazujących się pod ogólnym 
tytułem „Towarzystwo Warszawskie* gdzie 
był świetnie fotografowany i portretowany 
zwłaszcza Zamek warszawski z rządzącą w 
nim faktycznie panią generał-gubernatoro- 
wą Marcją Andrejewną Hurkową. Listy te 
warszawskie, cieszące się ogromną poczy- 
tnością i popularnością podpisywane były 
„Comte Vassili*. Tajemnica: kto pisze te 
wszystkie nadzwyczajne a ściśle prawdziwe 
rewelacje była tak świetnie strzeżoną i do- 
chowana, że dopiero w dobrych dziesięć 
lat potem wyszło na jaw, po śmierci Anto 
niego Zaleskiego długoletniego sekretarza 
i faktycznego redaktora warszawskiego 
„Słowa”, bardzo mało znanego jako publi- 
cysta, bo artykułów wstępnych nie podpisy 
wał, że to on był autorem. rozgłośnych li- 
stów warszawskich drukowanych w  „Cza- 
sie“. A czecož nie robiła żandarmerja war- 
szawska żeby się dowiedzieć kto je piszel 

policja, bądź „ochrana“ 

SŁOWO 

Polsko-łofewskie rokowania kolejowe. 
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Rydze rokowania kolejowe 

polsko-łotewskie. Delegacja polska przybyła do Rygi w niedzielę wieczór. 

Przewodniczący delegacji p. Klechniewski udzielił krótkiego wywiadu przed- 

stawicielowi jednego z pism miejscowych. 
Konferencja kolejowa omawiać będzie wyłącznie sprawy związane z 

ruchem kolejowym. Pogłoski, że rzekomo poruszane być mają na konie- 

rencji sprawy polityczne, nie odpowiadają prawdzie. Dążeniem naszem jest 

zawarcie ostatecznej umowy kolejowej pomiędzy Polską a Łotwą, gdyż 
Sprawa ta dojrzała zewszechmiar wymaga ostatecznego załatwienia. Mamy 

nadzieje, że kwestja o bezpośrednim ruchu kolejowym pomiędzy Polską i 
Łotwą rozstrzygnięta będzie po myśli stron obu. Rokowania odbywać się 

będą w lokalu głównego zarządu kolejowego w Rydze. 

Powrót posła polskiego p. bukasiewicza do Rygi. 
RYGA. 15.X. PAT. W dniu wczorajszym po 6 tygodniowym urlopie 

powrócił do Rygi poseł polski Łukasiewicz. W rozmowie z dziennikarzami 
minister Łukasiewicz zaznaczył, że przybył ze szczerą chęcią załatwienia 
nierozstrzygniętych dotychczas zagadnień przed 10-letnim 
podległości Polski i Łotwy. 

Jeżeli załatwienie to stanie się 

jubileuszem nie- 

faktem, to będzie to najlepszym 
uczczeniem uroczystości jubileuszowych. 

Boseł litewski Ankyztolis ma być odwołany z Tallinn, 
RYGA. 15.10. (PAT). Z Taliina donoszą o krążących tam 

seł litewski w Tallinie Auksztolis będzie odwołany, na miejsce zaś 
ny generał Żukauskas. 

głoskach, jakoby po- 
Ro zostanie mianowa- 

Zmiana ta ma pozostawać w związku z wojną celną estońsko - litewską wraz z 
chęcią uzyskania wpływów w Estonji i skierowania jej polityki w kieruku sprzyjającym 
estońsko - litewskiemu zbliżeniu. 

iałoba na dworze angielskim z racji śmierci cesarzowej Manji 
LONDYN, 15. X PAT. Wiadomość o śmierci b. cesarzowej wdowy rosyi- 

skiej Marji, zamieszkałej ostatnio w Kopenhadze wywołała na dworze królew- 
skim angielskim przygnębiające wrażenie. W ciągu całego tygodnia *'dwór 

angielski będzie obchodził całkowitą żałobę, a przez kilka tygodni następnych 
żałoba ograniczona będzie do niektórych uroczystości dworskich. 

Wybory da rad generalnych we Francji. 
PARYŻ, 15. X. PAT. Odbyły się wybory nowych członków rad general- 

nych 'we wszystkich depertamentach, poza departamentem Sekwany. Znane 

dotychczas wyniki donoszą się do 1250 mandatów na ogólną liczbę 1511. Kon- 
serwatyści uzyskali 28, republikanie 253, republikanie lewicowi 157, niezależni 

radykałowie H7, radykali socjalni 272, republikańscy socialiści 26, socjaliści 7*, 

komuniści 7 mandatów. 
Konserwatyści stracili 4 mandaty, lewicowi republikanie 15, radykali wraz 

radykałami socjalnymi 3, komuniści 1. Natomias republikanom przybyło 5 man- 

datów, radykałom niezależnym również 5, socjalistom 13. 
Poincare został wybrany ponownie 986 głosami na 1005, Również wybra- 

ni zostali ponownie ministrowie Sarraut, Loucfier, Marin oraz oraz przewodni- 

czący senatu Doummer. 
Pisma omawiając wyniki wyborów de rad generalnych stwierdzają, że 

wybory te nie zmieniają Sytuacji politycznej. Akcja wyborcza miała przebieg 
spokojny w całej Francji, poza miejscowością Levie na Korsyce, gdzić, jak do- 
nosi „Matin*, przyszło do starcia, w czasie którego 1 osoba została zabita, a 5 
rannych. „Matin stwierdza, źe wybory są nowym sukcesem unji narodowej. 

Aresztowanie oficerów hiszpańskich 
PARYŻ, 15- X. Pat. Na życzenie ambasady hiszpańskiej aresztowa- 

no w okolicy Nicei trzech oficerów hiszpańskich, którzy podejrzani są o 
udział w zamachu przeciw dyrektorjatowi. Zostali oni przekazani władzom 
sądowym i ewentualnie będą wydani władzom hiszpańskim. 
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— ten : nigdy 
nie byt juž pewny ani dnia ani 
godziny... 

Lecz czy to ja mam może. opo- 
wiadać „treść* dramatu Zapolskiej, 
podmalowawszy jego tło? Wystarczy 
kilku pociągnięciami pióra przypom- 
nieć... wywołać wizję owych czasów — 
od których się pamięć nasza jakby z 
obrzydzeniem odwraca. Zgińcie, prze- 
padnijcie! Albo i sił wprost niema 
raz jeszcze przeżywać choćby tylko 
we wspomnieniach tę — kalwarię. 

Rzecz inna z młodą „publicznością 
teatralną, która -- jakby się to wy- 
razić? — dopiero podczas Wielkiej 
Wojny lub po jej przejściu huraga- 
nem przez cywilizowany Świat... prze- 
tarła oczy na świat Boży, zaczęła 
czuć i, myśleć narodowo, obywatelsko, 
dojrzale. Dla tych, którzy na własne 
Oczy czasów  odmalowanych przez 
Zapolską nie oglądali, jest jej „Tam- 
tem* tylko ciekawym epizodem 
jakiegoś pouczającego pokazu retro- 
spektywnego. Patrzcie, patrzcie! To 
tak bywało? Takie działy się rzeczy 
w Warszawie pod sam koniec XIX 
wieku, niemal na progu XX-go stu- 
lecia? 

Tak. Takie działy się rzeczy lub 
aż nadto dobrze mo gły się dziać. 
Jedno tylko miejmy zawsze w pamię- 
ci i na uwadze. „Tamten* pisany był 
niejako w ogniu toczącej się  batalji 
między Polską powaloną na pobojo- 
wiska zduszonej insurekcji 1863-go 

в 
  

„mi wypruć z 
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roku, a Rosją usiłującą „praworząd- 
nemi* napozór sposobami i Środka- 

tej przeklętej Polski 
resztki jej ducha. Sztuka była pisana 
dia współczesnej, właśnie dia współ. 
czesnej publiczności polskiej (która z 
całego zaboru rosyjskiego jeździła 
masowo oglądać „Tamtego* na sce- 
nach Krakowa i Lwowa) nie zaś dla 
„potomności”, np. dla publiczności 
teraźniejszej. Cała melodramatyczność 
sztuki wskazuje aż nadto wyraźnie 
na jej charakter -- demonstracyjny. 
Było to literackie --- włożenie na ba- 
kier konfederatki przed nosem władz 
rosyjskich. Mowy niema o wystawie- 
niu sztuki w Warszawie? No to wy- 
stawi się ją „za kordonem*, tuż 6 
miedzę. | w konfederatce na bakier 
będzie się chodziło, wparłszy się w 

boki, tam i z powrotem wzdłuż 
austrjacko-rosyjskiej granicy. Niech 
„Moskałe* pękają ze złości! 

Dziš—ten sam temat „Tamtego“ 
jakże byłby inaczej wyglądał pod 
piórem tejże Zapolskiej] Co zaś do 
wrażenia, które sztuka dziś wywiera 
na nowe widzów i słuchaczów poko- 
lenie, to ilustruje je wcale sugestyj- 
nie pytanie jednej z pań podczas so- 
botniej premjery: 

-—Doprawdy? Nie wolno byłe grać 
w Warszawie takiej sztuki? Była, mó- 
wi pan, jak najmocniej niecenzuralna? 
A to mnie bardzo dziwi. Ci przecie żan- 
darmi rosyjscy tylko robią swoje... 
to, co wszyscy na całym Świecie żan- 

liroczyste zaprzysiężenie Naczelnej Rady Sfaro- 
ohrzędowców. 

W dniu wczorajszym w Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się uroczyste 
zaprzysiężenie członków _ Naczelnej 
Rady Staroobrzędowców oraz odebra- 
nie przyrzeczenia od 12 duchownych 
nastawnikow — członków Sądu Du- 
chownego. 

Przysięgę i przyrzeczenie odebrał 
w imieniu Ministra W. R. i O.P. p. 
Wojewoda Raczkiewicz w otoczeniu 
wyższych urzędników województwa. 
W przemówieniu swem podkreślił p. 
Wojewoda znaczenie dokonanego fak- 
tu zakończenia organizacji Kościoła 
Starcobrzędowego i unormowanie je- 
go stosunku do Państwa. Następnie 
złożył imieniem Rządu i własnem ży- 
czenia pomyślnego rozwoju dla dobra 
wyznania i Państwa. Odpowiedział p. 
Wojewodzie prezes Rady Staroobrzę- 
dowców p. Arsenjusz Pimonow, pod- 
kreślając radość, jaką odczuwają 
wszyscy staroobrzędowcy z racji uzy- 
skania (po kilkuwiekowym ucisku ze 
strony rządu zaborczego) pełni praw i 
możliwości swobodnego rozwoju м 
myśl starych tradycyj staroobrzędow- 
ców. 

Przemówienie swoje zakończył :p. 
Pimonow zapewnieniem lojalność i 
przywiązania, jakie żywią staroobrzę- 
dowcy ku Rzeczpospolitej Polskiej. 

Następnie v. prezes p. B. Pimo- 
now złożył па ręce p. Wojewody z 
prośbą o wysłanie depesze z wyra- 

zami hołdu i uczuć obywatelskich do 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej, Pre- 
zesa Rady Ministrów, p. Marszałka 
Piłsudskiego, Ministra W. R. i O.P. 
oraz p. Ministra Meysztowicza. 

