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Wilk w owczej skórze. 
Zarówno obywatele sowieccy jak 

czytelnicy prasy europejskiej zapom- 
, nieli zdaje się już: o obradach VI Kon- 
gresu Kominternu, którego zadaniem 
było uchwalenie nowego programu ko= 
munistycznego oraz powzięcie wytycz 
nych co do taktyki partyj komunisty- 
cznych w państwach kapitalistycznych 
Zdawało się, że olbrzymie  protokuly 
posiedzeń, najnudniejsze dokumenty 

na świecie, pełne frazeologji i najnow- 
_ szej dialektyki komunistycznej, spocz 

ną sobie spokojnie w archiwum aby je 
za rok wyciągnął na nowo następny 
Kongres Kominternu i nawiązując do 
„trainych  charakterystyk“ / powziął 
„doniosłe* uchwały. Okazuje się jed- 
nak, że zdawało się źle. Kongres Ko- 
minternu prac swych nie ukończył i 
długo jeszcze zamierza o nich przypo- 
minać sążniowemi tezami opracowy- 
wanemi przez specjalnie wyłonione ko- 
misje. 

Wydrukowane ostatnio w prasie 
sowieckiej tezy w sprawie walki z nie- 
bezpieczeństwem wojny  imperjalisty- 
cznej i zadaniami komunistów są jed- 
nym z najważniejszych elaboratów kon 
gresu, ponieważ walka z fikcją wojen 
imperjalistycznych jest najważniejszym 
konikiem propagandowym na którym 
II Międzynarodówka zamierza wyje- 
chać i podreparować swoje podupadłe 
wpływy. Ogłoszone tezy zajmują 3 bite 
strony druku. Punktem wyjścia. jest 
$ 1 artykułu p. t.: „Groźba wojny im- 
perjalistycznej* m. in. który głosi: 

| „Po 10 latach po wojnie šwiatowej im- 
perjalistyczne wielkie mocarstwa podpisują 
pakt wykluczający wojnę, mówią o rozbro- 

'_ jęniu oraz usiłują przy pomocy  przywód- 
<ów międzynarodowej socjal - demokracji 
zasugestjować robotników i pracujących, że 
panowanie kapitału zabezpiecza jakoby cał- 
kowicie spokój na са!ут świecie. 

VI wszechświatowy kongres kómunisty- 
cznego internacjonału piętnuje wszystkie te 
manewry, jako podłe oszukaństwo mas pra- 

<cujących. Kongres przypomina międzynaro- 
dowemu proletarjatowi, pracującym i ucie- 
miężonym narodom o doświadczeniach osta- 
tnich lat, o nieustających drobnych rozbójni- 
czych wojnach państw  imperialistycznych 
przeciwko narodowi kolonij i'o wypadkach 
ostatniego roku: interwencji przeciwko re- 
wolucji chińskiej, zaostrzeniu konfliktu po- 
między państwami z powodu nowego po- 
działu Chin, koncentracji wojsk w Polsce, bez 
pośredniem zagrożeniu niepodległości Litwy 
i w związku z tem pogłębiającemi się po- 
srėžkami przeciwko Sowietom, ze strony 
bloku  imperjalistów na czele z Anglją — 
kongres przypomina wszystkie te fakty, któ- 
re ilustrują przestępną politykę imperjalistów 
mogącą nieoczekiwanie wywołać olbrzymi 
śyiatowy pożar. 

„Zmiany w sytuacji międzynarodowej za- 
szłe od czasu V kongresu cechuje olbrzymie 
zaostrzenie przeciwieństw kapitalizmu „ol- 
brzymi polityczny i ekonomiczny wzrost sił 
ZSSR, oraz szybki wzrost ruchów narodo- 
wo.- rewolucyjnych w kolonjach a przede- 
wszystkiem w Chinach, zaostrzenie walki 
klasowej pomiędzy burżuazją i proletarjatem 
w państwach kapitalistycznych. SPR 

Sprzeczności pomiędzy państwami imper- 
jalistycznemi w walce o rynki zarysowują 
się coraz wyraźniej. Ale jeszcze bardziej ani- 
żeli te sprzeczności ujawnia się przepaść 
dzieląca Świat cały na dwa obozy: z jednej 
strony cały Świat kapitalistyczny z drugiej 
ZSSR., dookoła którego grupuje się między 
narodowy proletarjat i narody kolonjalne. 

Walka-o obalenie władzy sowieckiej i 
chińskiej rewolucji, o nieograniczone pano- 
wanie w Chinach i owładnięcie rynktem ro- 
syjskim t.j. o możliwość wykorzystania ol- 

brzymich rezerwuarów surowca i rynków 
zbytu staje się kwestją niesłychanej wagi 
dla międzynarodowego kapitału oraz bazą 
bezpośrednio zagrażającą w chwili obecnej 
niebezpieczeństwem nowej imperjalistycznej 
wojny. 4 

Oto jest zasadnicza teza, dająca 
punkt wyjścia dla całej propagandy 
komunistycznej i taktyki partyj komu- 
nistycznych w państwach „burżuazyj- 
nych'' której wszystkie szczegóły dok- 
ładnie sztab kominternu opracował. 
Walcząc jednak z fikcją stworzoną dla 
swego własnego agitacyjno - propa- 
gandowego użytku Komitern, rozróż- 
nia kilka rodzajów wojen. Są wojny z 
któremi według kominternu trzeba wal 
czyć ale są również takie które komin- 
tern zaleca prowadzić i które są jego 

„ celem. 
Według podziału Kominternu za- 

czerpniętego bezpośrednio z pism Le- 
nina, należy walczyć rozmaitemi spo- 
sobami przeciwko wojnie imperjalisty- 
'Śenej, której przykładem była wojna 
światowa, przeciwko wszelkiej kontr- 
rewolucji jak np. walki domowe w Ro- 
sji i t.p. Natomiast sprawiedliwą i słu- 

szną jest wojna rewolucyjna. Rewolu- 
cyjne cele prowadzące do podporząd- 
kowania danego kraju pod władzę ko- 

misarzy i czerezwyczajek usprawiedli- 
wiają każdą wojnę i takiej proletarjat 
całego świata — głosi Komintern — 
powinien pomagać co ma sił. 

„Pacytizm“ sowiecki w świetle tez 
programowych opracowanych przez 
Kongres Kominternu występuje bez ża- 
«lnych obsłonek. Obłuda sowieckich 
„pacifistycznych* gestów, wniosków i 
projektów tezy Kongresu Kominternu 
jaskrawie demaskują. Ir. 
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| Opłata pocztowa uiszczona 

Polska dojdzie z Łotwą do porozumienia 
w sprawie urmowy kolejowej 

RYGA, 17 X. Pat. Rokowania kolejowe polsko-łotewski, które 

poczęły się w Rydze dnia 15 bm. mają przebieg normalny. 

Dwa pierwsze dni obrad poświęcone sąomówieniu polskiego projektu 

układu uzupełniającego dotychczasową umowę. Polski projekt mana celu 

natychmiastowe wprowadzenie bezpośredniej komunikacji kolejowej czyli 

przewozów *opartych na międzynarodowym jednolitym liście przewozowym i 

bezpośrpdnich biletach. 
Podpisanie umowy zredagowanej za zasadzie polskiego projektu 

umożliwiłoby także natychmiastowe wprowadzenie w życie międzynarowo- 

wych berlińskich konwencyj kolejowych .w komunikacji między Polską a 

Łotwą i zagranicą. Począwszy od od 17 bm. poddane zostaną obradom 

projekty, opracowane przez koleje łotewskie. 

Projekty te mają również na celu wprowadzenie bezpośredniej komu- 

nikacji, ale dążą równocześnie do nowego uregulowania Stosunków na 

stacji nadawczo-odbiorczej. Wskutek tego zachodzi obawa, że przy takim 

załatwieniu sprawy wprowadzenie w życie komunikacji bezpośredniej o- 

późniłoby się znacznie. Dotychczasowy tok oorad daje jednak podstawy 

do optymistycznych nadziej pod tym względem. 

Na manewry łofewskie wszyscy są zaproszeni 
oprócz przedstawiciela Sowietów. 7 

RYGA. 17.10. (PAT). jeszcze na długo przed rozpoczęciem jesiennych manewrów 
armji łotewskiej w kołach wojskowych powstało pytanie, czy na manewry ma być ró- 

wnież między innymi attaches wojskowymi zaproszony attache wojskowy sowiecki 

Sudakow. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł miarodajnych zaproszenie na manewry otrzymali 

wszyscy attaches wojskowi poselstw akredytowanych w Łotwie poza Sudakowem, który 

tego zaproszenia nie otrzymał. 

W przemyśle mefalowym i górniczym 
podpisano umowę, - : 

WARSZAWA. 17,10. (PAT). Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej komunikuje, 

że w dniu 15 bm. po kilkudniowych naradach została podpisana umowa zbiorowa w 

przemyśle metalowym. 

Robotnicy otrzymali 5 proc. podwyżki zarobków. Umowa obowiązuje do dnia 1 

lipca 1929 r. 

W dniu 16 bm. odbywały się rokowania w Dąbrowie Górniczej w sprawie umowy 

górniczej dla przemysłu Zagłębia Dąbrowskigo i Krakowskiego. Po naradach została 

podpisana umowa, przyznająca 4 proc. podwyżkę dła robotników akordowych i około 

7 proc. dla robotników dniówkowych. Umowa obowiązuje od 1 września. Pertraktacje 

o zawarcie umowy w przemyśle górniczym trwały czas dłuższy. 

Przed konferencją w Królewcu. 
Woldemaras zapewnia, że nie zmieni swych żądań. 

BERLIN, 17..X. PAT. Frankfurter Zeitung donosi z Kowna: 
że w litewskiem ministerstwie spraw zagranicznych czynione są 

przygotowania do konferencji polsko-litewskiej która ma się 

żebrać w Królewcu w dniu 3 listopada. 

8 EW naradach nad tą sprawą biorą udział przybyli do Kowna 

posłowie litewscy w Berlinie i Moskwie Sidzikauskas i Bałtru- 
szajtis. 

ч Skład delegacji litewskiej na wspomnianą konferencję ma 
być taki sam, jak na konferencji poprzedniej. RZ 

4Tenże dziennik donosi. że premjer Woldemaras oświadczył 

przed kilku dniami, że Litwa absolutnie nie zejdzie ze swego 

stanowiska w sprawie wileńskiej. | 

- Nowe szczegóły aiery Horana. 
WARSZAWA. 17.10. (PAT). Wobec tego, że Horan i Haerst usiłowali tałszywie 

przedstawić powód wysiedlenia Horana, Quai d* Orsay ogłosiło, iż Horan oświadczył do- 

browolnie w dnia 8 bm. w preiekturze policji że po wielokrotnych usiłowaniach zdobycia 

tekstu układu morskiego powierzył tę sprawę korespondentowi, de Lapelanque, obiecując 

mu wzamian za dokument około 10 tysięcy tranków. 

De Lapelanque wręczył mu niebawem dwa dokuznenty, dotyczące układu. Horan 

przesłał jeden z dokumentów Haerstowi, zdradzajac jednocześnie, źródło, z którego otrzy 

mał oba dokumenty. W odpowiedzi Haerst polecił mu przetelegraiowač terminowo do 

Ameryki treść drugiego dokumentu, Pretektura uwzględniła prosbę Horana, ażeby nie 

wykorzystywać jego zeznań, łecz Horan sam ujawnił swe zeznania, nadużył dobrej wiary 

związku, do którego należał i prosił nawet kolegów, żeby zażądali oficjalnie ogłoszenia 

jego zeznań. й 

Stowarzyszenie dziennikarzy anglo - amerykańskich zwróciło się w dniu 9 bm. z 

tem żądaniem, przedstawionem na piśmie do Poincarego i Brianda, powtarzając to na- 

stępnie przy okazji demarche, podjętego w dniu 11 bm. na Quai d* Orsay. 

Gdy chodzi o HudOWĘ pancernika 
Niemcy przestają być komunistami. 