Po ukończeniu tej "uroczystości 
p. Pimonowie podejmowali bankietem 
p. Wojewodę Raczkiewicza wraz z 
uczestnikami aktu zaprzysiężenia oraz 
liczne grono przedstawicieli władz i 
społeczeństwa miejscowego. 

W czasie bankietu zabierał głos 

e, 

p. Pimonow, witając gošci i podkre-“ 
šlając, že ostateczną organizację swe- 
go wyznania zawdzięczają staroobrzę- 
dowcy przychylności obecnego Rządu 
i jego przedstawicieli poczem wniósł 
toast na pomyślność Rzplitej i do- 
stojnych Jej kierowników, 

Odpowiadając na mowę p. Preze- 
sa Pimonowa, p. Wojewoda w dłuż- 
szetiu przemówieniu zaznaczył, że wy- 
znanie staroobrzędowe jedno z pierw- 
szych zorganizowało się wewnątrz 
oraz omówił wychowawcze znaczenie 
Kościoła Staroobrzędowego wśród 
jego wyznawców. 

W imieniu m. Wilna przemawiał 
wiceprezydent p. W. Czyż. Szereg to- 
astów zakończył serdecznem  podzię- 
kowaniem wszystkim tym, którzy 
przychylili się do tego ważnego w 
życiu staroobrzędowców aktu — p. 
Arsenjusz Pimonow. 

Kio ma prawe do medalu pamiątkowego 
za wojnę 1916-1921 r. 

W „Monitorze Polskim“ 233 z dn. 9 paź 
dziernika r.b. poz. 533 ukazało się rozporzą- 
dzenie Rady Ministrów o mredalu pamiątko- 
wym za wojnę 1918—1921. 

Medal pamiątkowy ustanawia się w 
celu przekazania pamięci potomnych wysił- 
ku Narodu o utrwalenie niepodległości i za- 
bezpieczenie granic Ojczyzny w wojnie 
1918—1921 r. 

„Polska Swemu Obroncy“. 
Medal o średnicy 35 m.m. wybity w 

bronzie posiada: na stronie prawej w.zeru- 
nek orła państwowego z krzyżcin orderu 
wojskowego „Virtuti Militari", zawieszowy.1 
na wstędze na szyi, pa bokach «laty 1918—- 
1921; na stronie odwrotnej w wierńcu dę- 
bowym cwuwierszowy napis: „Poiska Swe- 
mu Obrońcy". 

Iš należy nosić medal pamiątkowy? 
qdal noszony jest na lewej piersi po, 

Medalu za Ratowanie Ginących, a przed or- 
derami i odznaczeniami zagranicziiemi oraz 
przed innemi medalami polskiemi na wstąż- 
ce z mory szerokości 37 mm. 

Kto ma prawo otrzymania medalu? 
Prawo otrzymania medalu służy tym, 

którzy w okresie od 1 listopada 1918 r. do 
18 marca 1921 r.: 

a) jako żołnierze: 
1) pclegli lub byli ranni bez 

na czas trwania ich służby, 
2) zmarli skutkiem choroby, nabytej w 

połu lub z powodu niesienia rannym i cho= 
rym żołnierzom pomócy sanitarnej bez 
względu na czas trwania ich służby, 

3) conajmniej przez trzy miesiące peł- 
nili służbę w formacjach linjowych w polu, 

względu 

względnie jako ochotnicy po wezwaniu Ra- 
dy Obrony Państwa z dnia 3 lipca 1920 r. 
pełnili służbę w formacjach linjowych w po- 
lu przynajmniej przez dwa miesiące. 

4) conajmniej przez pięć miesięcy peł- 
nili służbę czynną; 

b) jako osoby cywilne: 
1) współdziałając (ochotniczo lub w 

wykonaniu swego obowiązku służbowego) 
z wojskiem w poiu, polegli lub byli ranni 
bez względu na czas trwania służby, 

2) zmarli skutkiem choroby, nabytej 
przy współdziałaniu z wojskiem w polu, lub 
z powodu niesienia żołnierzom pomocy sa- 
nitarnej, bez względu na czas trwania ich 
So 

) conajmniej przez pięć miesięcy 
współdziałali z wojskiem w polu, względnie 
nieśli żołnierzom w połu pomoc sanitarną 
lub duchową, 

4) conajmniej przez dziewięć miesięcy 
nieśli pomoc sanitarną żałnierzom w kraju, 
względnie współdziałali z wojskiem w kra- 
ju w zabezpieczeniu mienia wojskowego; * 

c) jako cudzoziemcy  współdziałali z 
-wojskiem połskiem w polu. 

Medal będzie wybity przez Mennicę 
Państwową. Osoby, którym prawo do me-* 
dalu zostało przyznane, nabywają medal na 
własny koszt. 

Prawo przyznawania medalu  przysłu- 
guje Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Prawo do medalu tracą uprawnieni de 
posiadania go w wypadkach, w których we- 
dle obowiązujących. ustaw karnych wsku- 
tek skazania karno-sądowego następuje 
utrata orderów i odznaczeń. (17) Ij. g.) 

  

Pierwszy śnieg w Zakopanem. 
ZAKOPANE. PAT. Ubiegłej nocy spadł tu pierwszy Śnieg, który na- 

stępnie stopniał na ulicach. Okoliczne lasy zatrzymały powłokę Śnieżną. 
Na Hali Gąsienicowej i w Morskiem Oku warstwa nowego Śniegu sięg 
2 centymetrów. W związku z tem nastąpiło znaczne obniżenie się tempe- 
ratury. 

Polski okręt szkolny „Iskra“ nległ ciężkiemu nszkodzenia 
LOODYN, 14 -X. Dziś o godzinie 5 rano polski okręt szkol- 

ny „Iskra“ zetknął się w kanale La Manche z parowcem nor- 
weskim, którego nazwa nie jest jeszcze stwierdzona. 

„lskra* zaczęła dawać sygnały wzywające pomocy, wobec 
czego z Dooveru przyjechał holownik „Lady Duncanon“ i przy- 
prowadził „Iskrę“ do portu. 
powažne. 
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darmi... To ich obowiązek, niepraw- 
daż? A Korniłow - choć się w nim 
zakochać! 

Próbowałem tłumaczyć, że to tyl- 
ko Junosza — Stępowski tak prześlicz- 
nie i bohatersko wygląda w mundu- 
rze generał-gubernatorskiego adjutan- 
ta „do osobnych poruczeń* (jak się 
dawniej mówiło). Próbowałem  zakli- 

nać się, że Zapolska dała oglądać na 
scenie tylko fragment... nieduży frag- 
ment... zmagania się naszego przed- 
wójennego z siłą brutalną i piekielną 
perfidją. Nie na wiele się przydało. 
Przemiła powojenna latorośl o głę- 
bokich szafirowych Oczach nie miała 
dostatecznego zrozumienia dla „ofiar” 
straszliwych „katuszy* i szatańskich 
„intryg”; studenci, nie wyłączając Ka- 
zimierza Wielhorskiego, wydali się 
jej.. vieux jeu, z całym ich nie- 
modnym patosem, a ilekroć Korni- 
łow ukażał się na scenie, już nie 
mogłem ani razu skorzystać z lor- 
netki aby spojrzeć—na p. Kossocką. 

Ze wszystkiego atoli, co czyni 
sztukę Zapolskiej jakby „obcą” wśród 
publiczności teatralnej dzisiejszej, jak- 
by spadłą z księżyca, jakby skrojoną 
nie na naszą miarę,--to rosyjsko-pol- 
ska miszkulancja językowa, w której 
się sztukę publiczności podaje. ° 

Nie mam, niestety, pod ręką orygi- 
nału. Przypuśćmy jednak, że sama 
Zapolska napisała sztukę: pół-na-pół 
po polsku i po rosyjsku. Fakt wsze- 
lako pozostanie faktem, że taka jej 

cyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

PROF. KONSERWATORJUM 

1iod 4 — 5 pp. 5-10 Jakóbska6. 

Uszkodzenia „iskry”* są bardzo 
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interpretacja jest chwilami wręcz nie- 
znośna nawet dia znających język 
rosyjski dobrze. Bo cóż mówić o pa- 
wojennym Polaku z b. Galicji lub z 
Poznańskiego, który jednego wyrazu | 
rosyjskiego nie rozumie! Czy są ta- 
cy? Oczywiście, że są. A np. tu w 

Wilnie jest osób wcale nierozumieją- 
cych języka rosyjskiego w chwili о- 
becnej—więcej niż kiedykolwiek. Mnó- 
stwo już jest takich osób. 

Powtóre my, ludzie przedwojenni 
tutejsi prawie wyobrazić sobie nie mo- 
żemy żandarma rosyjskiego mówią- 
cego płynnie i elegancko |... po pgl- 
sku! Nienaturalnym wydaje się A 
taki žandarm, z nieprawdziwego zda- 
rzenia. Przeciwnie, gdy przemówi po 
rosyjsku (a niech-no jeszcze zaklnie, 
jak to on tylko potrafil) wnet odzy- 
skuje swoją... autentyczność. Stąd 
nasza wytrzymałość na rosyjsko- 
polski volapiik gdy rosyjscy żandar- 
mi i wojskowi są na scenie. lecz... 
nawet i wówczas zdarzają się curi- 
osa, że byłoby się parsknęło śmie” 
chem jeśliby się nie działy na scenie 
rzeczy tak tragiczne. Są to momenty, 
kiedy np. generał rosyjski który u- 
niósłszy się w rozmowie z petentką- 
Polką dał upust swemu  uniesieńiu 
się w rosyjskim frazesie—tuž zaraZ 
zostawszy sam na sam z rosyjskim 
pułkownikiem lub porucznikiem roz- 
mawia z nimi... najpiękniejszą eleganc” 
ką polszczyzną. Toć-że przecie wie” 
rutay nonsens! 

GBA LLS LWA 
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Ponieważ sprawa dróg naszych 
została poruszona na łamach „Sło- 
wa”, niech mi wolno będzie o niej po- 
mówić nietylko, by Świadczyć o ich 
fatalnym stanie, ale by wskazać spo- 
soby doprowadzenia ich do spraw- 

(ności. : : 
Przez szešč lat, jako radny ziem- 

ski i prezes komisji drogowej w po- 
wiecie Dreczyckim gub. Mińskiej, za- 
wiadywałem tą gałęzią gospodarki 
samorządowej, mam więc praktykę po 
za sobą i wyniki sześcioletniej pracy, 
która dała doskonałe wyniki. 

A więc przedewszystkiem  zrezy- 
gnowałem z pracy szarwarkowej, jako 
niezmiernie obciążającej ludność przy 
kompletnym braku jej wydajności. 

Nim ludzie dojdą do wskazanego 
miejsca, mija pół dnia; przychodzą 
baby i wyrostki ze szczątkami łopat 
i cała robota polega na rzucaniu kil- 
ku szpadli ziemi w wybój lub koleinę. 
Natomiast prowadzą się rozmowy, 
śmiechy i t. p. rozrywki, od których 
robota ani na krok się nie posuwa. 

Konne podwody przywiozą 3 4 
wozy piasku plus — minus 3/4 metra 
ma podwodę dziennie. 

Szarwark jest uważany za robotę 
pańszczyznianą, a więc wymagającą 
obecności, a nie pracy, zaś ludzie do 
miej nie nawykli nawet przy dobrych 
«chęciach wykonać jej nie potrafią. 

„Stworzyłem więc artele grabarzy, 
które pracowały na akord. Robota 
szła sprawnie i dozoru nie wymagała, 
gdyż technik wskazywał, co ma być 
zrobione, jak i gdzie i następnie tę 
robotę przyjmował. 

Pierwszym warunkiem dobrej dro- 
gi jest to, żeby miała rowy po bokach i 
profil odpowiedni, t. j. elipsoidalny, 
by wody mogły spływać. Zastój wo- 
dy powoduje zabagnienie i wyboje. 

Nigdy nie należy kłaść faszyny, 
gdyż jest to tylko doraźne polepsze- 
nie, które po roku wytwarza jeszcze 
gorszy stan drogi. Na gruntach pia- 
szczystych, przepuszczalnych nawet ro- 
wy są zbyteczne;—wystarczy zprofilo- 
swanie drogi. a to przez kilkakrotną 
orkę ze składem na osi drogi i roz- 
bronowaniem po każdej orce. Jest to 
robota b. prędka i daje doskonałe 
rezultaty. de ! 

Plagą naszych bocznych dróg, to 
kamienie na nich leżące w wielkiej 
ilości, gdyż z pól zazwyczaj na drogi 
je wyrzucają. Te jednak kamienie mo- 
gą oddać znakomitą usługę: należy 
je zebrać i usypać na drodze w war- 
stwę wyższą na Środku, opuszczają- 
<ą się ku bokom i przysypać nastę- 
pnie warstwą ziemi z rowów przydro- 
żnych. Otrzymuje się drenowaną dro- 
ge, a nawet nawierzchnia z gliny do- 
skonale się utrzymuje, nie dając ani 
jam, ani kolein. 

Przy silnych sSpadach rowy i na- 
wiezienie kamieniami są konieczne, 
gdyż przy obecnej naprawie takich 
spadzistych dróg wody tworzą już 
po jednej ulewie głębokie wyrwy w 
środku drogi i ich ponowne równa- 
nie jest syzyfową pracą. 

Wszystkie drogi główne wiany być 
w ten sposób naprawiane, potrzebu- 
jąc następnie tylko rzadkiej naprawy 
dla ich konserwacji. 

Drogi pomniejsze, łączące wsie 
tylko i nie mające znaczenia arteryj 
komunikacyjnych, winny być podzie- 
łone na działki, których utrzymanie 
winno być przydzielone pomiędzy go- 
spodarzy przylegających gruntów na 
ich osobistej adpowiedzialności. Dział- 
ki winny być osłupkowane i na słu- 
pkach wypisane imię i nazwisko tego, 

Gorzej jeszcze gdy któryś Rosja: 
nin zacznie na scenie— mimowoli — 
mówić po polsku ... z rosyjska. Wów- 
czas błyskawicznie przypominają się 
listy Połusztannikowa z warszawskiej 
„Muchy“ i—i znowu robi się tak   śmiesznie, że djabli biorą cały tra 
gizm sytuacji, Trzeba jednak oddać 
sprawiedliwość, że czuć było jak ar- 
tyści Reduty wszystkiemi siłami trzy- 
mają się na baczności aby nie ...polu- 
sztannikować. 

* А trzeba wszelako przyznać, że 
czasem jedno odezwanie się po ro- 
syjsku to generała Horna, to po- 
4ucznika Striełkowa, to kogoś innego 
z Rosjan, w mig takim go żywym u- 
czyni, taką go wyrazistą charaktery- 

styką obłeje, że jakże wręcz obejść 
się bez tego sposobu charakteryzo- 
wania takich typów? Wogóle: co ro- 
bić? Są, którzy rozcinają kwestję apo- 
dyktycznem: „Pisać po polsku sztukę 
polską! Jak np. pisana jest tragedja 
Wyspiańskiego „Protesitas i Laoda- 
mia“ przecież nie pół-na-pół ... po 
grecku! 

Sądzę, że i w tym wypadku naj- 
właściwszą drogą będzie złoty Śro- 

«dek. Owszem, używać nietylko poje- 
dyńczych wyrazów rosyjskich lecz 
choćby i całych frazesów ale w mia- 
rę i w porę. Jak i kiedy — rzecz to 
autora, a przedewszystkiem reżysera 
0 wrażliwem uchu... i guście wyrobio: 
nym. 

Bo przecie nie jest „Tamten“ о- 

  

komu jest działka przydzielona. 
Groble winny być nawiezione 

dwu stopową warstwą żwiru, lub, — 
w braku żwiru piaskiem, by koła nie 
przerzynałyby tej warstwy. Nigdy nie 
należy kłaść faszyny ani błotnistej 
ziemi lub torfu z rowów na groblę. 

Następnie idzie kwestja mostów 
Największym błędem jest budo- 

wanie mostów drewnianych. Są one 
mało tańsze od betonowych, zaś po 
trzech już latach wymagają remontu 
a po 10 - 12 latach, trzeba je na 
nowo przebudowywać. 

W ziemstwie Rzeczyckiem udało 
mi się przeprowadzić tę zasadę, po 
mimo oporu ze strony zwolenników 
rzekomo tańszych «mostów  drewnia- 
nych. Na szczęście, pomogło mi do- 
Świadczenie ziemstwa gubėrnjalnego 
Czernihowskiego, gdzie wszelkie fun- 
dusze drogowe zostały w drewniane 
mosty wsadzone, a gdy połowę ich w 
gubernji wybudowano, musiano wra- 
cać do odbudowy starych i nie mo- 
gli z braku funduszów dalszych bu- 
dować. 

O moście, zbudowanym raz na 
zasesże, miało się zupełnie zapom- 
nieć, gdyż musi on być wiecznie trwa- 
ły. Tak budowali mądrzy starożytni 
rzymianie i ich mosty przetrwały do 
naszych czasów. 

W naszem województwie, obiitu- 
jącym w kamień, polecić mogę bu- 
dowę mniejszych mostów przetoko- 
wych dla wód wiosennych z kamienia 
na cemencie z dwu stopowym prze- 
lotem, przysklepionym płytami ka- 
miennemi, z rozszczepionych większych 
kamieni, na które kładzie się mniejsze 
kamienie na cemencie i zasypuje żwi- 
rem. 

Koszt takiego mostu wynosi od 
100 40 150 zł. i jest to most 
wieczny. . 

Mosty na ruczajach robi się w ten 
sposób, że na dwie Ściany z kamie- 
nia na cemencie kładą się be'ki że- 
lazne i betonuje się przestrzeń po- 
między niemi. Następnie zasypuje się 
żwirem i wybrukowuje. 

Mosty o większej rozpiętości win- 
no się robić żelbetonowe. Są one nie 
droższe od drewnianych i ich budo- 
wę należy powierzać firmom wyspecja- 
lizowanym, nigdy zaś sposobem go- 
spodarczym. który jest znacznie 
droższy i mniej pewny. 

W ziemstwie Rzeczyckiem wybu- 
dowałem takich  želazo-betonowych 
mostów piętnaście o rozpiętości do 
15 sążni, nielicząc całej masy po- 
mniejszych budowanych z cegły na 
cemencie, gdyż tarm kamienia na le- 
karstwo nie znaleźć. 

Przy przyjętym w powiecie Rze- 
czyckim systemie prowadzenia robót 
drogowych, po 4-ch latach pracy 
wszystkie główne drogi komu nikacyj- 
ne zostały usprawnione bez naru- 
szenia kapitału drogowego, a tylko 
z odsetków od niego i z rocznych b. 
skromnych podatków drogowych, a 
powiat to olbrzymi, bo 250 wiorst w 
średnicy, danych grobli wyporządzo- 
no przeszło 40 wiorst. 

Jeszcze na jedno chciałem zwró- 
cić uwagę; w większych majątkach 
właściciele utrzymują własnym kosz- 
tem drogi, przez ich grunty przecho- 
dzące, choć mają one charakter dróg 
gminnych. | 

3 Niesłusznem więc jestby byli po- 
ciągani do wykonania szarwarku, 
na który zresztą nie posiadają ani 
inwentarza ani pieniędzy ao ile szar- 
wark zamieniają im na pieniędze. 

statnią sztuką zaczerpniętą z przed- 
wojennych naszych czasów? Minie 
ćwierć stulecia, minie 50 lat... prze- 
mówią ze sceny polskiej literackie re- 
konstrukcje rosyjskich. generał-guber- 
natorów, żandarmów, Stoł - naczelni- 
ków, „pamieszczykow na Igotnych 
prawach* etc. etc. Jakże to wszystko 
będzie mówiło? Wydaje mi się, że 
będzie w utworach dramatycznych pol- 

skich mówiło tak akurat, jak mówi 
np. w „Farysie“ Milaszewskiego prze- 

cudna Dżaula „słodsza od hurys Pro- 
roka* a w polskich przekładach z 
Szekspira mówią zarówno Romeo jak 
Otello. Lecz... całe szczęście, że już 
my nie będziemy tych rekonstrukcyj 
oglądali przeciągających przez scenę. 
Nie poznalibyśmy może wielu, wielu 
z tych, cośmy ich żywych w żywe 
oczy widzieli. 

Ot, taki Korniłow Zapolskiej i 
Junoszy-Stępowskiego! Gdy  tupnie 
nogą i krzyknie „М lczat““—jak wy- 
kapany! Prawda? Albo Striełkow? W 
jakiż niu inny wyraz wlezie dusza, 
jak nie „N-piewat'!".,, „Zamilcz pan!* 
albo „Pluję na wszystko* — niby to 
to samo, a nie to. 

Wracając do premjery w Reducie, 
sprawiedliwość przyznać każe, że po- 
mimo, iż sztuka utraciła sporo swo- 

jej atrakcyjności i efektowności, talent 
Zapolskiej i melodramatyczność fabu- 
ły - zrobiły swoje. Akt trzeci słucha- 
ny był ze szczerem, żywem zajęciem 
—nietylko z tej racji, że się p. Woł- 

Jest to podwójne obciążenie na ten 
sam cel, jeżeli więc oni swe drogi 
utrzymują w porządku, to winni być 
od niego oswobodzeni i traktowani 
jako właściciele działek drogowych 
ich pieczy powierzonych. 

Kraków nie odrazu zbudowany; — 
chciećdby w jednym — dwu latach 
usprawnić drogi od wieków zanied- 
bane, jest to wymagać rzeczy prze- 
chodzącej możność ludności, chociaż- 
by nawet raid automobilowy na tem 
ucierpiał. Rozumny gospodarz roz- 
kłada meljoracje na czas taki, by one 
nie doprowadziły go do ruiay. Przy- 
słowie francuskie powiada, że lepsze 
jest nieprzyjacielem dobrego, zaś pra- 
ktyczny Niemiec twierdzi „zawsze po- 
wolnie naprzód”. Uzbroiwszy się te- 
dy w cierpliwość, ale systematycznie i 
z rachunkiem postępujmy naprzód. 

St. Wańzowicz, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
sprawie przemiału żyta i ieku — \ 

c Z dniet 19 października rb. wchodzi 

ŁO W O 

Już tylko 10 złotych brakuje na kupno aparatu radjowego dla internatu dzieci niewidomych. 