BERLIN. 17.10. (PAT). W dniu wczorajszym zakończone zostało reierendum ko- 

munistyczne w sprawie ogłoszenia plebiscytu co do budowy pancerników. Jakkolwiek 

do tej pory oficjalnie nie ogłoszono wyników referendum, to jednak w-g twierdzenia 

prasy dzisiejszej zakończyło się ono zupełnem niepowodzeniem. № a 

W Berlinie np. do poniedziałku komuniści zdołali zebrać zaledwie 345,786 głosów 

Vossische Ztg* stwierdza, że referendum komunistyczne może osiągnąć najwyżej 2 

miljony głosów t. zn. o połowę mniej niż uzyskali komuniści w czasie ostatnich wyborów 

do Reichstagu. 

Pogrzeb ofiar katastrofy budowlanej 
Okazją do manifestacji komunistycznej. 

PRAGA, 17 X. PAT. Pogrzeb 9 ofiar katastrofy budowlanej miał 

charakter ogólnej manifestacji żałobnej. Tem większe wzburzenie wywołały 

róby komunistów wykorzystania żałobnej „uroczystości. dla swoich celów. 

2 W kondukcie pogrzebowym kroczyli komuniści ze sztandarami, a 

mówcy ich w przemówieniach swoich rozwinęli niezwykłą demagogję, Po 

pogrzebie przywódcy komunistyczni zorganizowali na pobliskim cmentarzu 

wiec, w czasie którego policja zmuszona była interwenjować. Komuniści 

obrzucili kamieniami, przyczem dwóch agentów odniosło rany. 

Próba przelecenia Aitantyku na awjoneice. 
i donosi z St. john na Nowej Funlandji: 

NDYN. 17.10. 1PAT). Agencja Reutera iz lo 

e owada ki brytyjskiej Mac Donald rozpoczął dziś © godz. 16 m. 51 według Gre- 

enwich lot przez Atlantyk na małej awjonetce. = Dai E r łoiegieic =. 

i lotowi. Lotnik nie zabrał ze sobą instalacji r: > : , ar 

ana tomiast zapas paliwa wystarczający na 3600 mił lotu i utrzymanie 

się w powietrzu w ciągu 35 godzin. 

Losy łotników francuskich uwięzionych przez ManÓW. | 
PARYŻ. 17.10. (PAT). „Le Matin" donosi z Las Palmas, że lotnicy Reine i Serrt, 

znajdujący się od wiełu tygodni w niewoli u Maurów, przybędą jutro na wzgórze, po: 

tożone wpobliżu Villa Cisneros, gdzie rokowania w sprawie ich uwolnienia mają być 

zakończone. 

le wydają turyści amerykańscy w Europie. 
NOWY YORK. 17.10. (PAT). Według obliczeń dzienników amerykańskich, turyści 

amerykańscy podczas tegorocznych letnich miesięcy wydali w Europie 750 miljonów 

roz- 

dolarów. ` 

We Francji amerykani M onów т 

50 mili. w Niemczech 40 milionów, W Szwajcarji 15 mili, 

gó @ УВа 

je wydali 400 miljonów, w Anglji 100 milionów, we Włoszech 

w Belgii 12 milį, i 10 miljo- 

1 ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

"dlaczego tutejsi 
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NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa |! 

  

Po wyborach łotewskich. | 

Mieliśmy wybory. 

Przyniosły one duże niespodzianki. 

Wszyscy spodziewali się, że Łotwa 

pochyfi się zlekka na lewo, tymczasem 

Łotwa pochyliła się wcale wyraźnie 

na prawo, 

Jest to tembardziej dziwne, że po- 

wodów, które by pchały wyborców ło- 

tewskich na lewo nie brąkło. Skandal 

z Syndykatem Szwedzkim (masy lu- 

dowe w każdym kraju nie ufają z re- 

guły sprostowaniom urzędowym), ro- 

mantyczny skandal z Ozolinem w Lat- 

galji, areszty profsojuzników, dolewa- 

jące w Rydze oliwy do ognia, dolary 

rosyjskie płynące z obszernych kiesze- 

ni torgpredów— oto cały szereg przy- 

czyn, które mogły wpłynąć na  pole- 

wienie Łotwy. Jeżeli dodamy do tego 

nieurodzaj, a co za tem idzie wzrost 

rozgoryczenia i pesymizmu w  szero- 

kich masach ludności, zrozumiemy 

eksperci polityczni 

oczekiwali polewienia. 

Rzeczywistość zgotowała atoli tym 

kypotezom nielada niespodziankę. So- 

cjal - demokraci w Rydze i Kurlandji 

ponoszą klęskę i tracą 7 mandatów, 

podczas kiedy „skompromitowane cen 

trum“ zachowuje swoje pozycje. W 

przyległych do Rosji powiatach inflan- 

ckich zwycięża łotewska chrześcijań- 

ska demokracja. W pow. Iłłuksztań- 

skim lista polska idzie na pierwszem 

miejscu. W Dyneburgu listy nacjona- 

listyczne i zachowawcze z listą polską 

na czele uzyskują przeszło 10.000 gło- 

sów podczas kiedy stronnictwa rady- 

kalne tylko 8.000 , 

Należy jeszcze dodać na plus mło- 

dej państwowości łotewskiej, że o ja- 

kimkolwiek nacisku ze strony admini- 

stracji nie było mowy. Absolutna swo- 

bada głosowania i agitacji, brak ja- 

kichkolwiek nadużyć organizowanych 

zgóry, ogromny udział w głosowaniu 

, do 90% wyborców wynoszący — two- 

rzą z tegorocznych wyborów  łotew- 

skich istotny przejaw woli ludu. 

Jakież są przyczyny zwrotu na pra- 

wo? Odpowiedź na to nie jest trudna. 

Na wyborach łotewskich zaważyła 

psychika chłopa, który po zrealizowa- 

niu reformy agrarnej, uczuł się socjal- 

nie zaspokojonym, chłopa, który czu- 

je, że już nic niema do podziału, że 

nadszedł już czas na stwarzanie bo- 

gactw. 

Z drugiej strony nasycenie apara- 

tu administracyjnego, zaczęło wytwa- 

rzać łotewskie drobne mieszczaństwo. 

W Łotwie tak samo jak w Polsce na 

Ukrainie i t. d. ruch kooperatywny 
jest przejściem od ruchu kolektywne- 

go do gospodarczego indywidualizmu. 

Każdy zdolniejszy subjekt  suchotni- 

czej kooperatywy zakłada później dro- 

bny handelek na własną rękę. Takie 

kukułcze jaja wylęgły się i w łotew- 

skich kooperatywach, zakładanych on- 

giś przez socjal-demokratów. Nic też 

dziwnego, że potrafiły już wpłynąć na 

fizjonomję polityczną miast i miaste- 

czek łotewskich. 

Brak danych personalnych, nie po- 

zwala uzupełnić naszego sądu o wy- 

borach łotewskich. A życzyć by nale- 

żało Łotwie zwycięstwa młodej gene- 

racji z kategorji „tej, co wierzy” i 

młodego energicznego człowieka lat 

około 40-stu na stanowisku premjera. 

Tej karnej, dobrze zorganizowanej i 

zdrowym, chłopskim rozsądkiem  ob- 

darzonej rasie, potrzeba sporej dozy 

rozmachu i inicjatywy. Wódz jest tu, 

bardzo potrzebny. Przejdźmy teraz do 

oceny sukcesów polskich. Podobnie 

jak dla Łotyszy wybory 1928 roku są 

punktem stabilizacyjnym dla demokra- 

tyzacji t. j. punktem, od którego zacz- 

nie wyrastać mieszczańskość Łotwy, 

tak samo dla Polaków łotewskich są 

to narodziny usamodzielnienia polity- 

cznego. Jeszcze w roku 1925 wpływ 

chrześcijańskiej demokracji łotewskiej 

był tak silny, że trzeba było nagwałt 

wyszukiwać księdza, który by się zgo- 

dził na rolę przynęty w liście polskiej. 
nhogzła cie ha? nrzyne- 
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NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spóldz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Połska St. Bednarski, 

Wojtkiewicz Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 0. 
WILEJKA POW —ul. Mickiewicza '4. ' 
WARSZAWA--T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 

Е WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagrenic 
50 proc. arożej. Ogłoszenia cyfrowe i takełowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie nunieru dowodowegu ZGzy 

Dyneburg, 15: października. 

* ty. Lista była świecką a przez to sama 

Oczywiście, narażona na szalone ata- 

ki ze strony t. zw. „kristigów* (chrze 

ścijańscy demokraci). Anatemy sypa- 

ły się na głowy bezbożników z listy 

12 jak liście jesienne, dostało się przy- 

tem i „Dzwonowi*. Prawdę mówiąc 

byliśmy trochę w strachu. Skończyło 

się to na strachu i na stracie kilkuset 

głosów. Te same 17.000 ludzi, które 

głosowały w 1925 r. na listę polską 

złożyło je i w 1928. Jest coś rozrzew- 

niającego w tej mierności i pietyzmie 

z jakim tutejsza ludność polska składa 

swe głosy na listy polskie. Wierność 
ta i jedność listy budzi coraz większy 

szącunek innych narodowości, nie wy- 

łączając panującej. Coraz bardziej 

przekonują się ludziska nad Bałtykiem 

że polskość tutejsza nie jest wynikiem 

agitacji, ale faktem organicznym. 

Część prasy polskiej drukowała fał- 

szywe informację o 3-ch posłach. Mo- 

że się więc wydawać, że fakt 2-ch 

mandatów poselskich stanawi porażkę. 

Byłby to wniosek zupełnie mylny. 

Trzeci mandat możnaby było otrzy- 

mać tylko wówczas, gdyby do Rygi, 
gdzie głosy polskie (2.000) giną mar- 

nie, przywieziono drugie 2,000 wybor- 

ców z Inflant, w których głosów jest 

nadmiar. Pius oczywiście Libawa, Mi- 

tawa i t. d. Na tego rodzaju operację, 

strategiczną, którą z powodzeniem u- 

skutecznili Niemcy, trzebaby mieć 

około 50,000 złotych. Jest to suma, na 

którą biedne społeczeństwo polskie 

na Inflantach, za którem przecież ża- 

den Komintern nie stoi — zdobyć się 

nie mogło. Należy jeszcze dodać że 

nowela do' łotewskiej ustawy wybor- 

czej zabrania bloków. 

Personalnie skład frakcji polskiej 

będzie stał również na wysokim pozio- 

mie. Pierwsze miejsce w obu okręgach 

(Zemgaija i Latgalja) otrzymuje p. 

Jan Wierzbicki, wiceminister spraw 

wewnętrznych, cieszący się ogólną 
sympatją i popularnością nie tylko 

wśród Polaków, ale i wśród Łotyszy. 

O mandat następny walczą: doskona- 

ły taktyk parlamentarny i zręczny po- 

lityk p. Jarosław Wilpiszewski z za- 

służonym działaczem społecznym p. |. 

Tomaszewiczem. Jakikolwiek więc bę- 

dzie wynik tej walki trakcja polska bę- 

dzie i nadal godnie reprezentowaną. 

Oto więc i mamy w  streszczeniu 

słowo „wybory”. Niebo wypogodziło 

się nad Bałtykiem i trzy lata nowej 

pracy stoi przed nami. Miejmy nadzie- 

ję, że żadne wiatry wschodnie, pogo- 

dy tej zniweczyć nie zdołają. 

K. Leczycki. 

Qdczyte współpracownika  „Słowa” 
w krakowie. 

Wrażenia p. Smogorzewskiego 
z Rumunii. 

KRAKOW, 17. X. PAT. W sali 
klubu społecznego odbył się Odczyt 

p. Kazimierza Smogorzewskiego O 

wrażeniach z Rumunji. W odczycie 

swym prelegent naszkicował obecną 

sytuację polityczną Rumunii, zazna- 

czając m. in., że t. zw. kwestja Karo- 

la jest w obecnej chwili w Rumunii 

nieaktualna. 
Dalej p. Smogorzewski oświad- 

czył, że przywódca narodowej partji 

chłopskiej poseł Maniu w rozmowie 
z nim, mówiąc o niedawnym  poby- 
cie Marszałka Piłsudskiego w Ru- 
munji, wyraził się, że Polska ma w 

osobie Marszałka Piłsudskiego takie- 

go wychowawcę, jakiego zazdrościć 

mogłyby jej wszystkie kraje euro- 

pejskie. 

Wyiazd pałskiej ekipy hippicznej 
dn Ameryki. 

TORUŃ, 17 X. PAT. We środę 
po południu członkowie polskiej eki- 

py hippicznej, udającej się na kon-. 

kursy do Nowego Yorku opuścili 
Europę, udając się na parowcu trans- 

atlantyckim z Hamburga do Ameryki. 
Skład ekipy nie został zmieniony, t.j. 

pułk. Rómmel, rtm. Antoniewicz i 

por. Zgorzelski. Konie załadowano 

na kilka dni przed przybyciem jeźdź- 

ców. Konkursy w Nowym Yorku roz- 
noczmą się w dniu 8 listopada. 

KOR TIANSASIIAENSA 

   

17. X. 28. 
Przyjęcia u premjera Barita. 
a premjer Bartel przyją! w ciągu 

dnia wczorajszego  Marg. Chiarlo, 
podsekretarza stanu w М. S. W. Ja- 
roszyńskiego, ministra spraw zagra- 
nicznych Zaleskiego, ministra skarbu 
Czechowicza, posła Knolla, ministra 
Kwiatkowskiego, posła Patka, ministra 
Składkowskiego i Niezabytowskiego 
oraz prezesa klubu B. B. płk, Sławka. 

O godz. 1 po południu p. premier 
został przyjęty na Zamku przez p. 
prezydenta Rzplitej. 

Kongres furystyczny. 

W czasie trwania powszechnej 
Wystawy Krajowej odbędzie się w 
Poznaniu Międzynarodowy Kongres 
Turystyczny przy udziale 29 państw. 
Zwołanie tego kongresu ma wielkie 
znaczenie piopagandowe dla Polski. 

Dbiad na cześć dziennikarzy 
amerykańskich. 

WARSZAWA, 17. X. PAT. We 
wtorek wieczorem poseł amerykań- 
ski minister Stetson w otoczeniu 
urzędników poselstwa podejmował 
obiadem przybyłych do Warszawy 
dzienńikarzy amerykańskich. : 

W obiedzie tym m. in. brali udział 
minister spraw zagranicznych Zaleski, 
poseł polski w Berlinie, Knoll, dyre- 
ktor Banku Gospodarstwa Krajowego 
Górecki, prezes Związku Syndykatów 
Dziennikarzy Dębicki, doradca finan- 
sowy Devey. Po obiedzie odbyi się 
w salonach posła Stetsona raut, na 
którym zgromadziło się około 50 
osób ze świata politycznego, [gospo- 
darczego i prasy. 

Bilans handlowy za wrzesień 

WARSZAWA, 17 X. Pat W/g 
tymczasowych obliczeń Głównego U- 
rzędu Statystycznego, bilans handlo- 
wy za wrześień 1928 r. przedstawia 
się jak następuje: Przywieziono ogó- 
łem 413014 tonn, wartości 212183000 
zł., wywieziono zaś 1753880 tonn 
wartości 204343000 zł. Bierne saldo 
bilansu handlowego wynosi więc 
68440000 zł., czyli o 5999000 zł. wię- 
cej, niż w sierpniu cb. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca nastąpiła 
zwyżka w wywozie o 8010000 zł. 
przy jednoczesnem zwiększeniu się 
przywozu о 14009000 zł. 

Rokowania handlowo-niemieckie. 

Do Warszawy przybył poseł nie- 
miecki p. Rauscher, oraz przewodni- 
czący delegacji niemieckiej minister 
Hermes, którzy przywieźli instrukcje, 
dotyczące dalszych rokowań handlo- 
wych. 

W dniu 14 b. m. minister Her- 
mes odbył konferencję z przewodni- 
czącym delegacji polskiej ministrem 
Twardowskim. Wczoraj odbyło się 
posiedzenie komisji prawniczej tary- 
iowo celnej. 

Wobee pierwszego przejazdu 
„Krakusa z Gdyni do Kuenos- 

Aires. 

BUENOS AIRES. 17,X. PAT. Wo- 
bec uruchomienia pierwszego bez- 
pośredniego połączenia morskiego 
Gdyni z Buenos Aires kompania 
okrętowa Chargeurs Reunis wydała 
Śniadanie na pokładzie statku „Kra- 
kus* w obecności posła polskiego, 
reprezentantów Francji oraz wybitnych 
osobistości z pośród Francuzów i 
Polaków. 

W mowach, wygłoszonych pod- 
czas Śniadania. podkreślano gorąco 
przyjaźń  francusko-polską i donios- 
łość faktu uruchomienia polskiej bez- 
pośredniej linji, łączącej Gdynię z 
Południową Ameryką, ze względu na 
stosunki handlowe. 

Próbny lot awjonetki polskiej 
konstrukcji. 

KRAKÓW. 17.X. PAT. Wczoraj 
w godzinach popołudniowych na łot- 
nisku wojskowem w Rakowicach od- 
była się próba lotu awionetki turys- 
tycznej, konstrukcji braci Działow- 
skich, 

Nowy ten typ samolotu konstruk- 
cji polskiej wykonano w całości w 
warsztatach rakowickich. Awionetka 
tego typu ma dużą przyszłość w dzie- 
dzinie lotnictwa cywilnego. Awionetka 
jest jendopłatowcem, z silnikiem  Sie- 
mens-Halske, o sile 55 koni mecha- 
nicznych, zbudowana dla celów szkol- 
nych i turystycznych. 

Próbny lot odbył się bardzo spraw- 
nie, jednakże przy lądowaniu wskutek 
uderzenia o nierówność gruntu pękła 
płoza.
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ECHA KRAJOWE 
  

NIEŚWIEŻ. 

— Klęska ogniowa. W ciągu kilku dni 
ostatnich powiat Nieświeski nawiedziła klę- 
ska pożarów. Przyczyny ich zapewne były 
rozmaite, ale skutek jednakowy: ludzka bie- 
da. — Nieszczęście poszkodowanych było 
we wszystkich wypadkach tem większe, 
że nie zabezpieczyli się asekuracją ognio- 
wą; to też otrzymują zalędwie zwrot i to 
nie w całości strat poniesionych za aseku- 
rację budynków; wszystko inne przepadio 
bezpowrotnie, stawiając nieraz ludzi na pio- 
gu nędzy, lub przynajmniej obniżając bar- 
dzo ich stan majątkowy. 

Na zachodzie, gdzie wogółe wszystko 
buduje się przeważnie z cegły, betonu lub 
żelaza, jednak nikomu na myśl nie przycho- 
dzi robić drobne oszczędności na nieaseku- 
rowaniu się. Tam ludzie rozumieją, że lepiej 
stracić małą sumę rocznie, niż w razie wy- 
padku nie móc się później podźwignąć ma- 
terjalnie przez szereg lat, jeżeli nie przez ca- 
łe życie. — U nas, gdzie warunki ogniowe 
są bez porównania gorsze, gdzie mamy bu- 
dynki z materjałów łatwopalnych, gdzie cie- 
minota jest często przyczyną podpaler, gdzie 
wreszcie środki ochronne, jak straże ognio- 
we dalekie są jeszcze od ideału, u nas ludzie 
lekceważą najkonieczniejsze zabezp'eczenie 
się, jekiem jest asekuracja w soańdnem to- 
warzystwie asekuracyjnem. 

Tydzień ostatni powinien 
uczy otworzyć! е 

Taki typowy wypadek niespodziewanej 
katastrofy ogniowej miał miejsc. w ulse- 
głą riedzielę. — W leżącej w gminie Н:у- 
cewickiej osadzie Hłaskowszczyzna — nale- 
żącej do p. Wandy Czarnockiej, wlswy po 
miajorze Wiktorze Czarnockim, adiusancie 
riarszalka Piłsudskiego wybuchł wieczo:em 
pożar. — Właścicielki, ani w'ększosci służ- 
by iotwarcznej wobec dnia swiąrecznego w 
domu nie było; nadomiar nieszczęścia 
wszystkie budynki po wieczo:nyra v5:ząd- 
ku były już zamknięte na klucz. 

Eoomieć; który wybuchł w o! crze, Z 
błyskawiczną szybkością przeskoczył na są- 
sieinie budynki; w rezultacie, po pewnym 
czasie z całej doskonale zabudowanej cs; 
dy pozostał jedynie tylko stary dom mies 
kalny; reszta, to była kupa gruzów! 
Spłonęła obora, stodoła, spichlerz, dziewięć 
krów, trzy cielęta, osiem św'ń, dwie owce, 
calutki urodzaj składający sie w przybliże- 
niu ze 150 kop żyta, 100 kop owsa, 20 kop 
gryki, 11 kop pszenicy, 15,000 kg. siana, 
8.000 kg. słomy, cały kompiet doskonałych, 
przeważnie nowych narzędzi rolniczych; 
prócz tego opalone trzy pozostałe krowy i 
jeden koń. —Z całego gospodarstwa zdo- 
łano ocalić sześć koni! 

Dodać trzeba, że p. Czarnocka, będąc 
wierną idei swego zmarłego męża,  prze- 
trwała bardzo ciężkie warunki materjaine i 
jedynie dzięki ogromnej wy*:wałości i ria- 
cowitości wreszcie w bieżącym roku doszła 

do skompletowania gospodariwa i posia- 
wienia go na odpowiedniej stonie. — A doś 
cała praca kilku lat zgiaęła bezpowrotnie! 
Prócz budynków nic nie bv'o zaasekurowa- 
nego! Straty wynoszą okoto 30 tysięcy. 

— A parę dni przedtem równicz w gm. 
Hrycewickiej w majątku  Fiorosowszczyzna 
p. Władysława Terajewicza spłorięła stodo- 
ta z całorocznym urodzajers. — Krescencja 
niezaasekurowana! — Straty 9 tysięcy w 
przybliżeniu. 3 3 

W tym samym prawie czasie spaliły się 
dwa budynki przy rzeźni zminnej w Horo- 
dzieju. Cały tegoroczny nieurodzaj Bazyje- 
go Jasiewicza wraz z urządzeniami gospo- 
darskiemi poszedł z dymem! .— Niezaase- 
kurowane straty wynoszą 3 tys. złotych. 

— Omało że Nieśwież też nie ucierpiał 
od klęski ogniowej. W nocy z 7-go na 8-niy 
o godz. l-ej w nocy wszczął się ogień w 
domu Morducha Horodziejskiego, na ul. św. 

Michała Nr. 46. — Jedynie dzięki prędkiej 
akcji ratunkowej straży ogniowej pożar zo- 
stał w zarodku stłumiony. 

Krótkie pokłosie ogniowe z dni ostat- 
nich powinno zastanowić głęboko wszyst- 

kich, którzy posiadają cokolwiek mogącego 

stać się pastwą ognia, a zwłaszcza rolni- 

ków. — Asekurowanie od ognia inwenta- 

rza a zwłaszcza krescencji jest już nietylko 

koniecznem z punktu widzenia własnego in- 

teresu, ale nawet ze względu na dobro spo- 

łeczne. — W kraju dalekim od bogactwa, 

nie możemy sobie pozwałać, by raptem w 
ciągu kilku godzin całe gospodarstwa sta- 

wały się beznadziejną ruiną. Każdy rolnik 

musi mieć możność, by w razie nieszczęścia 

mógł się natychmiast podnieść z upadku i 
znowu stanąć do warsztatu A 

produkcyjnej pracy, na co jedynie pozwoli 

wypłacone odszkodowanie asekuracyjne. 
Poglądowa akcja tak bardzo smutna 

musi przestrzedz innych, by też nie stali się 
ofiarą strasznego żywiołu. 

Dom. 

nieieAnemu 

  
   

     

    

WORONOWO. 