Pomyślcie, ile radości sprawi biednym ślepym dzieciom radjo Złóżcie ofiarę na ten zbożny cel. 

NUREK GOSPODNACŻY ZIEMI WYCYODNICZ 
Praktyka drogowa. 

w życie rozporządzenie władz centralnych 
(Min. Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i 
Rolnictwa) zakazujące: 

1) przemiału żyta na mąkę o typie wyż- 
szym aniżeli 70-cio procentowy wyciąg z 
ziarna, oczyszczonego uprzednio z obcych 
domieszek, a) uywania w piekarniach do 
pieczywa mąki żytniej, pochodzącej z prze- 
miału drobniejszego niż 70 proc. 

Z dniem zaś 26 września rb. weszło już 
w życie rozporządzenie tychże władz cen- 
tralnych o zakazie wypieku chleba pszenno- 
żytniego. 

Winni przekroczenia powyższych prze- 
pisów ulegną karze aresztu do 6-ciu tygod- 
ni lub karze grzywny do 10.000 zł. 

— Założenie Oddziału w Wilnie T-wa 
Propagandy Budowy Dróg i Budowli Wod- 
nych. W dniu wczorajszym w sali konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 
zebranie inauguracyjne w związku z założe- 
niem w Wilnie wymienionego Oddziału. O- 
becnych było około 50 osób ze sfer gospo- 
darczych i finansowych. Na czonków Od- 
działu zapisało się zaledwo kilkunastu co 
świadczy o zachowaniu przez większość 
pewnej rezerwy w stosunku do T-wa Pro- 
pagandy. Wyraz temu dały przemówienia p. 
p. Borowskiego i Olszewskiego, a poniekąd 
prof. Rydzewskiego. Zwracano uwagę m. in., 
że cele T-wa pokrywają się celami Ligi Mor 
skiej i Rzecznej. 

Ostatecznie został obrany zarząd Od- 
działu w osobach: dyrektora Banku Polskie- 
go, dyrektora Banku Sp. Zarobkow. p. Wo- 
dzinowskiego i inż. H. Jensze. 

Procesu „Aramady” tom drugi. 
35-ciu członków kompartji na ławie oskarżonych. 

W dniu wczorajszym wileński Sąd 
Okręgowy w składzie: sędzia jodze- 
wicz jako przewodniczący Oraz S€- 
dziów Brzozowskiego i Umiastowskie- 
go rozpoczął rozpoznawanie procesu 
trzydziestu pięciu osób, oskarżonych 
o należenie do spisku pod nazwą 
Komunistyczna Partja Zachodniej Bia- 
łorusi, którego zadaniem było przy- 
gotowanie zbrojnego powstania ce- 
lem obalenia istniejącego ustroju. 

Wszyscy oskarżeni wysłani byli 
przez C. K. partji do „Hramady“, któ- 
ra była już wówczas ekspozyturą 
moskiewską, a uchodzą: za legalną 
partję, ułatwiała pracę wywrotową. 

Organizacja, do której należeli 0- 
Sskarżeni, działała na terenie pow. Mo- 
łodeczańskiego i Oszmiańskiego, przy- 
czem najlepiej zorganizowane były 
gminy lebiedziewska z siedzibą rejo- 
nowego Komitetu w samem  Lebie- 
dziewie oraz krewska i bienicka pow. 
Oszmiańskiego, gdzie jaczejki rozwi- 
nęły się lepiej niż w innych,  Wszę- 
dzie prowadzono energićznie akcję 
werbowania osób sprzyjających  ide- 
jom komunistycznym. ' Bibuła  agita- 
cyjna nadsyłana przez granicę roz- 
siewana była przez specjalnych kurje- 
rów. 

Współdziałanie członków poszcze- 
gólnych jaczejek z władzami sowiec- 
kiemi stwierdzone zostało niejedno- 

krotnie. 1 
Znany jest fakt przyjazdu do ja- 

czejki we wsi Domasze specjalnego 
kurjera. Był nim uczeń białoruskiego 
gimn. w Radoszkowiczach komsomo- 
lec Mogilnicki (zbiegły następnie do 
do Rosji), a osobą wysyłającą go 
był również uczeń gimnazjum biało- 
ruskiego Palczewski, utrzymujący Ści- 

sly kontakt z komisarzem Sowieckim 
Daniłowym. 

Fakt ten nie jest odosobniony. 
Wielu z oskarżonych, o czem zre- 

sztą podamy dalej, zeznało, że w 
okresie przed wyborami do Sejmu w 
1922 roku tworzyli jaczejkę, zorgani- 
zowaną przez osk. Dymitra Szulżyc- 
kiego, celem przeprowadzenia do Sej- 
mu „swoich“ ludzi z piątki. (Jak wia- 
domo, Nr. 5 miała wówczas lista ko- 
munistyczna). | 

Od pierwszego procesu dnia da 
się zauważyć, że sprawa obecna ma 
coś wspólnego, pokrewnego z głoś- 
nym procesem „Hromady*. Te same 
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łejkę zawsze z taką przyjemnością 
widuje na scenie i, że można było 
napatrzyć się dowoli na Junoszę-Stę- 
powskiego. 

„Tamten“ był niedawno wystawio- 
ny w warszawskim Teatrze Polskim 
(z Junoszą-Stępowskim w roli Kor- 
niłowa). Ci, którzy sztukę Zapolskiej 
widzieli w teatrze Szyfmana, utrzymu- 
ją, że grana jest, naogół, lepiej w Re- 
ducie niż w Warszawie. Pomimo, że 
Samborski stworzył, podobno, arcy- 
dzieło z generała Horna? — spytaliśmy. 
Na to nam odpowiedziano: „Pani 
Kossocka jest, nieprawdaż, bardzo, 
bardzo utalentowaną aktorką. | jakaż 
šlicznal“ 

Prawda. P. Kossocka, która już za 
pierwszem swem ukazaniem się w 
Reducie, w „Przepióreczce", zwróciła 
na siebie uwagę, jest zjawiskiem na- 
der wdzięcznem i interesującem. Bar- 
dzo inteligentnie gra, bardzo  subtel- 
nie. P. Białkowski (Kazimierz) ma 
mnóstwo warunków dla ról kochan- 
ków dramatycznych. Czy mu  twór- 
czość aktorska dopisze? Pozostaje 
kwestją otwartą. W akcie ostatnim 
nie wyszedł poza szablon — Zapol- 
skiej. Również i p. Knobelsdorf w roli 
porucznika Striełkowa nie potrafił grą 
aktorską zainteresować w scenie sa- 
mobójstwa. Pierwszy i drugi akt, 
aczkolwiek widać, że starannie reży- 
Serowane, nie miały jednak nerwu, 
nie miały istotnego życia pulsującego 
pod... ruchem na scenie. Reduta brnie 

metody obrony, stosowane przez oskar- 
żonych (cofanie pierwiastkowych ze- 
znań, złożonych rzekomo pod groźbą 
tortur), te same szare, bezbarwne ty- 
py oskarżonych słabo po białorusku 
mówiących. 

Wśród świadków znajduje się szereg 
osób,które w procesie „Hramady'' ode- 
grały niepoślednią rolę. Sąto przede- 
wszystkiem funkcjonarjusz policji He- 
pel, na którego hromadowcy wydali 
wyrok Śmierci, b. członkowie „Hro- 
mady" i KPZB. jednoczešnie—SlizAi 
Szawluk (odpowiada z więzienia, gdzie 
odsiaduje karę) oraz szereg funkcjo- 
narjuszy policji. 

Po sprawozdaniu personalji i od- 
czytaniu aktu oskarżenia, zredogowa- 
nego przez podprokuratora p. Górę, 
przewodniczący zarządza pozostawie- 
nie na sali jedynie jedenastu oskar- 
żonych. Są to ci, którzy w Śledztwie 
pierwiastkowym przyznali się do winy. 
Obecnie kilku z nich, a w pierwszym 
rzędzie główni działacze: Teodor Wy- 
socki i Makar Bondarówicz nie przy- 
znają się, pozostali mówią o jaczejce, 
do której należeli w okresie poprze- 
dzającym wybory (1922 r.) i jedynie 
b. prezes jaczejki Dymitr Szulżycki 
daje trešciwsze pojašnienia. 

Wprowadzają pozostałych oskar- 
żonych, pada pytanie skierowane ko- 
lejno do wszystkich „czy przyznaje 
się do należenia do jaczejki* i wszys- 
cy odpowiadają przecząco, przyczem 
wszyscy oskarżeni zaznaczają, że na- 
leżeli do „Hromady*. Wyjaśnienia są 
aż nazbyt nic niemówiące i robi 
wrażenie, że oskarżeni otrzymali od- 
powiednie pouczenie od prowody- 
rów. 

Z kolei odbywa się zaprzysiężenie 
Świadków. jest ich dużo, 34 ze stro- 
ny oskarżenia i 58 ze strony obrony, 
którzy wnoszą adwokaci:  Duracz, 
Szyszkowski, Czernichow, Miller, Sien- 
kiewiczówna, Jankowski, Olechnowicz, 
Krajewski i Tesioje. * 

Po zaprzysiężeniu Świadków roz- 
poczyna się kolejne badanie ich, o 
czem podamy w numerze następnym. 

Sprawa prowadzona jest przy 
drzwiach otwartych. Oskarża podpro- 
kurator p. R. Rauze. WT. 
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coraz głębiej w mówienie na scenie 
tak ciche, tak niemiłosiernie ciche... 
że przestaje to być atrybutem „natu- 
ralności" a staje. się męczarnią dla 
publiczności zmuszonej wytężać słuch 
przez całe nieraz kwadranse. To nad- 
miernie ciche mówienie przechodzi w 
manjerę. A wiadomo jak trzeba wy- 
raziście i mistrzowsko mówić „cicho 
na scenie aby słyszano w całej 
sali, że się cicho na Scenie mówi. 
Zwłaszcza w drugim akcie było na 
scenie-—zaciemno i zacicho. 

A bohater sztuki, Kornilow? Po- 
kłońmy się głęboko cieniowi Kamiń- 
skiego, którego Korniłow pozostanie 
nazawsze w  galerji największych 
kreacyj aktorskich, i przyznajmy, że 
spokój, pewność siebie i dystynkcja 
wysokiego oficera armji rosyjskiej 
oraz gra wewnętrzna Junoszy- 
Stępowskiego składają się na postać, 
pełną mocy i niebanalnego wyrazu 
któraby zwróciła na siebie uwagę na 
pierwszej scenie dramatycznej Świata. 
Czy to „kreacja”? Nie. To przede: 
wszystkiem pokaz: jak wygląda wiel- 
ki, rasowy aktor w roli jakby dla 
niego stworzonej. Rozkosz jest praw- 
dziwa patrzeć na Junoszę:Stępow- 
skiego w roli Korniłowa. 

Teatr był na premjerze przepeł- 
niony ponad normalny komplet. 

SKG Oz)   

= 
Ś.P 

$TEFAN ROKDOĄAŃSKI 
por. 13 p. p. zmarł po długigh, ciężkich cierpieniach 14 bm., opatrzony 

w. Sakramentami. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy przy Szpitalu na Anto- 

kolu 16 bm. o godz. 7 i pół rano. Eksportacja i pogrzeb w tymże dniu 
o godz. 3 i pół p. p. na cmentarz św. Piotra i Pawła. 
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Zakończenie obehodu Konwenfu Polonia. 
W trzecim i ostatnim dniu obcho- 

du 100 lecia Konwentu Polonja odby- 
ły się następujące akty i przyjęcia. 

Rano o jedenastej w lokalu Kon- 
wentu podpisany został akt kartelu 
pomiędzy Polonią a jagiellonją oraz 
wznowiony z Welecią, 

Po podpisaniu karteli 
Konwent Solenny. 

O godz. 3 m. 30 przed lokalem 
Konwentu zorganizowany został ko- 
rowód pojazdów konnych i automo- 

odbył się 

bili wiozących korporantów ze sztan- 
darami. Wśród uczestników tego tra- 
dycyjnego korowodu widzieliśmy wie- K 
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16 pus) Wschód s. g. 6 m. 00 
Saturnina Zach. sŁ o g. 16 m. 52 

jutro 
Wiktora 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorolegji U. 5. 8. 

z dnia — 15-X 1928 r. 
Ciścienie | 
zaRĘ m. 164 

Temperatura | 
Mere > | EAC 

Opad za do- ) 
bę w mm | 

sau 1 P6inocno-zachodai. 

U w a gi: rano deszcz, po poł. po- 
godnie. 

Minimum za dobę — 190. 
Maximum na dobę 8?C. 
Teadencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Wilenski Starosta Grodzki podaje do 

wiadomości szeregowych rezerwy i pospoli- 
tego ruszenia, że Komisja Kontrolna, urzędu- 
jąca obecnie w lokalu świetlicy 3 pułku sa- 
perów w Wilnie przy ul. Arsenalskiej Nr. 
5, będzie zaopatrywać podczas zebrań kon- 
trolnych w książeczki wojskowe szerego- 
wych rezerwy i pospolitego ruszenia foto- 
grafją. Wzwiązku z tem każdy zgłaszający 
się do Komisji Kontrolnej szeregowy rezer- 
wy lub pospolitego ruszenia obowiązany jest 
przedłożyć 2 fotografje bez okrycia głowy, 
z których jedna winna być poświadczona 
przez odnośny Komisarjat Policji Państwo- 
wej m, Wilna w miejscu zamieszkania rezer 
wisty. 
zt Powrót p. Wojewody. W dniu wczo- 

rajszym powrócił z Warszawy i objął urzę- 
dowanie p. Wojewoda Raczkiewicz. 

— Posiedzenie komitetu odbudowy. W 
dniu dzisiejszym pod przewodnictwem p. 
starosty Witkowskiego odbędzie „się posie- 
dzenie powiatowego komitetu odbudowy ce- 
lem omówienia wykorzystania *pożóstałych 
kredytów na odbudowę i przyznania kre- 
dytów w postaci budulca szeregu osobom, 
które w swoim czasie zabiegały o to. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie miejskiej komisji techni- 
cznej. Dziś, dnia 16 października, odbędzie 

się posiedzenie miejskiej komisji techniczrrej 

Przygotowania do obchodu 1-lecia wokrze= 
czenia Państwowości Polskiej 

W ub. sobotę odbyło się pod przewodni- 

ctwem Naczelnika Wydz iału Bezpieczeńst- 

wa p. Stefana Kirtiklisa pierwsze posiedzenie 

Wykonawczego Komitetu Obchodu. 10-lecia 

wskrzeszenia  Państwowości Polskiej. Zeb- 

ranie miało na celu omówienia programu U- 

roczystości w dniu 11 listopada rb. związa- 

nych z tym obchodem. Po dłuższej dyskusji 

ustalono w ogólnych zarysach program, któ- 

ry przewiduje że uroczystości będą się odby- 

wały w ciągu 2-ch dni a mianowicie 101 11 

listopada, przyczem dzień pierwszy poświę- 

cony będzie uczczeniu pamięci „ bohaterów 

poległych w walce o niepodłegłość przez zło 

żenie hołdu na ich grobach. W szkołach wy- 

głoszone zostaną odopowiednie pogadanki 

na temat znaczenia Święta Niepodległości. 

Dzień 11 listopada jako dzień radości wy- 

pełni szereg. uroczystych manifestacyj, Od- 

będzie się mianowicie między innemi try- 

umfainy pochód z udziałem wojska i wszyst 

kich organizacyj społecznych, _ wieczorem 

zaś przedstawienie teatralne w Reducie. Na 

placach miejskich przygrywać będą orkie- 

stry, kina dadzą galowe przedstawienia. 

Następnie Komitet wyłonił w celu SS 

gółowego opracowania różnych faz Z О ц 

5 komisyj a mianowicie: 1) komisję oo 

żywego pomnika, do której weszli PP; ipo- 

lit Gieczewicz, Wiktor Maleszewski, RZE: 

ry Gorzuchowski, prof. Komarnicki, 2) Ko- 

misja pochodowa — obejmują ją Zw. Só 

nizacyj b. wojskowych Oraz panowie płk. 

Iwo Giżycki, Wacław łszora, 3) komisja in- 

f ormacyjno - Prasowa — pp. Czesław Jan- 

kowski, Wiktor Piotrowicz, Witold Hulewicz 

Tadeusz Łopalewski, Stanistaw Kodź, Fran- 

ciszek Swiderski, Adolf Gordon, Marjan Szy- 

dłowski, 4) komisja artystyczno - dekora- 

cyjna — PP. Ferdynand Ruszczyc, Roman 

Krauz,jerzy Remer, Juljusz Osterwa, Juljusz 

Kłos, Witold Hulewicz, Adam Wyleżyński i 

5) Komisja Fun duszowa, która zajmie się 

opracowaniem jednorazowego podatku na 

zrealizowanie projektowanego przez Komi- 

tet „Żywego pomnika” jakim będzie zapew- 

sier ociniec. zy 

2 Najbliższe posiedzenie Komitetu Wyko- 

nawczego odbędzie się w środę dn. 17 bm. 

e godz. 18-ej. 

lu sędziwych Filistrów, a wśród nich 
Pp. J. hr. Czapskiego, J. M. Rektora 
uniw. lwowskiego prof. Siemiradzkie- 
go, prezesa Kognowickiego, dyrekto- 
rów Szachno i Świąteckiego. ks. dr. 
Lewickiego, prof. Zdziechowskiego i 
wielu, wielu innych. 

Korowód udał się na plac Łu- 
kiski, gdzie złożono wieniec na płycie 
straconych powstańców. Po oddaniu 
należnych honorów, odśpiewano hymn 
Konwentu „Cześć polskiej ziemi, 
cześć" poczem wszyscy udali się do - 
sali „Apollo“ (ul. Dąbrowskiego) 
gdzie odbył się komers- extern. 

NIKA 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
rozpatrzenie przepisów wodociągowych i ka 
nalizacyjnych, 2) sprawozdanie z robót ka- 
nalizacyjnych i wodociągowych, 3) sprawo 
zdanie z robót przy kopaniu rowów na Zwie 
rzyńcu, 4) rozpatrzenie projektu stacji oczy 
szczania scieków na ul. Gazowej; 3) upraw- 
nienia Magistratu w sprawie opłat drogo- 
wych, 6) sprawa dokształcenia personelu 
technicznego, 7) unormowanie wynagrodze- 
nia personelu technicznego. 

— (0) Projekt stworzenia miejskiej po- 
licji budowlanej. Na wczorajszem ie 
niu Magistratu wobec uregulowania spraw 
płotów, chodników, bruków, walących się 
budynków i t. d., uchwalono stworzyć spe- 
cjalny organ, któryby pełnił funkcje młej- 
skiej policji budowlanej. i 

(0) ateis dao prezydjum gminy 
żydowskiej. Min.  Oświa ty zatwierdziło 

skład prezydjum gminy żydowskiej w Wil- 
nie w osobach: dr. Wygodzkiego (prezes 
rady), С. żuka (zastępca), Ł. Kruka łpr=- 
zes zarządu), i A. Zajdsznura (zastępca). 

SZKOLNA. 
— Praca oświatowa na terenie wojewó- 

dztwa. W dn. 12. bm. o godz. 19 odbyło się 
posiedzenie Oświatowo - kulturalnej Woje- 
wódzkiego Komitetu Regjonalntego. Referat 
o oświacie PR na terenie wojewó 
dztwa wygłosił p. Jan Dracz przedstawiając 
w sposób wyczerpujący prace oświatowe 
odjęte przez Kuratorjum szkolne oraz in- 
ormując o planach na przyszłość. Po refe- 
racie wywiązała się dłuższa i ożywiona dy- 
skusja, w której omówione zostały potrzeby 
oświatowe ośrodków prowincjonalnych Wo- 
jewództwa oraz racjonalne sposoby ich za- 
spokojenia. Sprecyzowane w tym kierunku 
dezyderaty dotyczące walki z analfabetyz- 
mem wśród dorosłych jak również oświaty 
gospodarczej na wsi zostaną w najbliższej 
przyszłości podjęte przez Komitet Regjonal- 
ny. 

KOMUNIKATY. 
Drugie zebranie zawiązujące klub spor- 

towy R. W. odbędzie się dnia 16. 10. br pun 
ktualnie o godz. 17-ej w Kasynie Garnizo- 
nowem. 

Prosimy o przybycie Pań, zapisanych a 
również apelujemy do Pań które dotychczas 
się nie. zapisały, o jaknajliczniejszy udział 
w zebraniu, 

Porządek zebrania następujący: 1) wy- 
bór zarządu, 2) uchwała rozpoczęcia kursu 
gimnastyki i gier ruchowych. 

Instruktora i salę przydzieliło nam Kier. 
Wych .Fiz. Również jeszcze w tym miesiącu 
jest możliwość uruchomienia kursu strzelni- 
czego, z broni małokalibrowej. 

Prosimy przeto jeszcze raz, zainteresowa 
ne Panie o łaskawe przybycie. Na kurs gi 
mnastyki i gier ruch. będą przyjmowane Ba 
nie nie należące do sfer wojskowych a wpro 
wadzone przez Panfe R.W. za pewną opłatą. 

— Towarzystwo Bibljofilów Polskich w 
Wilnie urządza w dniu 17 bm. o godz. 20-ej 
w lokalu „Śród Literackich* (ul. św. Anny 
Nr. 4) zebranie wespół ze Związkiem Za- 
wodowym Literatów Polskich w Wilnie z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) dyr. T. Turkowski — Dawna wileńsko 
książka polska, 2) konser. ]. Remer — No- 
woczesna wileńska grafika książkowa, 3) 
pokaz: stosownych eksponatów. = 

Goście mile widziani. j 
TEATR I MUZY! 

— Teatr Polski. sala „Lutnia“. Dziš wra 
ca na repertuar przezabawna  krotochwila 
Moncey'a „Pan naczelnik, to ja”. Jutro zaś 
grana będzie po raz ostatni w sezonie, sen- 
sacyjna komedja Bernauera i Cesterreichera 
„Pieniądz leży na ulicy“. 

Ceny miejsc na oba przedstawienia obo- 
wiązują od 20 gr. do 2 z. 50 gr. 