— Przykład do naśladowania. jako mie- 
szkaniec wioski kresowej od dawnego cza- 
su obserwuję życie, dążności i warunki w 
jakich się znajduje nasz wieśniak. Na pod- 
stawie tych obserwacyj twierdzę, że wieś- 
niak kresowy nie poczuwa się do żadnych 
obowiązków ani narodowych ani państwo- 
wych, jest obojętny a nawet wrogi w sto- 
sunku do reszty narodu. Dążeniem mojem, 
a zarazem i marzeniem było wydźwignięcie 
tego chłopa z niskiego poziomu  ciemnoty 
na wyższy stopień człowieczeństwa, dalej 
wydźwignięcie go z tych głupich przekonań, 
że Ziemie Wschodnie muszą odpaść od Pol- 
ski, a przypaść w udziale jakfejś urojonej 
Białorusi. Korzystając z wolnego czasu, jaki 
mi kiedykolwiek pozostawał starałem się w 
najbliższej wiosce organizować młodzież 
usiłując zaszczepić ducha kultury polskiej, 
usiłując sprostowywać ich błędne rozumo- 
wania, zmieniać przekonania. Nie będę dłu- 

go nudził — powiem krótko: wysiłek mój 
przebrzmiał bez 'echa, czy z brąku zdolno- 
ści organizacyjnych, czy wykształcenia, nie 
wiem! lecz wiem, iż na zbiórki chłopcy 
przestali przychodzić, a starsi zaczęli po- 
prostu mnie wytykać. 

Aż oto zjawia się jakaś Pani w naszym 
zakątku, która zupełnie w inny sposób robi 
stokroć razy więcej aniżeli ja swego czasu, 
aniżeli miejscowa nauczycielka szkoły pow- 
szechrtej. Ona potrafiła wpłynąć nietylko na 
dziewczęta, ale nąwet na chłopców, którzy 
MÓWIAC nawiasem nic z nią wspólnego nie 
mieli. 

P. Aleksandra Aleksionkówna, bo ta- 
kie jest nazwisko instruktorki Rady Opie- 
kuńczej Kresowej, potrafiła być nietylko in- 
struktorką ale przyjaciółką i opłekunką tych 
dziewcząt. Ona potrafiła zżyć się z niemi i 
zaszczepić w młodem pokołeniu ducha pol- 
skiego. 

Takich ludzi nasz kraj potrzebuje! — 
takich ludzi dajcie nam jaknajwięcej! 

W imieniu dobrej sprawy dziękuję bar- 
dzo R. O. K. za popieranie podobnych kur- 
sów i wysyłanie na wieś ludzi czynu. 

J. K—ak. 

BIALYSTOK. 

— Z towarzystwa abstynentów kolejo- 
wych. Zarząd Białostockiego węzła koleja- 
rzy abstynentów, szykuje się do wielkiej 
kampanji przeciwalkoholowej, zarówno w 
sferze kolejarzy jak i ludności robotniczej. 
Dowiadujemy się iż w pierwszej połowie 
listopada ma być zorganizowane coś w ro- 
dzaju dnia propagandy trzeźwości. W sali 
Ogniska Kolejowego, największej w Białym 
stoku, ma się odbyć szereg atrakcyj w sen- 
sie oczywiście propagandy abstynencji. W 
tym celu zaproszeni są specjalni prelegenci 
z Warszawy i Wilna, sprowadzony będzie 
nowonašwietlony film propagandowy, two- 
rzy się dział koncertowy i meżodeklamacyj- 
ny. Przybyły już ciekawe i bardzo gusto- 
wne wykonane plakaty ze Szwajcarji ilu- 
strujące następstwa alkoholizmu. Tego ro- 
dzaju poczynania spotkać się winny z jak 
największym poparciem, bowiem tylko na 
drodze racjonalnego uświadamiania można 
zwałczać tak szkodliwy społecznie i państwo 
wo nałóg pijaństwa. 

— Koło Towarzystwa Pszczelarzy. Koło 
towarzystwa pszczelarzy rozwija się nader 
pomyślnie. Członkowie jego rozsiani na prze 
strzeni od Białegostoku do Suwałk i Siedlec 
są przeważnie związani z kolejnictwem, jest 
ich 40 na 45 czynnych. W czasie wystawy. 
rolniczo hodowłanej towarzystwo otrzymało 
trzy dyplomy uznania, za swą pracę doświa 
dczalną. Prowadzi bowiem  došwiadczenic 
nad pszczołami włoskiemi, kaukazkiemi oraz 
bada warunki rozwoju ras  aklimatyzowa- 
nych w naszym kraju. Ciekawym szczegó- 
łem jest ta okoliczność że pomiędzy człon- 
kami istnieje podział pracy. jedna część np. 
prowadzi gospodarstwo miodowe inna ro- 
jowe. , BRE 

STAROSIELCE. 

— Warsztaty mostowe w Starosielcach. 
szykują się do niającej nastąpić w bliskim 
czasie szerokiej akcji odbudowy zniszczo- 
nych po wojnie mostów a dotychczas nie 
odbudowanych. 3 

Tymczasem zaś doprowadzą do końca 
oczyszczanie koryta Niemna, z żelaztwa i 
resztek zerwanego w czasłte wojny mostu 
w Grodnie. Połowę koryta już oddano do 
użytku publicznego druga zaś połowa nie- 
bawem będzie oczyszczona. Dodać należy 
iż sprzęt do czynności oczyszczania koryta 
z żelastwa został częściowo wykonany w 
warsztatach starosieleckich i jest własnoś- 
cią. kolei. J. I 

LAPY. 
— Z działalności miejscowego „Ogni- 

ska Kolejowego* W starannie odnowionej 
sali „Ogniska* kolejowego zwyczajem lat 
ubiegłych rozpoczęto ożywioną działalność 
kulturalno-oświatową. Dostarcza to tutej- 
szej publicznej możliwości spędzenia cza- 
su przyjemnie i pożytecznie w warunkach 
zupełnie kulturalnych. W każdą sobotę i 
niedzielę na przemian z sekcją kinową, miej- 
scowy zespół „dramatyczny bawi lub roz- 
czula tłumnie zebranych na przedstawieniu 
widzów. Ostatnio wystawiono znaną na 
łapskim gruncie, sztukę „Gwiazdę Sybiru", 
a pomimo to ciesząca się stale wielkiem po- 
wodzeniem dla swych walorów patrjotycz- 
nych i ciekawych powikłań  psychologicz- 
nych. Nic więc dziwnego, że publiczność 
reagowała w momentach dramatycznych 
tłumionym szlochem. 
; Ciekawą i ruchliwą sekcją tut. kolejarzy 
są szachiści wśród których są nawet kan- 
dydaci do wszechpoiskiego turnieju szacho- 
wego. Ostatnio: staraniem p. Wiszniewskie- 
go odbyła się zabawa na powyższy cel po- 
pomnażając w ten sposób możliwości dal- 
szego rozwoju „umysłowego* sportu sza- 
chowego. Czynny udział bierze i wielce się 
pracą społeczną interesuje inżynier Blum, 
przeniesiony tu niedawno z Nowo - Święcian 
gdzie zostawił po sobie chłubną pamięć. 

— Uwagi na temat tygodnia Ligi Obro- 
ny powietrznej i przeciwgazowej. Miejscowy 
Komitet na czele z p. Stryniewieckiem roz- 
winął intensywną działalność, która szła w 
kierunku pozyskania nowych członków Li- 
dze, związania Ścislejszego starych oraz po- 
większenia doraźnego funduszów LOPP. W 
tym celu zorganizowano szereg imprez a 

między innemi akademię lotniczą na którą 
sprowadzeni byli specjalni prelegenci z Wil- 
na. Skutki tych starań są pokaźne bo oto 
koło LOPP powiększyło się a nowych 600 
członków, a doraźnie zebrano przeszło 500 
złotych. J] 
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SŁOWO 

Strajk powszechny © Łodzi 
Drugi dzień strajku. 

Drugi dzień strejku minął w Ło- 
dzi naogół spokojnie z wyjątkiem 
kilku awantur, zaaranżowanych w go- 
dzinach popołudniowych przez komu- 
nistów. Gdy zaczęli. się gromadzić 
przy ul. Gdańskiej Nr. 42 przed loka- 
lem N. P. R. prawicy, zjawił. się 
nagle poseł komunistyczny _ Bitner, 
który rozpoczął przemówienie  anty- 
państwowe. Wówczas zjawił się od- 
dział policjj konnej i pieszej, który 
rozpędził tłum i aresztował kilka 
osób. Następnie tłum komunistów 
począł się gromadzić przed lokalem 
związku klasowego przy ul. Naruto- 
wicza, Zjawił się tam również poseł 
komunistyczny Rosiak, który podbu- 
rzał tłum strajkujących do wystąpień. 
Skonsygnowany  wpobliżu oddział 
policjj położył kres awanturom. Po- 
licja dokonała aresztowań. Po tych 
nieudanych próbach komuniści ргб- 
bowali ponownie zgromadzić się 
przed więzieniem przy ul. Gdańskiej, 
lecz znów zostali rozproszeni. Poza 
temi drobnemi  incydentami dzień 
przeszedł zupełnie spokojnie. 

Początkowo zapowiadał się strajk 
pracowników kolejek dojazdowych, 
którzy jednak po przyznaniu im 6 
proc. podwyżki od zamiaru swego 
odstąpili. : 

W kilku punktach miasta odbyły 
się wiece robotnicze, na których de- 
legaci komisji strajkującej informowa- 
li robotników © przebiegu strajku. 

W ciągu dnia dało się zauważyć 
pewne zmniejszenie ilości kursujących 
taksówek. Szoferzy postanowili przy- 
łączyć się do strajku. Dziś również 
została zamknięta większa część za- 
kładów gastronomicznych, z powodu 
strajku kelnerów. W kilku mniejszych 
zakładach kelnerzy zostali zastąpieni 
kelnerkami i picolami. Na tem tle do- 
szło do awantury między  strajkują- 
cymi kelnerami a kelnerkami usługu- 
jącemi. 

Do strajku przyłączyli się również 
pracownicy biurowi, a między innymi 
i pracownicy kilku większych banków 
łódzkich. Drobny incydent zdarzył się 
na robotach kanalizacyjnych, gdzie 
robotnicy strajkujący chcieli zmusić 
pracujących do porzucenia pracy. Po- 
licja aresztowała delegatów strajkują- 
cych, a między innymi członka związ- 
ku pracowników instytucyj użytecz- 
ności publicznej, Onufczaka. W go- 
dzinach popołudniowych  komisja 
okręgowa związków zawodowych 
otrzymała telefoniczną wiadomość, że 
w Kaliszu strajk ogarnął magistrat i 
elektrownię. 

Interwencja rządu 
Około godz. 4 popoł. rozeszła się 

nagle wiadomość, że rząd w osobie 
min. pracy Jurkiewicza planuje pono- 
wnie akcję pośrednictwa, zwołując na 
czwartek na godz. 12 św południe 
konferencję przedstawicieli obu stron. 
Na odbytem w godzinach  przedwie- 
czornych posiedzeniu głównej komisji 
strajkującej postanowiono zaprosze- 
nie czynników rządowych przyjąć. 
Wieczorem również odby a się konfe- 
rencja zarządu związku przemysłow- 
ców, na której postanowiono, że do- 
piero jutro rano zostanie udzielona 
odpowiedź w sprawie konferencji 
warszawskiej. 

Wiadomości o bliskiem  porozu- 
mieniu zostały przyjęte przez miesz- 
kańców Łodzi z wielką ulgą. 

Wśród strajkujących robotników 

przeważała już od 2 dni opinia, iż 
należy zwrócić się do rządu z pro- 
pozycją interwencji w zatargu, wobec 
fatalnych skutków, jakie dla miasta, 
kraju i strajkujących mas robotni- 
czych może wywołać długotrwały 
strajk powszechny w centrum  prze- 
mysłowem Łodzi i okolic. Jak się do- 
wiadujemy ze źródeł miarodajnych, 
wczoraj wystąpili z inicjatywą taką 
robotnicy przez swych delegatów do 
ministerjum pracy. W wyniku  mini- 
ter pracy. za pośrednictwem  inspe-i 
ktora pracy w Łodzi wystąpił do 
stron z propozycją zwołania na czwar- 
tek na godz. 12 w południe do mini- 
sterjum pracy wspólnej konferencji 
obu stron. Na odbytem wczoraj wie- 
czorem posiedzeniu głównej komisji 
strajkującej postanowiono propozycję- 
rządu przyjąć. 