— Występy Marji Gorczyńskiej. Kierc- 
wnictwu Teatru Polskiego udało się pozys- 
kać.na szereg występów uroczą artystkę 
Teatrów Miejskich w Warszawie Marję Uor 
czyńską, która w stolicy cieszy się zastużo- 
nym powodzeniem, jako wybitnie utalento- 
wana o najpiękniejszych warunkach zewnę- 
trznych, artystka wśród młodszych przed- 
stawicielek Melpomeny. 

U nas Marja Gorczyńska wystąpi w naj- 
lepszych swoich kreacjach t.j. „Nasza ż0- 
neczka* — komedja Hopvooda, „Panna z 
dobrego domu* — Rapackiego, i w „Raż 
skim ogrodzie* — Bernauera i Oesterrciche- 
ra. 

A więc, po j. Smosarskiej, królowej e- 
kranu, wystąpi gwiazda scen stołecznych 
Marja Gorczyńska. 

— Występy artystów teatru „Perskie 0- 
ko" w Teatrze Polskim". W sobotę 20-go i 
niedzielę 21-go bm. o g. ll-ej w. wystąpią 
w Teatrze Polskim artyści b. teatru „Perskie 
Oko“: Stefanja Betcherowa, Helena Kamiń- 
ska, Marjan Rentgen, Eugeniusz Koszutski, 
Zygmupt Wiehler, oraz balet Koszutski - 

Girlis. AA ® 
Artyści wystąpią w wielkiej rewii w 16 

obrazach pióra Toma Szerszenia „Raz a do- 
brze”. 

Przyjazd artystów — ulubieńców 
licy, wywołał żywe zainteresowanie. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 

— Reduta na Pohulance. Dziś „Tamten* 
z Junoszą - Stępowskim w postaci Kornilo- 
wa 

sto- 

Początek punktualnie o godz. 20-€j. 
Jutro „Tamten*. 

ż



SPORT. 
Gimnastyka w AZS-ie. 

Sekcja Lekkoatletyczna Akademickiego 
Związku Sportowego wzorem lat ubiegłych 
aruchamia we własnej sali gimnastycznej, 
mieszczącej się w murach gmachu główne- 
go USB. (ul. Świętojańska), gimnastykę (za 
prawa lekkoatletyczna zimowa) dla panów 
i dla pań, pod kierownictwem wykwalifiko- 
wanego instruktora. 

Zapisy w sekretarjacie AZS — Baksztą 
11 w godz. 20—21 w poniedziałki, środy 
i piątki. 

IV Marsz Trzynastki. 

Zawody w tradycyjnym „Marszu Trzy- 
nastki* odbyły się w ubiegłą niedzielę. Do 
zawodów stanęły trzy zastępy „Czarnej 
Trzynastki* Wil. Druż. Harc. zmayając się 
na tradycyjnym szlaku od ul. Raduńskiej 
przez Kropiwnicę, Zaścianki i Ponary do W. 
Pohuląnki. Trasa marszu wynosiłą 14 klm. 

Zespołowo zwyciężył zastęp „Sokołów * 
w składzie: Milewski W., Krupowies W., 
Kucko S.i Dobrołowicz W. przybywając 
do mety w czasie 84,5 min. Drugie miejsce 
zajął zastęp „Żbików* czas 87,3 min. i trze 
cie miejsce zajął zastęp „Lisów* czas 95 
minut. 

Indywidualnie zajęli pierwsze miejsca: 
Trochlecki Z. czas 78,5 min., Krupowies 
W. czas 79 min. i Kucko S. czas 81,5 min. 
Poza konkursem stawał Rakowski A. osią- 
gając czas 76 min. 

Wyniki meczów ligowych. 

W Krakowie: Wisła—Legja 2:1. 
W Poznaniu: Warta - Pogoń 3:2. 
W Katowicach: Czarni Ruch 3:3. 
We Lwowie: Cracowia—Hasmonea 2:0. 
W Łodzi: ŁKS. Polonia 2:0. 

KURSAI STT SIL Я 

RAD jo. 

11,55—12,10: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 
16,10 — 16,30: Odczytanie programu dziennego 
i chwilka litewska. 16,45 17,35: Audycja 
liieracka: „Ksiądz Piotr“ zradjofonizowana 
nowela Kazimierza Przerwy'Tetmajera w 
wyk. Zesp. Dramatyczn. Rozgł. Wileńskiej. 
17,35 18,00: Transmisja z Katowic: „O hu- 
morze śląskim* odczyt. 18,00 19,00: Trans 
misja z Warszawy: Koncert kameralny. 
19,00 - 19,45: Audycja literacka ku uczcze- 
niu 150 rocznicy śmierci Kazimierza Puław- 
skiego, Fragmenty z „Księdza Marka* J. 
Słowackiego. 19,25 — : Komunikaty, od- 
czytanie programu na środę. 20,00—20,20: 
Sygnał cząsu z Warszawy.—„Zapolska jako 
autorka sceniczna* pogadanka w związku 
z wystawieniem dramatu „Tamten* w Re- 
ducie. 20.30 22.00: Transmisja z Wasząwy: 
Koncert wieczorny. 22,00 22,30: Transmisja 
z Warszawy: komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 
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8 й _Ро;іеріяпу‚ z. = is ao: e = 

ajwyższe nagrody na Targac| 
8 Północnych w Wilnie — Lote 3 

say K. Dąbrowska, i Ё „UabrowWskKa, 1 
a 

a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 @ 
z Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, 
@ tylko gw. towanej jakości. Ceny reklamowe. ® 
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miosta DYRCBUNYU 
poszukuje w Polsce dostawcy od 500 — 

suchych olchowych i 800 kub. sąžni 
sosnowych drew, częšciowo 
franko Dyneburg, na potrzeby przedsię- 

biorstw miejskich m. Dyneburga. 

Bliższe szczegóły można zasięgnąć w 
magistracie. Osoby, życzące przyjąć udział 
w doktarczeniu drzewa, muszą zgłosić 
swe podanie ze wskazaną ceną. 

Magistraf. 

   

OFIARY. 
— Marja Pawłowska zamiast kwiatów 

ва grób śp. Feliksy Sadowskiej na obiady 
ulgowe dla studentek zł. 10. 

— Michał Stefański dobrowolnej kary 
za zaniedbanie obowiązków numerowego 
Hotelu Europejskiego, dla EYE 

zł 10.— 
— Na radjo dla oOciemniałych dzieci 

uczenice gimnazjum państwowego żeńskie- 
go im. ks. Adama- Jerzego Czartoryskiego 

zł, 56 gr. 70 
| — P. Marja Skowrońska - Szmurłowa 

ofiarowała swoje honorarjum za udział w 
koncercie: 

na radjo dla ociemniałych a 

о- 
zł. 

na bibljotekę dła chorych Kliniki uszn 
gardlanej zł. 

  

s 

GIELDA WARSZAWSKA 
15 października 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,87 
Belgja 123.91 124.22 123,60 
Holandja 357.45 — 358.35 356.55 
Londyn 43,25 43.24 43,15 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Stokholm 238,40 239,— 237,80 
Kopenhaga 237,70 — 238,30 — 237,10. 
Paryż 34,82, 34.91 34.74 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,59 172.02 171.16 
Włochy 46,70 46,82 46.58 
Wiedeń 125,32 125.63 125,01 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.25 

FOLWARK 47h. wzorowy na $ klm. 
od Wilna przy szosie, do sprzedania. 
Dowiedzieč się: Biuro Ogłoszeń S. Ju- 
tana, Niemiecka 4. 

Wydawnictwa Towarzystwa 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40, 

T
T
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T
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NOVošė 
Tom XXX GUSTAW CASSEL, 

„Główne problemy nowego układu międzynarodowych stosun- 
ków pieniężnych” 

Tłumaczył Wacław Kondetski 
BRODEWEB 

Tom XXXI STEFAN SCHMIDT 
„Stan i kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce" 

Šklad główny w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w krakowie Rynok gł. 

PRZEZORNOŚĆ OBYWATELA ŚWIĄDCZY D JEGO KULTURZE! 
Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 

Loterji Kiasowej 

E HM. Minkowski 
że rozpoczęła już sprzedaż zawsze szczęśliwych losów do KLASY |-szej 

18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 
1]1 losu—40 zł. GŁÓWNA в 

CENA: 12 „ 20zł. WYGRANA ** 780.000. 
44 1021 i cały szereg innych zuacznych sum. 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
Co drugi los bezwarunkowo wygrywa 111 

Czas decyduje o waszej fortunie. Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 
do Kolektury H, MINKOWSKI £G0, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 

ście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- 
ności na nasze konto w PKO. 80928. 

„.  Wypłacamy wszelkie wygrane. 
Tabele wygranych do przejrzenia u nas codziennie bezpłatnie niezależnie 

od tego gdzie los został nabyty. 

dala kh BAS Swoja, 

Ekonomicznega w Krakowie: 

Wilno, ul. Niemiecka 35 
tel. 15-17. PKO, 80928 

tel. 296-35, PKO 3553 komunikuje, 

  

t) 
  

Najfewalsze 

  

lub porto- 

Wi
el
ki
m 

Zł
ot

ym
 

Me
da

le
m.

 

Za
 

na
jw

yż
sz

ą 
ja
ko
ść
 

i 
el
eg
an
cj
ę 

wy
ro
bu
 

zo
st
a-
 

ły
 
na

gr
od

zo
ne

 
na
 

Wy
st

aw
ie

 
w 

Wi
ln
ie
 

19
28

 
r. 

Skład 
fabryczny   

  

QUADRAT 
Jakość gwarantowana. 

Wilno, Niemiecka 28, telefon 13-21. 

— nmajeleganfsze — Ryskie 

Kalosze i Śniegowce 
„KWADRAT“ 
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M. Złałim   ZG. 
  

РО СМ B 

  

Ko lelios“ dramat erotyczn: 
Wileńska 38. publ. Richardo 

— 
Kino- 
Teair „ 
A. Mickiewicza 22. 

wschodnim 
obrazie p. t. „b d 

Dziś! Sensacja doby obecnej! Monumentalny 
„TRAGEDJA CIEMNOTY* 

u ortez i przepiękna Barbara Bedford. Niezwykle realnie odtworzone sceny walk z czerwon: 
mi. Wnętrze pałaców. Piękne zdjęcia miejscowości. Sensacyjno erotyczna treść. 

dz. 4-ej przy fortepianie P. Wajnberg. 0! 

„Biala Gwardja“ 

rka Szeika 
5eansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

NIELS, oraz Richard Arlen i William Powell we wspaniałym| 
«« Nad program: wesoła komedja w 2 akt. 

Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25. | 

mistrz ekranu LON CHANEY, ulubie 
W rol. głów.: człowiek 6 1000 s 

Orkiestra powiększona. „D 

  

  

Kino „Piccadilly 

  

  

WIELKA 42. parada świata* ordynans Szczą i я 12 w. akt. Zakuli žycie d © 
LB niewoli rosyjskiej w filmie „SZCZAJA Nd carskim hali Mikołaja Mge. czelenicjny, Udział biodjj 

Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylla. 

! Od dnia 12 ierni "r. Е Aiejski Kinematograi dnia 12 do 17 października 8 „Kauworyta Rotszyida“ 
Kulturalno-Ošwiatowy' 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5.   