Trzeci dzień strajku 
ŁÓDŹ, 17-X. Pat. W trzecim dniu strajku powszechnego w Łodzi 

stan rzeczy zmienił się o tyle, że pracownicy Kas Chorych podjęli normal- 
ną pracę zarówno w centrali, jak w 

W instytucjach miejskich strajk trwa w dalszym ciągu, 
dział kanalizacji i wodociągów otjcjalnie komunikuje, 
magazyny i personel techniczny i 

odziałach i lecznicach. 
natomiast wy: 

że biura wydziału, 
iurowy pracuje bez przerwy. Ponadto 

wydział ten komunikuje, że robotnicy stawili się w dniu 15—X do pracy, 
jednakże pod wpływem terroru około południa pracę porzucili. W dniu 
16 X powróciło do pracy 492 robotników i robota na odcinkach została 
częściowo wznowiona, natomiast dzisiaj t. j. 17 bm. powróciło do pracy 
około 11700 robotników stanowiących około 95 proc. zatrudnionych. Tem 
samem roboty zostały podjęte normalnie na wszystkich odcinkach budowy 
kanalizacji. 

Komunikat ten został w dniu dzisiejszym rozesłany do prasy. W 
przemyśle sytuacja strajkowa nie zmieniona. Gazownia i elektrownia w ru- 
chu. W tramwajach odbyło się dziś rano zebranie pracowników, 
rem większością 6 głosów uchwalono 

na któ- 
strejkować w dalszym ciągu, jednak 

w godzinach południowych ma się odbyć drugie zebranie pracowników 
tramwajowych, przyczem jeszcze raz podana będzie pod głosowanie 
wa dalszego strajku względnie powrotu do pracy. 

spra- 
W. Piotrkowie huty 

szklane podjęły pracę. Elektrownia i gazownia w Piotrkowie nadal są 
czynne normalnie. 

Bieg sztafet zbliża się ku końcowi. 
WARSZAWA, 17. X. PAT. Po 16-dniowym biegu sztafetowym  do- 

okoła granic Polski sztafeta zachodnia, niesiona przez żołnierzy K. O. P., 
przybyła we środę o godzinie 6-ej rano do strażnicy Grygieliszki na wy- 
sokości wsi Bielany, na pograniczu polsko-łotewskiem. Sztafecie tej pozo- 
stało jeszcze do miejsca końcowego biegu około 500 klm. S 

Sztafeta wschodnia, znajdująca się obecnie w posiadaniu posterunko- 
wych Straży Granicznej, przybyła o tej samej porze. do miejscowości Du- 
socin, powiatu grudziądzkiego na pograniczu polsko-pruskiem. "Sztafeta ta 
przebyła kutrem strażniczym granicę morską, a motocyklem granicę pol- 
sko-gdańską. W obecnej chwili pozostaje 
około 500 klm. 

Ukończenie gigantycznego biegu 
dzinach popołudniowych dn. 19 b. m. 

Jakiż wstrętny klimat 

jeszcze tej sztafecie dokonać 

sztafetowego „spodziewane jest w go- 

w fej naszej Europie! 
BERLIN. 16.10. W okolicach gór Plauen mróz doszedł do 7 stop. C. 

* * * 

BELGRAD. 16.10. W całej Jugosławii nastąpiło znaczne obniżenie się temperatury. 
W Słowenji, Chorwacji i Hercegowinie pada 

+ * 
śnieg. 
% 

BUKARESZT. 16.10. W Mołdawji spadł obfity śnieg. W okolicach Burdujenji po- 

tworzyły się zaspy śnieżne. Komunikacja kolejowa utrudniona. 

DLACZEGO UPADEK BOLSZEWIZMU W ROSJI JEST 
NIEUNIKNIONY? | 

(Wywiad z Al. Kiereńskim). 

Stawianie horoskopow  politycz- 
nych jest naogół rzeczą bardzo niebez- 
pieczną. Niemniej jednak, jeśli chodzi 
a Rosję dzisiejszą, można z całą pew- 
nością powiedzieć, że rozwój politycz- 
ny w Z. S. S. R. zmierza konsekwent- 
nie do przewrotu politycznego. Nie 
można oczywiście z całą dokładnością 
powiedzieć, czy przewrót ten nastąpi 
jutro, czy czy też za trzy miesiące, lub 
trzy lata, ale jedno przewidzieć można 
nieamylnie, że mianowicie dyktatura 
<osyjska pójdzie tą samą drogą, po ja- 
kiej kroczyły wszystkie dyktatury w 
dotychczasowej historji narodów. 

jaki stan rzeczy w Rosji dzisiej- 
szej? Rząd Stalina usunął Trockiego, 
Zinowjewa, Kamieniewa, Radka i Ra- 
kowskiego z zajmowanych przez nich 
stanowisk. Walka ideowa, która da 
kroku tego doprowadziła, toczy się 
jednak w dalszym ciągu, a tryumt sta- 
linowców nad reakcją leninowską jest 
stanowczo tylko zwycięstwem pozor- 
nem. 

Równocześnie obserwować można 
w Rosji stale rosnące niezadowolenie 
szerokich warstw ludności z rządów 
centralnego komitetu wykonawczego, 
co przypisać należy w pierwszym rzę- 
dzie opłakanym warunkom byfu klasy 
robotniczej. W roku 1921 rząd Lenina 
zmuszony był popierać reorganizację 
systemu gospodarczego przez wzgląd 
na klęskę głodu, która dotknęła pod- 
ówczas większość  prowincyj rosyj- 
skich. Reorganizacja ta o tyle była dla 

Rosji korzystną, że skutecznie . prze- 
ciwdziałała klęsce głodu. Ale wkrótce 

przyszedł nowy okres reakcji. 
Musimy sobie uświadomić jedną 

zasadniczą rzecz: że mianowicie Rosja 
współczesna nie jest ani re publiką so- 
cjalistyczną, ani sowiecką. Panujący 
tam system gospodarczy jest wybitnie 

kapitalistyczny, różniący się tylko od 
kapitalizmu zachodnio - europejskiego, 
że jest to kapitalizm państwowy. Jego 
następstwem jest ogólna niedołężność 
systemu, sprawiająca, że produkcja i 
zbyt artykułów pierwszej potrzeby od- 
bywa się z olbrzymiemi trudnościami, 
potęgowanemi jeszcze w wielkiej mie- 
rze komplikowanemi  formalnościami, 
towarzyszącemi każdej tranzakcji. Już 
sam fakt istnienia w Rosji skompliko- 
wanego monopolu biurokratycznego 

wystarcza do znakomitego utrudniania 
na każdym kroku wszelkich poczynań 
gospodarczych, które związane są za- 
wsze z bezcelowemi i tempo rozwoju 
gospodarczego znacznie zwalniające- 
mi oficjalnemi formalnošciami. Jeśli do 
tego wszystkiego dodamy jeszcze ol-- 
brzymią ilość pośredników 1 spekulan- 
tów, których działalność polega jedy- 
nie na wyzyskiwaniu narodu rosyjskie- 
go, to zrozumiemy, dlaczego przemysł, 
handel i rolnictwo w Rosji spółczesnej 
przeżywają od szeregu lat chroniczny 
kryzys. 

W latach 1921 - 1924 - 1925, t.j. 
bezpośrednio po zaprowadzeniu w Ro- 
sji t. zw. nowej polityki ekonomicznej 
(NEP) można było w rozwoju rosyj- 
skiego życia gospodarczego obserwo- 
wać pewne postępy. Przywrócenie za- 
sady wolnego handlu prywatnego po- 
ciągnęło za sobą pewną poprawę 
stosunków. Był to okres wielkich na- 
dziej. Ale w roku 1925 zmieniła się po- 
nownie polityka rządu moskiewskiego 
zadając nowy cios życiu gospodarcze- 
mu kraju. Monopol państwowy został 
wzmocniony, a to było zupełnie równo 
znaczne z zupełnym upadkiem produk- 
cji i obrotu towarowego między mia- 
stem a wsią. Chłopi nie chcą sprzeda- 
wać zboża, w miastach zaczyna się 
coraz dotkliwiej odczuwać brak chle- 
ba i innych produktów gospodarstwa 
wiejskiego. ' 

Naczelnym problemem współczes- 
nej Rosji powinna być sprawa zapro- 
waądzenia ponownego zasady wolnoś- 
ci gospodarczej i politycznej. Pod 
względem gospodarczym Rosja tak dłu 
go nie będzie mogła istnieć, dopóki 
nie zostanie przywrócona zasada pry- 
watnej produkcji i prywatnego handlu. 
Z pewnemi wyjątkami (nafta, węgiel, 
złoto) sprawa bezpośredniej denacjo- 
nalizacji przemysłu jest w Rosji naka- 
zem chwili. Równocześme usutąć nale- 
ży monopol handlu zagranicznego i 
wewnętrznego. Dzisiejszy stan rzeczy, 
wywołany istnieniem w Rosji niedołę- 
żnego, biurokratycznego aparatu pań- 

stwowego, musi doprowadzić do zupeł 
nego upadku ruchu towarowego mię+ 
dzy producentem wiejskim a kansumen 
tem miejskim. 

Niema na świecie ani jednego pań- 
stwa, zajmującego poważne stanowis- 
ko w międzynarodowym życiu gospo- 
darczym, które nie. chciałoby nawiązać 
stosunków handlowych z Rosją. Na- 
wet najbardziej konserwatywni przed- 
stawiciele angielskiego świata gospo 
darcz. nie są zdecydowanymi przeciw- 
nikami nawiązania stosunków handlo- 
wych z sowietami. Dlatego też za upa- 
dek rosyjskiego handlu zagranicznego 
nie mogą żadną miarą ponosić odpo- 
wiedzialności państwa obce, lecz je- 
dynie i wyłącznie sami bolszewicy. 
Przemysłowcy całego świata byli świa 
dkami losu Kruppa i Wolffa. W dzisiej- 
szych warunkach zaufania do rządu 
moskiewsk. nikt mieć nie może. Krótko 
mówiąc zasadniczem zadaniem rosyj- 
skich czynników miarodajnych powin 
no być popieranie rozwoju kapitaliz- 
mu, w Rosji de facto istniejącego — 
popieranie na zasadzie wolności han- 
dlu i produkcji. Były kiedyś czasy, — 
przed wojną oczywiście, kiedy rosyj- 
skie huty żelazne należy do najlep- 
szych na świecie. Czasy te nałeżą do 
przeszłości, ale czyż | nie mogłyby 
się wrócić? 

I wśród samych bolszewików istnie 
ją dość silne prądy, hołdujące zasadzie 
wszechstronnego popierania rentow- 
ności przemysłu. Pragnęliby oni wi- 
dzieć Rosję na przedwojennym pozio- 
mie jej rozwoju gospodarczego, a zna- 
czna część społeczeństwa rosyjskiego 
w grucie rzeczy też sobie nic innego 
nie życzy. Prądy te zyskują z dnia na 
dzień na intensywności, obejmując co 
raz to większe masy chłopów i robotni 
ków nie wyłączając najbardziej uświa 
domionych komunistów. Codziennie 

niemal na skutek wzmagania się wpły 
wów tych właśnie jednostek wyda- 
wane są nowe koncesje prywatnym 
przedsiębiorstwom, których inicjatywa 
niekrępowana żadnemi przepisami u- 
rzędowo - biurokratycznemi, prowadzi 
zazwyczaj do rozkwitu ich przedsię- 
biorstw. 

Ale wszystko to się dzieje jedynie 
pod naciskiem jednostek, które wpra- 
wdzie rozporządzają dość znacznemi 

wpływami, w grucie rzeczy jednak sło 
wa decydującego w Rosji niemają. Dla 
tego też przejściowy rozwój (bardzo 
zresztą ograniczony) nie może ucho-, 
dzić za dowód zmiany systemu. Prze- 
ciwnie, ten się nie zmienia. Ani bowiem 
Stalin, ani inni włodarze sowieccy, nie 
mają zamiaru dać się przekonać co do 
niesłuszności swych poglądów. Są to 
konserwatyści, którzy nie chcą zejść 
z obranej raz drogi, widząc nawet błę- 
dy swej dotychczasowej polityki. 

Wyborów w roku bieżącym w Ro- 
sji nie przeprowadzana. Stalin bał się 
nowych wyborów, które niewąpliwie 
wykazałyby dalszy wzrost siły przeci- 
wników. dzisiejszego regime'u. Odłoże- 
nie wyborów nie mogło jednak wyeli- 
minować z życia publicznego Rosji 
walki między Stalinem z postępowca- 
mi, —— walka która trwać będzie tak 
długo, dopóki w dzisiejszym systemie 
rządzenia nie nastąpi zasadnicza zmia 
na. Dla obserwatora, zdala od centrum 
bolszewickiego stojącego, walka ta bę 
dzie może w dalszym ciągu niedostrze- 
galna, w dalszym ciągu będą przeciw- 
nicy ideowi Stalina zajmować odpowie 
dzialne stanowiska w administracji 
państwowej, — ale walka nie ustanie. 

Emigranci rosyjscy nie chcą w Ro- 
sji wywoływać zaburzeń gwałtownych. 
Przeciwnie każdy z. nich gotów jest po 
pierać szczerze każde zarządzenie, któ 
re mogłoby przynieść korzyści ludawi 
rosyjskiemu. O ile w siłach emigran- 
tów leżało niedopuszczenie do kata- 
strofy, z pewnością potrafiliby oni w 
odpowiedni sposób działać. Ale wobec 
rozwoju wypadków w Rosji wszyscy 
są bezsilni. Upadek bolszewizmu w 
drodze przewrotu zbliża się, a rozwoju 
tego nikt nie zdoła wstrzymać. Prze- 
wrót, a za nim upadek Stalina, przyjść 
musi, gdyż dzisiejszy dyktator Rosji, 
jak wszyscy inni dyktatorzy, zdecydu- 
by będzie już za późno. - 

WĘGIEL OPAŁOWY 
dostarcza do domu od pół tonny 

Wileński Syndykat Rolniczyjjj 
Wilno, Žas 0, tel. 323, "i 

  

Przelof olbrzymiego Zep- 
pelina 

Z Fridrichshafen do bakehurst 

Jak się odbył start. 

W olbrzymiej hali sterowca już o 
godz. 1 rano zgromadzili się pasaże- 
rowie. Było ich 20, pomiędzy nimi 
minister Grzesiński, liczni dziennika- 
rze, różni przedstawiciele różnych 
władz i dwóch płatnych pasażerów, 
ktorzy za bilecik przełotu do Amery- 
ki zapłacili po bagatelce—po 3000 do- 
larów. 

Już odczytano listę podróżnych, 
już wszyscy wgramolili się do kabin 
aż zauważono, że lady Drummond, 
jedyna kobieta dopuszczona, 'przez 
dopust Boży, do wzięcia udziału w 
przelocie jeszcze nie przybyła. 

spóźnić—mruczą wszyscy z niezado- 
woleniem. Jednak zjawia się i nie- 
punktyalna pani, włazi do gondoli, 

Na 
wet w tak ważnej chwili musiała się 

ostatnie rozkazy aż tu znowu wrzask. 
Co takiego? Okazuje się, że lady 
Drummond zapomniała futro w ho- 
telu. Błaga kapitana o chwilkę zwło- 
ki posyłają auto do hotelu. „Masz 
babo placek* wściekają się wszyscy. 
Na szczęście auto przywozi po 10 
minutach wspaniałe futro —istne arcy- 
dzieło kuśnierskie. 

Powoli Zeppelin wznosi się w 
górę. Tłumy gapiów obserwujące z 
rozdziawioną gębą potworne cygaro 
zostają nagle oblane potokami zim. 
nej wody. Skąd to? Na niebie niema 
ani jednej chmurki. To poprostu ste- 
rowiec pozbywa się balastu, który się 
składa, nie staromodnym zwyczajem z 
piasku, ale z tysięcy hektolitrów wo- 
dy. Roztropni ludzie zaopatrzyli się w 
parasole i podczas gdy się naśmie- 
wają ze zmokniętych laików Zeppe- 
lin niknie w oddali. 

Droga nad Europą. 

Nieśptzyjające warunki atmosie- 
ryczne zawadzały stale. Już nad  je- 
ziorem Bodeńskim silne wichry zmu- 

NI p pP!!! 

siły sterowca do nałożenia drogi. Nad 
Francją entuzjazmu Zeppelin nigdzie 
nie wywołał. Zniżywszy się nad Be- 
sancon do wysokości 150 mtr. pasa- 
żerowie mogli dokładnie widzieć tłu- 
my ludności patrzące bez cienia za- 
chwytu w niebo. Nikt nawet nie za- 
machał chusteczką, nie pokiwał ręką. 
Parę aeroplanów francuskich wylaty- 
wało po miastach na spotkanie —były 
to bądź co bądź dowody  kurtuazji. 
Droga Zeppelinu wiodła nad Lyonem, 
Marsylją, Morzem Šrodziemnym 
Hiszpanię na Azory. 

Burza nad Oceanem. 

Kapitan Zeppelina dr. Eckener, 
ten sam, który 4 lata temu  szczęśli- 
wie przeprowadził sterowiec Los Ange- 
los z Europy do Ameryki, wiedział z 
komunikatów  meteorologicznych, že 
nad Atlantykiem panują silne burze. 
Toteż trzeba było ustawicznie zbaczač 
z drogi aby nie wpadać w najgorsze 
miejsca; ogółem Zeppelin nałożył z 
górą 10.000 klm. Mimo te ostrożno- 
Ści wichura dała się silnie we znaki. 

Lewy ster został częściowo oderwa- 
ny, trzeba było go koniecznie napra- 
wić. Syn kapitana, młody inżynier 
Eckener, z dwoma innemi ludźmi za- 
łogi, wylazłszy z gondoli dostał się 
po wiązaniach żelaznych do uszko- 
dzonego steru, który po paru godzi- 
nach udało się im zreperować. Ci lu- 
dzie pełzający po wiązaniach i utrzy- 
mujący z trudem równowagę wśród 
straszliwego wichru, mając pod sobą 
zawrotną przepaść z wzbałnionym 
oceanem na dole, dali dowód nie- 
zwykłego hartu ducha i siły nerwów. 

Dzięki uszkodzeniu steru i prze- 
ciwnemu wiatrowi szybkość spadła 
do 45 klm. na godzinę zamiast po- 
czątkowych  stukilkunastu. Zresztą 
miejscamf wicher był tak silny, iż 
Zeppelin nie poruszał się wcale na: 
przód — jego ogromna powierzchnia 
okazała się wielkim minusem. 

w Ameryce. 

Ani przez chwilę Zeppelin nie prze- 
stawał być w kontakcie z ziemią za- 

pomocą radja. Gdy był oddalony od 
Nowego Jorku o 1000 kim. i walczył 
z silną wichurą z lotniska Lakehurst 
nagabywano go ustawicznie z zapyta- 
niami jak się tam powodzi w górze 
i kiedy nareszcie przyjedzie. Zniecier- 
pliwiło to Eckenera do tego stopnia, 
że „zabronił wkońcu odpowiadać, uspo- 
Кой się dopiero nad Nowym Yor- 
kiem. W Waszyngtonie Zeppelin okrą- 
żył dwa razy Biały Dom, miejsce za- 
mieszkania prezydenta Coolidgea, i 
a Śpieszęc się skierował do Lake- 
urst, 

Swoją drogą pasażerowie i załoga 
byli bardzo wycieńczeni długą pod- 
różą— 116 godzin w powietrzu to nie 
fraszka. Doskwierał też głód, pozo- 
'stało bowiem tylko parę bochenków 
chleba i puszek kawioru co na 60 
ludzi było stanowczo nie za wiele. 
Ale bo też nikt się nie spodziewał tak 
długiego lotu—LŁos Angelos zużył w 
1924 r. tylko 84 godz. czyli o 30 
mniej. 

* 

Lot „hrabiego Zeppelina“ przez 
Atlantyk jest trzecim z kolei udanym 
eksperymentem na tego rodzaju ma- 
szynach. Pierwszym był sterowike 
angielski „R—34“ który pod dowódz- 
twem mjr. Scotta w 1919 r. odbył 
raid z Anglji do Stanów w 48 godz. 
i z powrotem w 3 doby. Następnie 
w 24 r. Los Angelos dokonał dru- 
giego przelotu. 

Mimo to obecna podróż ma wiel- 
kie znaczenie gdyż udowodniono, że 

. nawet fatalne warunki atmosferyczne 
nie są w stanie poważnie zagrozić 
olbrzymiemu sterowcowi. Niemcy robią 
sobie tym udanym przelotem ogromną 
reklamę, nie można bowiem powsizy* 
mać się od podziwu dla ludzi, którzy 
budują tak doskonały aparat —zwy- 
ciężający tam gdzie tyle aeroplanów 
znałazło swój grób. - Ka. 

SIE 
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' WRAŻENIA TEATRALNE 
4 Korzeniowskiego „Stary Kawaler", 

komedja w 4 aktach, na scenie 
Teatru Polskiego. 

| Przyśpiało-ż Teatrowi Polskiemu 

  

  

odświęcić nagle $i niespodziewanie... 
131 rocznicę urodzin  Korzeniow- 
skiego! 

Artystów oderwano od bieżącego 
repertuaru dla przerzucenia się w 
polskie stylowe bidermajery... Publi- 
czność wytrącono całkiem z równo- 
wagi, poddając ją ciśnieniu rzewnego 
sentymentu wzmocnionego efektem 
melodramatycznym z illo tem- 
pore... P. Józef Wierzyński musiał, po- 
rzuciwszy zwykłe spokojne zajęcia, 
wpaść na łeb na szyję we frak — 
oraz w trans zachwytu dla Korze- 
niowskiego i to jeszcze publicznie, 

‹ tedy bynajmniej nie na żarty. A wszy- 
stko dlatego, że akurat w połowie 
października 1797 roku... 

Doprawdy, niema chyba w Polsce 
człowieka, któryby... „nie dotrzymał” 
do 150-tej rocznicy urodzin autora 
„Karpackich Górali;'! Skąd Teatrowi 
Polskiemu tak pilno było? Bylibyśmy 
poczekali. Nawet, zważyć proszę, im 
rocznica przyjścia na Świat „wielkiego 
człowieka jest bardziej od nas odda- 
łona — tem jest radośniejsza. Jakąż 
radością i dumą napawa nas fakt, że 
już w 1530 roku ujrzał w Polsce 
Światło dzienne taki luminarz poezji 
jak Kochanowski! Prawda? Cóż to 
byłoby za „gaudjum*, jeśliby się np. 
taki Korzeniowski był urodził — je- 
szcze przed Kochanowskim! Przeto, 
im z dalszej perspektywy dziesiątków 
łat będziemy patrzyli na Korzeniow- 
skiego, tem radośniejszą będzie każ- 
da rocznica jego urodzin, tem bole- 
śniejszą każda rocznica jego zgonu. 

Teatr Polski pośpieszył się. Nie 
cdšwiecilišmy 131-szej rocznicy uro- 
dzin Korzeniowskiego w tak wyso- 
kim nastroju radośnym, jak to nie- 

„ wątpliwie będzie miało miejsce — za 
dwadzieścia lat, za pięćdziesiąt, za 
sto lat. 