оч w 
Teatr „Manda 

Wielka 30. 

rant ооы 

  podl 

  

  

Oszczędność czasu i pieniędzy. 
Każdy posiadający elektryczne oświe- 
tlenie w domu może sam stosować 
elektryczne masaże Oraz naświetlania 
zapomocą elektrycznego aparatu 
„MEDIOLUX*, wytwarzającego ultra- 
fioletowe promienie i zarazem Ozon. 
Masaże i naświetlania stosowane są 
w najrozmaitszych dolegliwościach jak: 
artretyzm, reumatyzm, bóle neuralgi- 
czne, ischias, wypadanie włosów, pie- 
lęgnowanie cery, usuwanie zmarsz- 
czek, i t. p. Sposób użycia b. łatwy. 
Cena przystępna. Żądajcie bezpła- 
tnych prospektów. D|H Labor, Byd- 

goszcz, skrzynka poczt. Ć1. 
Poszukiwani reprezentanci. — — 

godami, telefonem i wanną. Na życze- 
nie można z całkowitem utrzyma- 
niem. Adres dowiedzieć się w księ- 

garni „Lektor*, Mickiewicza 4.   
  

Dobry towar 
Niska cena 

Wygodne spłaty 
oto zalety firmy 

ы 66 „Ogniwo 
Wilno, S-to Jańska 9. 

[Wynajmuje się tylko solidnemn lo- 

| Duży wybór sprzętu radjo- | 
wego. 

katorowi 1 lub 2 pokoje w luksuso- 

PEREEDEMI REED ZZTOYCE PORI AOZETWPRZSCTM 

wem mieszkaniu ze wszystkiemi wy- 

4451-0 

    

CUKIERNIA 
S. RUDNICKIEGO 

Trocka 1 ckiewicza 1 
Polecają torciki marcepanowe od 

2 zł. 50 gr. oraz inne najrozmaitsze 
gatunki tortów i ciast. 
Czekoladki codziennie Świeżet ‚       

  

44
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Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 

szają guzy (żylaki). _8-vO€P 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

akiėr-Medycyny 
A. BYMELER 

choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 

4 LEKARZE I 
BA SA w AB w Dagio am i 

Dr. 6. WOLFSOK galera 
weneryczne, ,moczo» CZA róg Tatar- 

płciowe i skórne, ul.Skiej 9-2i5 - 8. 
Wileńska 7, tel. 1067. P 43. 
- L8Ł   

‚ włącznie będzie wyświetlany 
Najnowsze arcydzieło reżysera Fr. Celnika podług powieści George Sand w 12 aktach. W rolach 
głównych. Lya Mara i Harry Liedtke. Orkięstra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna” 
od g. 3 m. 30. Początek seansów odg. 4-ej. Następny program: „OBROŃCA ZACHODU*. 

Wilnal 

egłośe Polski „MOBIłA Nieznanego Żołnierza” Mace waataw, 
Dziśl W 8-mą rocznicę wyzwoienia 

e arcydzieło w 15 akt: W rol. tytułewychć 
Marja Malicka, Władysław Walter i Marja Gorczyńska. 

DOKTOR Lekarz- Dentysta 
R. Sokołowski MARYA 

choroby skórne i we- Dżyńska-Smolska 

neryczne, ul. _Wileń- Choroby jamy. ustnej. 
ska 30 m. 14. Przyim. piombowanie i usuwa 
о4 g. 9-12 r. i 5-7 W: nie zębów bez bólu. 
W. Ž. 2 XI 27 r. Nr 160 porcelanowe i złote 

korony. Sztuczne zę- 
  

  

Uwaga! Honorowe bilety i jednorazowe karty wstępu nieważne aż do odwołania. Dyrekcja. 

Francaz-Paryžanin | 
z uniwersyteckiem 

SAWAWA 
KUPNO | SPRZEDAJ 
Kupuję 

za gotówkę wełnę 
owczą w każdej 

! 
i 

     

a 2 Я i kształceniem es by. Wojskowym, u-| Ilošci. Placę naj- ma 5 
Doktór Medycyny rzędnikom i uczącym | wyższe s 2 Wia- ak 
ŁUKIEWICZ sis zaiška. Ofiamna 4 | domosė: D. H-K- | lekcyj " JĘZYKA 

choroby weneryczne, g" 1; Ph je: wicza 1, tel. 9-05. | FRANCUSKIEGO. 
skórne i płciowe, ul "Wyd Zdr Nr. 3 5 | Praktyka i teoria. 
R: 9, as PZŁ j» | Wileńska 32 m. 3, 
zu niadeckic! : mo telef. 10-18, od 
pežyjainie od i 2 REESE 3 Najwyższe ceny godz. 3 m. 30—5. 

od 5—7 p.p. — £00P ле оа GR ANOSZENU BA== mene AE 
DOKTOR a obrazy, K 

p.zEbDOWIEZ | Aseszemia — оЗя ПЛОНГО 
sans, Raw oe | R 1 Kapno į sprzedać | chce brać adwokat. 

ы do * Oferty z podaniem moczowych, od 9 1. _ Mickiewicza 
>—1, Od 5--B wiecz. 

nym ustępstwa. 
2 P. Nr 6 

LOKALE B B 
Herma zaczal 

Szukam 
mieszkania 3-pokojo- 

—WYdR NE TEŻ. wego z kuchnią. 
w. Zdr. Nr. 1 Zgłoszenia do „Słu- 

а 
DOKTOR. AS MM, 

Hanryłkiewiczowa  Pozzkuis sis 1,4 ży lub 2 średnich 
b. starsza asystentka hokoje, ze wszelkiemi 
Kliniki _ Dermatolo- wygodami w  intelig. 
gicznej U. S. B- porodzinie i w punkcie 
pewrocie z Paryża handlowym z mebla- 
przyjmuje od 11—12 mi lub bez. Oferty: 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczoga 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
Gd 12—2i Od 4-—-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

    

iod 5-6. Choroby uj. Wielka 7 m. 3, 
skórne, leczenie wło- „Kalfa”. SE 
Sow fo Sabou- 
raud'a, elektroterapja, LE Kao 
naświetlanie i kosme- Pokój ae REY 
tyka lekarska: uSu" jntejjg. rodzinie), ul. 
wanie brodawek, 
zmarszczek i innych o COREE KA az wad zapomocą Gpe- PIONIE ul. Wielkiej. 

w 

racyj lastycznych. 
Wilno, ileńska 3 EMS EET SAS 
m. 1. 4588— g i 
  

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 

5 
g“ POSADY = 
BEMICTESKEM 

od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- Przyjmę 
ka 2, róg Zawalnej konduktora na pracę 
40 - W.Z.P, fw autobusie. Wiado- 

S niai mość: ul. Królewska 3 
—0 

  

m. 8. 
    DOKTOR 

L. GINSBERG 
A SCENE 

syfilis i skórne. Wił- no, ul. Wileńska 3, e- chłopczyka. Ul. Sue 
= 29 i „Przyimuje Czarnowski. Bez re- do liod4do8' komendacyj nie przy- mi chodzić. 

Potrzebna 
doświadczona osoba 
do pėltora-rocznego 

  

Sfenograiji 
wyucza li: townie, 

Doktor medycyny 

Marjam Mienichi 
ce górskie Adjunkt Kliniki Syfil.- najszybciej, najdosko- do sprzedania 

Mickiewi- Skórnej Uniwer. S. B. nalej Instytut Steno-futra: męskie na szo- 
powrócił i wznowiłgraficzny. Warszawa, 
przyjęcia chorych. Wi- Krucza 26. (Zaawan- 
leńska 34 m. 3, odsowanym wydaw- 
4—7 p. p. —8nictwa). 

46 м. 6. Niezamoź- 
Заг 

I Dow. się: Szeptyckie- 

4m. 11 

Celem kupna wyjezd- warunków do ac'n 
na prowincje, „Słowa* pod „angiel- 

zawiadamić listownie. skie*. —o 
Wilno, ul. Šw. Jai- ——>—> 
ska 8,sklep „Okazja“ ! Do SŁOWA | 

ogłoszenia i do | 
szem nem mn AA -«" | innych pism na 

olwark około 60 || BARDZO DO- 
ha, Ziemia uro- jj GODNY CHwa- 

Gzajna. Zabudowa- 
nią kompletne 
sprzedamy natych- 
miast za 6.000 

dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —o 

iunkach przyjmuje 

Biuro Reklamowe ; 
Sfefana 

Grahowskiego 
Garbarska 1, tel. 82 į 

E-67w 
W dogodnem 

|miejscu dla rentują- 
cego interesu, na 
odbudowę młyna, po- 
trzebny jest spólnik, 
z kapitałem od 10 
tyś. złotych. Wilno, 
Mickiewicza 27, inż. 
Stoberski. 

EE 

Nie kupujcie 
i nie zamawiajcie 
nigdzie radjo— odbior- 

a
n
s
 

  

olwark przy Sa- 
mej st. kol, 

obszaru przeszło 
40 ha. Ziemia dob- 
ra. Zabudowania 

„ całkowite, sprze- 
damy b. dogodnie 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. —0 

    

ajątki zemskie 
posiadamy w 

wielkim wyborze 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. Esi 

do szycia, rowerów, 
gramofonów, płyt i 
innych przedmiotów 

PŁATA 35.000 
ŁŁOTYCH. 

Dom dochodowy 
w i Warszawie w 
najlepszej dzielni= | iuiż W. = 

y najniższe. Warunki 

cy. sprzedamy Oka- ; * pajdogodniejsze. 
zyjnie natychmiast | Zwrącać się do firmy 

EAZA Radjo Lubicz 

tel. 9-05. 5 = ; Warszawa,  Marszai- 
kowska 104/16. 168Lf 

Do sprzedania sumuszusznuczzm 
para wyjazdowych ko- 
ni maści  kasztaną, 
wałach lat 6, klacz 5. 

cie naszego ilustrowa- 
nego cennika, który 
wysyłamy         

gubiony kwit lom- 
bardowy (Bisku- 
pia 12) Nr 27404, 

—o 

   

—0 go 5. 
Okazyjnie 

dwą unieważnia się. 

  

  

pach z peleryną, dam- 
skie dacha na popieli- 
cąch, Konarskiego 9 

— Ouniewažnia się. 

bardowy (Bisku- 
pia 12) Nr 34921 

- 0 

Z wa kwit lem- 

  

SERGJUSZ MAŁASZKIN. 

* ZEMSTA 
Natalcia nie spuszczała z twarzy 

mówiącego oczu, które pociemniaty 
nagle. Zimny, ironiczny uśmiech uka- 
zał się na jej ustach. 

— Pan, panie komisarzu, powinien 
z urzędu wiedzieć wszystko!.. 

Komisarz zbladł, pociemniało mu w 
oczach i zakręciło się w głowie, w pa- 
sji podsunął się bliżej do głazu, na 
którym stała dziewczyna i rzucił jakiś 
błyszczący przedmiot. 

— Czy pani to zna? 

Dziewczyna chwyciła srebrny zna- 
czek, zdarty z czapki olicerskiej i 
Śmiertelnie zbladła, przez kilka minut 
nie mogła nic powiedzieć. Przed peł- 
nemi rozpaczy oczyma przemknęły się 
obrazy wczorajszego wieczoru i na 
chwilę serce jej poddało się wspomnie 
niom minionego szczęścia, lecz natych- 
miast ustąpiły one miejsca nadludzkiej 
męce. 