Powtóre. Jeżeli chodziło o wywo- 
łanie przed oczy teraźniejszego poko- 
łenia postaci tak szeroko przed laty 
rozpierającej się w pierwszym rzę- 
dzie polskich literatów, to, pomimo 
całej swej typowości, komedja „Stary 
Kawaler'wrażenia wielkości za- 
równo talentu pisarskiego jak ideo- 
wego założenia — nie wywiera. Autor 
„Andrzeja Batorego", _ „Karpackich 
Górali", „Żydów”, „Panny mężatki”, 
a choćby „Wąsów i peruki* zasługi- 
wał na zaprezentowanie go... prze- 
praszam... na przypomnienie go pu- 

+bliczności teatralnej od strony o wie- 
le pokaźniejszej niż spóźnionych za- 
lotów p. Anastazego do hożej dzie- 
woi... do własnej ekonomówny... któ- 

* ra, jak się w ostatnim akcie okazuje, 
jest jego rodzoną córką z lewejręki... 

Powie kto może: niema oklepa- 
nych tematów, niema „staroświeckich* 
coups de thćatre! Talent praw- 
dziwy wszystko gotów jest zmienić w 
arcydzieło, Niezawodnie. To też i 
Korzeniowski napisał „miłą, swojską 
i bliską sercu'* komedję epizod „z 
minionego bezpowrotnie życia polskie- 
£o dworku“, Czegoż chcieć więcej? 
—-Odtworzenie pryncypalnej postaci 

starego kawalera, przychodzącego tak 
niepowszednią drogą do posiadania 
Ślicznie już wyhodowanej, dorosłej i 
nawet zamąż już wydanej córki, 
wziął na siebie sam p. Rychłowski i 
dobrze uczynił, Żyje w nim tradycja 
odtwarzania takich figur — ni to z 
„wiejskiego, białego dworu", ni to z 
ogromnego umiłowania wszelkiego 
rodzaju swojskości, ni to z Moljerow- 
skiej galerji niezliczonych podtatusia- 
łych adonisów — ni to z parawana. 
Bieda tylko z tem, że Korzeniowski 
miał niedelikatność wpleść w kome- 
djowe sceny opowiadanie pana Ana- 

"stazego, całe w  akcentach niemal 
tragicznych — i na tej trampolinie p. 
Rychłowski zamiast skoczyć wysoko... 
załamał się, Ale publiczność ani tego 
spostrzegła. Bawiła się doskonale od 
początku do końca. Pan Anastazy 
był dla niej tylko i jedynie zabawny. 
W rodzaju ap. siostruni Agnieszki w 
interpretacji p. Jasińskiej-Detkowskiej. 
Miłą niespodziankę uczynił p. Szle- 
tyński dowodząc czarne na białem, 
że potrafi wybornie zagrać i takiego 
oto starego sługę eks-majora. Może 
tylko należało odrobinę podkreślić, 
że i ten stary sługus był 'niegdyś też 
wojakiem — jak wolno przypuszczać. 
P. Wanda Stanisławska, jako Julja 
(przedmiot jakże bardzo niewczesnych 
zalecanek p. Anastazego) nie dała po- 
wodu i okazji do żadnych refleksyj i 
specjalnych spostrzeżeń; przydałoby 

‚ 5е więcej ożywienia—oto i wszystko. 
Jedno z drugiem jednak, całość 

utrzymana była w tonie i stylu przy- 
»należnych tego rodzaju retrospektyw- 
nemu pokazowi. Publiczność intereso- 
wała się sztuką i nie szczędziła oznak 

$ 
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fabryki 

A. PIASBGKI w tato ! 
' Same się reklamują. 

Žądač wszędzie. 
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3 Ur. Brodzk: В 
POWRÓCIŁ _—W 
  

De. Brodzka 
POWRÓCIŁA ; 

i przyjmuje chorych od 2 do 3-ej. 

Wyrok © sprawie 35-ciu komunistów. 
Pe trzydniowych rozprawach Sądu Okręgowego w sprawie z oskarżenia 35-ciu b. 

członków „Hramady* i jednocześnie członków KPZB zapadł w dniu wczorajszym wy- 
rok skazujący 22-ch oskarżonych. 

Po przemówieniu prokuratora Rauze domagającego się surowej kary oraz Obroń- 
więzienia ców sąd wyniósł wyrok jący: na karę 

a ‹ a waj T. Wysocki i S. Siemaszkiewicz — po 
— na trzy lata i sześć miesięcy, Monit, M, Bondarowicz, W. Posoch i J. ża- 

trzy lata, obadwaj Bałasze po dwa lata. 
Ponadto jeden z oskarżonych otrzymał karę półtora roku twierdzy, 

prowodyrzy organizacji, a mianowicie: T. 
J. Nowasz 
lewicz po 

ciężkiego skazani zostali główni 
4 lata, 

— rok i jeden 
8 miesięcy, dziesięciu po roku i jeden sześć miesięcy. Całkowicie uniewinnionych zostało 
trz 

Liczba „Hromadowców* stanowiących 
yła się zaledwie o ośmiu ponieważ 

karę w areszcie prewencyjnym. 

w więzieniu na Łukiszkach oddzielne koło 
pozostałi oskarżeni odsiedzieli już swoją 

Inspekcja ministra Składkowskiego. 
(Od własnego korespondenta z Lidy). 

LIDA, 17 X. PAT. Drogą na Bialystok -Grodno przybył tu dziś 

minister Składkowski. Ministra powitał starosta lidzki Bogatkowski. 

Jutro minister Składkowski o godz. 8 rano w towarzystwie wojewody 
wileńskiego, który przybył do Lidy specjalnie na powitanie pana ministra, 

udaje się do Oszmiany, a następnie do Smorgoń i Wilejki powiatowej. 
Podróż inspekcyjna ministra kończy się w poniedziałek. Udaje się on 

do Warszawy gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady ministrów. 

  

RONIKA 
ZWARTEK 
18 Dzis 
Łukasza 

jutro 
Piotra 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 17-X 1928 r. 

Wschód sł. g. 6 m. 00 

Zach. sł. o g. 16 m. 52 

Ciśnienie | wo 
średnie w m. l 

Temperatura J + 10C. 
średnia | 

Opad za do- } 5 
bę w mm ] 

Wiatr ! в : przeważający 1 Pėtnocno-wschodni. 

Uwagi: pėt-pochmurno. 

Minimum za dobę — 10C. 
Maximum na dobę 590. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

SAW 

URZĘDOWA. 
— Na spotkanie ministra Składkowskie- 

go. W dniu wczorajszym p. Wojewoda Ra- 
czkiewicz udał się autem do Lidy. Jak nas 
informują p. Wojewoda wyjechał aby spot- 
kać przyjeżdżającego na inspekcję sanitar- 
ną ministra spraw wewnętrznych gen. dr. 
Sławoj - Składkowskiego. 

— Zmiany w policji Woj. Wileńskiego. 
Dowiadujemy się, że b zastępca komendanta 
policjj m. Wilna p. kom. Suzański, który 
jest obecnie komendantem pow. Postawskie 
go w najbliższym czasie opuszcza zajmo- 
wane stanowisko i wyjeżdża do woj. Po- 
morskiego. Kierownikiem zaś 5 komisarjatu 
m. Wilna na miejsce podk. Hołówko desy- 
gnowanego na stanowisko komendanta pow. 
Oszmiańskiego wyznaczony jest podk. Ка- 

pturski b. komendant pow. Postawskiego. 
P. Hołówko chwiłowo przydzielony jest do 
Wojewódzkiej Komendy Р.Р. 

WOJSKOWA. 
— (0) Zakończenie rejestracji rocznika 

1910. Dnia 15 października zakończona zo- 
stała rejestracja poborowych rocznika 1910. 
Naogół rejestracja przeszła doskonale i: wy- 
padki spóźnienia do rejestracji miały miejsce 
w stopniu minimalnym. й r 

Dla opóźnionych rejestracja 
trwa nadał, lecz będą nakładane kary, przy- 
czem najsurowiej karani będą ci, których 
sprowadzi się do rejestracji pod przymusem 

Zarejestrowane osoby rocznika 1910 po 
dokonaniu rejestracji obowiązane są stałe 
meldować o wszelkiej zmianie adresu o 
swym wyjeździe 4 
wojskowym Magistratu m. Wilna. й 

Dotychczas kary za niedokonywanie 
meldunków stosowano wyłącznie wobec re- 
zerwistów, od dnia 15 października kary 

te nakładane są również na osoby znajdują- 
ce się w ewidencji wojskowej jeszcze przęd 
poborem. SZKOLNA. 

— Ruch służbowy w Kuratorjum szkol- 
nem. Rozporządzeniem Min. WR. i OP. p. 
Heronim Kalicki dotychczasowy urzędnik 
kuratorjum szkolnego w Wilnie mianowany 
został zastępcą komisarza egzaminacyjnego 
komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na 
stanowisko urzędników rachunkowych i ka- 
sowych Il kategorji w służbie państwowej, 
czynnej przy Wileńskiej Izbie Skarbowej. 

—Komanikat Kuratorjum Szkolnego. Ce- 
em ostatecznego załatwienia sprawy wyda: 
wania zaświadczeń o braku miejsc w gim- 
nazjach państwowych męskich w Wilnie, 
portzebnych funkcjonarjuszom państwowym 

dla uzyskania zwrotu opłat szkolnych za sy- 
nów, uczęszczających do prywatnych szkół 
średnich ogólnokształcących vw Wilnie, 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

podaje zainteresowanym do wiadomści co 
następuje: 

Wedłe wykazów dostarczonych przez dy- 

rekcje, jest obecnie w. gimnazjach państwo- 

wych męskich w Wilnie 252 (dwieście pięć- 
dziesiąt dwa wolnych miejsc. Ponieważ za- 

świadczenia o braku miejsc mogą być wyda 

ne dopiero wówczas, gdy te wolne miejsca 

zostaną faktycznie zajęte, rodzice lub opie- 

kunowie uczniów winni w terminie nieprze- 

kraczającym dnia 27 października 1928 r. 
zgłosić się osobiście lub pisemnie w Kura- 
torjum w czasie od 12 do 15 godziny u re- 
ferenta 8 st. sł. Kuratorjum, p. Józefa Giin- 
thera (parter pokój Nr. 14) celem złożenia 
oświadczenia, w którem gimnazjum państwo 
wem pragną swe dzieci umieścić, Dla usu- 
nięcia trudności Ministerstwo WR i OP zgo- 
dziło się wyjątkowo na przyjmowanie ucz- 
niów szkół prywatnych z prawami gimna- 
zjum państwowego wszelkiej kategorji do 
gimnazjum państwowego bez egzaminu 
wstępnego. 

Po dniu 27. 10. uczniowie zostaną w mia 
rę możności skierowani do wymienionych 
przez rodziców gimnazjów państwowych w 

ilości, odpowiadającej wykazom wolnym 
miejscom. 

Rodzice lub opiekunowie, którzy uprzed- 
nio zgłosili się w Kuratorjum, a dla których 
dzieci braknie miejsca w gimnazjach państ- 
wowych, otrzymają dnia 2 i 3 listopada 1928 
r. żądane zaświadczenia, Niezgłoszenie się 
w terminie przepisanym Kuratorjum OS Wil. 
będzie uważało za rezygnację z prawa do 
zwrotu opłat i zaświadczenia nie wyda. 

Zaznacza się, że uczniowie klas 1 - Ш 
(włącznie) szkół prywatnych będą rozmiesz 

i przyjeżdzie w referacje 

czeni że względu na wspólną podbudowę 
dla wszystkich typów gimnazjów w odpo- 
wiednich klasach gimnazjów państwowych 
bez względów na typ szkoły prywatnej, do 
której dotychczas uczęszczali. Natomiast u- 
czniowie klas 4 - 8 zostaną skierowani do 
gimnazjów państwowych tego samego typu 

Do uczniów klasy 8 nie ma zastosowanią 
zastrzeżenie, zawarte w par. 16 Regulaminu 
państwowych egzaminów dojrzałości. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zapotrzebowanie pracowników. Pań- 

stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Wil- 
nie posiada w ewidencji swej zapotrzebo- 
wanie na większą ilość kandydatów na po- 
sterunkowych do Policji Państwowej, toka- 
rzy metalowych, szlifiarzy, maszynistów pa- 
rowozowych z prawem jazdy, heblarzy me- 
talowych, hutników, tłukaczy kamieni, nau- 
czycieli domowe, służbę domową i rysowni- 
ka. 