Jakże wyraźnie pamięta każdy 
szczegół wczorajszego dnia. Siedziała 
na werandzie w głębokim trzcinowym 
fotelu, czytając gazetę, i właśnie gdy 
była bardzo zajęta wierszami jednego 
z młodych poetów, który bezmyślnie 
związał swój los z „czerwonemi hor- 
dami“ jak nazywała zawsze wojsko, 
mimo że ojciec jej również służył obec- 
jie w czerwonej armji, ale pogardy 
‘а tych „band* nie mogła ukryć na- 
et przed swym ukochanym .ojcem. 
Wiersze miały w sobie dużo siły i dzi- 
+iego okrucieństwa. I nagle.. podno- 
*ząc oczy z nad gazety ujrzała z prze- 
strachem, biegnącego ku domowi ofi- 
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cera. Zgrabny, smukły młodzieniec 
biegł co sił i zanim zdążyła wpaść do 
domu, przebył kamienne schody, pod- 
biegł do niej i oglądając się niespokoj- 
nie, szepnął, poznając ją widocznie 
odrazu: Przeprowadź mnie przez swój 
dom... gonią mnie! Wówczas poznała 
w wymizerowanym  oficerze, swego 
dawnego przyjaciela, chwyciła ga za 
rękę i pociągnęła wgłąb domu i, nie- 
przytomna zę wzruszenia, wepchnęła 
go do swego pokoju, który zamknęła 
machinalnie na klucz. Usiłując odzy- 
skać spokój, powróciła na werandę, na 
której stali żołnierze czerwoni i ich 
komisarz... Pamięta dobrze każde sło- 
wo rozmowy swej z komisarzem, pa- 
mięta jego znaczący uśmiech i poro- 
zumiewawcze spojrzenie, jakie rzucił 
żołnierzom, sztywno stojącym na bacz- 
ność, gotowym wypełnić każdy jego 
rozkaz. A jednak, gdy spokojnie za- 
pewniała komisarza, że nie widziała tu 
nikogo, zdawał się wierzyć i z grzecz- 
nym ukłonem, z głośnem dzwonieniem 
ostróg, opuścił werandę, zabierając ze 
sobą żołnierzy.... 

— Więc pani nie poznaje? — 
przerwał jej wspomnienia ostry głos 
komisarza, który w tej chwili czuł się 
zapewne zwycięzcą. — Ale ja wiem 
doskonale, że przedmiot ten, należał 
do sławnego białego bandyty, pod któ- 
rego terrorem żyło nasze miasto, a 

który wymknął się wczoraj bardzo 

zręcznie z moich rąk, ukrywając się w 
domu starego pułkownika... 

— Co pan komisarz chce przez to 
powiedzieć, wyszeptała blednąc 

coraz bardziej, przerażona dziewczyna. 
Komisarz ciągnął dalej zjadliwie, 

nie słuchając jej słów: 
— I tego zbrodniarza, całowała 
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namiętnie rodzona córka pułkownika... 
_  — Podły! — krzyknęła nagle, ze- 
skakując z głazu ku niemu. Tak, podły, 
podły! 

Komisarz zdecydował, że stać tak 
blisko dziewczyny tak odważnej i 
gwałtownej, nie jest rzeczą bezpiecz- 
ną, cofnął się szybko, odwrócił i, stu- 
kając mocno obcasami o kamienny 
brzeg, rzucił przez zęby wściekle: 

— Niech pani będzie spokojna, już 
ja się zajmę pani kochankiem! 

Natalcia nie umiała określić, jak 
długo stała na brzegu, zatopiona w 
zadumie i rozpaczy. Obudziła się z te- 
go osłupienia dopiero, gdy olbrzymia, 
ciężka fala runęła na nią i podnosząc 
się gwałtownie oblała ją dużemi krop- 
lami. Zimna kąpiel otrzeźwiła ją. Od- 
biegła od mętnych i ponurych fal, któ- 
re sunęły ku niej z dziwną majesta- 
tycznością. Dopiero teraz zauważyła, 
że morze było niespokojne, burzliwe, 
że fale stawały się coraz większe a 
pod niemi otwierały się przepastne 
głębiny. Patrząc na ciemne czeluście, 
uczuła dreszcz zgrozy i przyciskając 
ręką mocno bijące serce, uczuła, że 
złem przeczuciem powiało do niej z 
fal morza... 

Wróciła do domu zgnębiona i bez- 
silna; nie czekając więc na powrót oj- 
ca położyła się do łóżka. Ale gdy zam- 
knęła oczy, ogarnęły ją znów uczucia, 
które targały nią już od wczoraj, prze- 
żywała znów pełne niepokoju męczące 
chwile śmiertelnego strachu o życie 
człowieka, którego kochała w dzieciń- 
stwie. Uczucie to powróciło do niej z 
nową siłą, a raczej rozbudziło się w 
niej znowu, gdyż w ciągu długich lat 
rozłąki, drzemało głęboko ukryte w 
skarbcu jej serca. Kiedy wbiegł tak 

nagle na werandę i spojrzał na nią 
swemi szeroko otwartemi piwnemi о- 
czyma, okrzyk radości wyrwał się z 
jego ust, lecz natychmiast stłumił go 
w sobie i udając, że jej nie poznaje, 
szepnął: „„Gonią mnie*. Ona jednak, 
mimo lat, które minęły od czasu ich 
wspólnych spacerów nad morzem, mi- 
mo, że oboje stali się z dzieci, doro- 
słymi ludźmi, poznała go odrazu i z 
łkaniem i ze śmiechem, rzuciła się ku 
niemu, wołając: Mikołaj! Ale on dy- 
sząc ciężko, czerwieniąc się i blednąc 
naprzemian, cofnął się i szepnął: — 
„Uspokój się i pamiętaj, że nie znasz 
mnie...“ Otoczono mnie ze wszystkich 
stron, mogę uciec tylko przez wasz 
dziedziniec!.. A ona zamiast przepro- 
wadzić go przez korytarz na dziedzi- 
niec, zamknęła go w swym pokoju!... 
Całą noc spędzili razem, drżąc za każ- 
dym szmerem, tuląc się do siebie i wy- 
znając sobie miłość gorącą... 

Zerwała się z łóżka jakby podrzu- 
cona sprężyną i zaczęła chodzić szyb- 
kiemi krokami po pokoju... On... Kat... 

— tak nazywano w mieście komisarza, 
— wyśledził wszystko... A więc do- 
brze! — zawołała nagle, ostrym gło- 

sem. Pełne groźby i szaleństwa, lecz 

zawsze piękne i promienne oczy dziew 

czyny zatrzymały się na biurku, gdzie 
leżał mały sztylet o bogatej rękojeści, 
Chwyciła go z radosnym błyskiem w 
oczach. 

— Co ci jest? — zapytał, wcho- 
dząc nagle dą pokoju stary pułkownik 
i kręcąc siwe długie wąsy, dodał: 

— Może jesteś chora, co? — to 
mówiąc, spokojnie podszedł do niej i 
pocałował w czoło. 

Natalcia drgneta. 
— Morze bardzo dziś niespokojne, 

   

— ciągnął dalej ojciec, spoglądając 

"poczciwemi oczyma na córkę, — o- 
kropna pogoda! 

Rzeczywiście za oknami rozległo 
się głuche wycie morza, podobne 
chwilami do odgłosów dalekiej kano- 
nady. 

— Dom się chwieje, — rzekła Na- 
talcia i nieśmiała spojrzała na ojca. — 
„Czyżby i on wiedział?* — pomyślała 
niespokojnie. Ale na  dobrodusznej, 
pulchnej twarzy panował zwykły wy- 
raz dobroduszności i nieco sennego 
spokoju. Długie, siwe wąsy zwisały, 
jak zwykle aż na piersi prawie, a z 
pod krzaczastych brwi, łagodnie i ser- 
decznie spoglądały małe ale rozumne 
szare oczy... Słowem córka nie dojrza- 
ła w jego twarzy najmniejszej zmiany. 
— Nie wie o niczem! — pomyślała i 
raz jeszcze spojrzała mu w oczy, ale 
tym razem, gdy skrzyżowały się ich 
spojrzenia, drgnęła i spuściła powieki. 

— Wiem 0 wszystkiem, -—— rzekł 
łagodnie ojciec, spuszczając oczy, jak- 
by chcąc ją przeprosić za te sława. 

— Wiem 0 wszystkiem, — powtó- 
rzył. 

Słowa te zraniły jej serce. Coś 
drgnęło w sercu i zamarło, wyszeptała: 

— Ojciec wie! 
Uśmiechnął się dziwnie serdecznie. 
— Serce ojca przeczuło wszystko! 
— Ojcze, — krzyknęła Nata!cia,— 

więc komisarz ojcu... 
Starzec podniósł głowę dumnie, 

spojrzał w oczy córki i rzekł dobitnie, 
wolno i spokojnie, mimo że usta jego 
drgnęły nagle: 

— Nie, gdyby on mi to powiedział, 
zadusiłbym go własnemi rękami... 

Mimo pozornego spokoju ojca, Na- 
talcia zrozumiała, że był bardzo wzbu- 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiieńskie* ul. Kwaszelna 23, 

rzony i cierpiał głęboko. Delikatnemi 
ramionami otoczyła jego szyję i, tuląc 
się do siwej, krótka ostrzyżonej gło- 
wy, zaczęła całować pomarszczoną je- 
go twarz, mówiąc: 

— Przebacz... Nie mogłam postą- 
pić inaczej... tak go kochałam... tak 
bardzo go kocham!... 

— Cóż znowu, cóż znowu! — mru- 
knął stary pułkownik, jakby sam był 
winowajcą, wstał z fotelu tak gwał- 
townie, że ciężki mebel odsunął się od 
biurka i z hałasem uderzył o ścianę — 
Czyż myślisz, że mógłbym ci robić 
wymówki? — zaczął ciężkiemi kroka- 
mi mierzyć pokój, zatopiony w głębo- 
kiej zadumie. 

Natalcia stała nieruchomo przy 
stole, śledząc bacznie wyraz twarzy 
ojca. Z każdą chwilą cierpiała bar- 
dziej. Nie mogła znaleźć słów pocie- 
chy, dla zasmuconego ojca, którego 
tak bardza kochała. Była przekonana, 
że ojciec jest głęboko wzburzony jej 
niemoralnym czynem. Nie przypuszcza 
ła wcale, że stary pułkownik, chodząc 
w zadumie po jej pokoju mógł myśleć 
o czem innem, niż o tej ostatniej nocy 
spędzonej przez nią z ukochanym czło 
wiekiem. A jednak myśli jego były za- 
jęte wyłącznie rozpaczliwą świadomo- 
Ścią, że ten, którego tak kochała jego 
córka, został złapany za miastem i ju- 
tro o świcie ma być rozstrzelany na 
skale „Sultanka“ i z kamieniem na szyi 
rzucony w morze. 

(D. €. N.) 
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Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie szlagierl dla obywateli i żołnierzy wszystkich krajów: Kto? Co?) 
j Kto? wszyscy razem: Charlie Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Pat i Pataszon, to nic wobec Szwejki 
!1 odtwarzającego ordynansą Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Najwięksi 
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