Bezrobotni,  reflektujący na powyższe, 
winni zgłaszać się do Urzędu (uł. Subocz 
Nr. 20a) w godzinach od 10-ej do 14-ej do 
okienka Nr. 7. 

RÓŻNE. 
— Das Wort“ estai wychodzić. Do- 

wiadujemy się, że komitet wydawniczy -ty- 
godnika żydowskiego „Das Wort*, będące- 
go organem ortodoksów wileńskich postano 
wił wstrzymać się wydawanie pisma. Przy- 
czyną tego jest brak środków materjalnych. 

— Strajk w fabryce „Bałtyk*. Robotnice 
zatrudnione w wileńskiej fabryce konserw 
„Baltyk“ (ul. Nowogródzka) nie należą do- 
tychczas do żadnego związku zawodowego. 
Ostatnio pod wpływem agitacji znaczna 
część robotnic wyraziła chęć zapisania się 
do związku. Sprzeciwiła się temu dyrekcja, 
a kiedy wywołało to ostre wystąpienie pew- 
nej części robotnic, dyrekcja odpowiedziąła 
zwolnieniem czterech najbardziej niespokoj- 
nych zwolenniczek związków. Na tle. tym 
powstał w dniu wczorajszym strajk gdyż 
robotnice zażądały przyjęcia z powrotem 
usuniętych przez dyrekcję. 

Wobec odmowy strajk trwa. Bierze w 
nim udział 105 robotnic. 

Jasnem jest, że obecnie sąm fakt strajku 
wykorzystają komuniści agitując za doma- - 
ganiem się zezwolenia na należenie do zwią- 
zku. Dziś sprawa rozpoznana zostanie przeż 
Inspektora Pracy. 

— Zmiana lokalu Urzędu Skarbowego. 
Pierwszy Urząd Skarbowy Podatków i Op- 
łat Skarbowych, działalność którego obejmu 
je cały 3 komisarjat m. Wilna i część komi- 
sarjatu 4-go, mieszczący się do tego czasu 
w gmachu Izby Skarbowej (uł. W. Pohulan 
ka Nr. 10) przeniesiony zostaje na ul. Wi- 
leńską Nr. 34 i od dn. 18 bm. tamże urzędo- 
wać będzie. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. Dziś z po 

wodu jeneralnej próby z jutrzejszej premjery 
przedstawienie zawieszone. 

— Występy Marji Gorczyńskiej. Jutro 
rozpoczyna występy na naszej scenie Marja 
Gorczyńska, która obok nłepospolitych za- 
let swego talentu, posiada przedziwny 
wdzięk i urok, oraz świetne warunki zewnę- 
trzne. 

Marja Gorczyńska, występująca jutro 
po raz pierwszy w Wilnie, jest jednak zna- 
ną szerokiej publiczności z ekranu, gdyż ca- 
ły swój czas wolny od zajęć scenicznych 
poświęca filmowi. 

Jutro z udziałem Marji Gorczyńskiej wy- 
stawiona będzie przezabawna  krotochwila 
Hopvooda „Nasza žoneczka“, która powtó- 
rzona będzie tylko w sobotę i niedzielę, w 
poniedziałek zaś Marja Gorczyńska wystąpi 
w krotochwili W. Rapackiego „Panna z do- 
brego domu”, jest to najnowszy utwor te- 
go utalentowanego pisarza. 

— Dwa występy artystów „Perskie O- 
ko* w Teatrze Polskim. Najwybitniejsze si- 
ły znanego teatru warszawskiego „Perskie 
Oko** zjeżdżają do Wilna, aby dać w sobo- 
tę 20-go i niedzielę 21-go o g. 11-ej w. dwa 
widowiska w Teatrze Polskim. Między. in- 
nemi przyjazd swój zapowiedzieli: S. Bet- 
cherowa, H. Kamińska, M. Rentgen, E. Ko- 
szutski i Z. Wichler. 

Program składać się będzie z nowości o- 
statniego sezonu ujęty w wielką rewję pod 
tytułem „Raz a dobrze". 

Bilety już są do nabycia w kasie Teat- 
ru Polskiego. 

— Reduta na Pohuiance. Dziś występy 
znakomitego artysty Teatru Polskiego w 
Warszawie K. Junoszy - Stępowskiego w 
dramacie G. Zapolskiej — „Tamten* — w 
postaci Korniłowa. 

Jutro, tj. w piątek i w sobotę — „Tam- 
ten" — są to ostatnie przedstawienia tej 

sztuki. : 
Pozostałe bilety do nabycia — w „Or- 

bisie" — i od godz. 17-ej w kasie teatru. 
W próbach dramat Mereżkowskiego — 

„Car Paweł I* — z Junoszą - Stępowskim 
—genjalnym odtwórcą postaci tytułowej. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— Zagadkowa zguba przyczyną niesz- 
częścia. Wiemy, że w większości wypadków 
dokonywania zbrojnych napadów rabunko- 
wych używane są u nas na Kresach t. zw. 
„obrezanki”* t.j. karabiny z obciętą lufą. W 
wielu sprawach broń taka figuruje"jako do- 
wód rzeczowy, a sam fakt posiadania jej 
każe już władzom bezpieczeństwa zająć się 
osobą posiadającą ją. We wsi Borsuczyzna 
pow. Brasławskiego miał miejsce w 2 
następujący. Zaalarmowano poli 
szkaniec tej wsi Andrzeį Piekiowicz zostal 
raniony w brzuch. Okazało się, że znalazł 
on „obrezankę*, który przy rozładowywa- 
niu wystrzeliła. Tak twierdził poszkodowa- 
ny, który w kilka godzin po złożeniu tego 
zeznania zmarł, 

  

   
mie- 

  

   
  

ŁO w oO 

RAeroplan szwajcarski spadł koło Wilna 
Przymusowe lądowanie pod Kuprjaniszkami. — Nadwerężone 

podwozie. — Lotnicy cali i zdrowi. 

We wtorek wieczorem o godz. 8 m. 30 mieszkańcy wsi Góry doprowa- 
dzili do wartowni wojskowej w Kuprjaniszkach; lotnika, który splanował wpo- 
bližu wsi Mieszkańce. 

Kiedy przybiegli włościanie, okazało się, że lotnik nie rozumie po polsku. 
To zadecydowało i lotnik został odprowadzony do Konarki: Natychmiast zawia- 
domiono władze wojskowe. Wyjaśniło się. że tajemniczym lotnikiem jest kapi- 
tan armji szwajcarskiej Hans Wirth, który w towarzystwie pilotki p. Eriki Naii- 
man udał się w podróż powietrzną ze Stutgardu do Kowna. Przyczem zbłądzili, 

W okolicy Wilna lotnicy spostrzegli defekt motoru, wobec czego po kilka- 
krotnym okrążenin Wilna zdecydowali się planować. 

Podczas lądowania aparat został uszkodzony, gdyż podwozie uległo zgru- 
chotaniu. Lotnicy wyszli cało. 

Początkową przyczyną konieczności lądowania był defekt motoru, spowo- 
dowany tem, że podczas podróży swojej lotnicy wpadli w chmury Śniegowo- P 
deszczowe. 

"Kpt. Wirth wylegitymował się lotniczą przepustką, wydaną w dniu 9 b. m. 
w poselstwie polskim w Bernie, która zezwalała na przelot przez terytorjum 
Polski z prawem jednorazowego „lądowania. 

Kpt. Wirth nadał depeszę do Stutgardu, żądając nadesłania mu nowych 
części zapasowych, wobec czego zmuszony będzie przez pewien czas pozostać 
w Wilnie. 

P. Erika Naiiman w dniu wczorajszym opuściła Wilno, udając się do 
Stutgardu via Warszawa. 

Władze wojskowe udzieliły kpt. Wirth'owi pomocy i w dniu wczorajszym 
specjalny samochód udał się na miejsce celem odtransportowania aparatu do 
hangarów w Porubanku. 

Aparat, na którym kpt. Wirth wraz z p. E. Naiiman odbywali swoją pod- 
róż jest dwucylindrową jednopłatową awionetką o sile 20 HP. 

Przyjazd dziennikarzy amerykańskich. 
W dniu dzisiejszym przybyła do 

Wilna wycieczka dziennikarzy amery- 
kańskich, którzy po zwiedzeniu miasta 
i okolic udadzą się na granicę pol- 
sko-litewską. 

Przybyli pp.: Edgar Mawrer ko- 
respondent „Chicago Daily News*, 

Howard Seapen — „Christian Sciene 
Monitor", J. A. Bouman— „Associated 
Preis" i M. Kuickerbocker — „Nev 
Eveming Post“. 

Goście zabawią w Wilnie przez 
kilka dni. 

Nowa linia telefoniczna z Warszawą. 
W tych dniach Dyrekcja P. i T. 

zakończyła na swoim terenie budowę 
nowego przewodu telefonicznego bron- 
zowego 4 m/m Wilno — Warszawa 
t. j. w odcinku Wilno — Lida — Cze- 
remcha (dług. 350 km.). 

Ukończenie roboty w obrębie 
Warszawskiej Dyrekcji P. i T. na- 
stąpi z końcem bież. miesiąca. Z po- 

czątkiem więc listopada nastąpi grun- 
towna poprawa w komunikacji telefo- 
nicznej między Wilnem a Warszawą 
i z tą chwilą ustaną wszelkie trud- 
ności i niedomagania, na jakie stale 
narażona była publiczność i prasa od 
chwili uruchomienia w Wilnie nadaw- 
czej stacji radjofonicznej. 

„AAS НОИНО НОНЕа ЕНЛ NZTOSERORO A BO SCTWATYĆ 

SPORT. 
Mistrzostwa Ligi i kłasy A. 

Ta piłka nożna to jednak diabelnie cie 
kawa rzecz. Wszyscy, mam tu na myśli 
ludzi normalnych, mających na karku gło- 
wę a nie piłkę skórzaną z 13-tu kawałków, 
otóż wszyscy rozumieją, że mecze, punkty, 
mistrzostwa, to w gruncie rzeczy bzdury. 
Food-baliści (ci prawdziwi, nie ci kopiący 
po prowincji partacze) są przeważnie skoń 
czonemi durniami, którzy o niczem nie my- 
ślą, o niczem nie mają pojęcia i nic nie 
widzą poza bramką na boisku. Nic dziwne- 
go: kto grs przez. 9 miesięcy w roku, nie- 
dzielą w niedzielę mecz o mistrzostwo — 
ten nie może być zaabsorbowany niczem 
innem jak piłką. Bo proszę: poniedziałek, 
wtorek, środa — gracz jest zmęczony po 
niedzieli, czwartek—solidny trening, piątek, 
sobota—gorączka przedmeczowa, niedziela 

mecz, kiedyż u djabła ma on myśleć o 
czemś innem. 

Zresztą co to ma do rzeczy—z chwilą 
gdy drużyny wychodzą na boisko, zapomi- 
namy zupełnie o JC intelektual- 
nych graczy, a patrzymy tylko na ich umie- 
jętności fizyczne. | й 

Mistrzostwa Ligi dobiegają końca. Kto 
będzie mistrzem Polski? 

Wisła krakowska i Warta poznańska 
mają po 35 pkt. Ale Wisłą grała o jeden 
mecz mniej niż Warta tak, że jeśli obie 
drużyny nie przegrają ani jednego meczu, 
to mistrzem będzie Wisła. Warta ma jesz- 
cze 4 mecze: z Legją nie pójdzie jej łatwo, 
Czarni i Warszawianka na swoim boisku 
mogą zrobić przykrą niespodziankę. Wisła 
ma też jeszcze ciężkie przeprawy: z IFC. w 
Katowicach, z ŁKS-em w Łodzi, no i z Po 
gonią we Lwowie w nadchodzącą niedzielę 
—ąa wiadomo, że czterokrotny mistrz Polski 
mając za przeciwnika dobrą drużynę, umie 
pokazać starą klasę. Reasumując, nie za- 
waham się twierdzić, że jeśli Wisła wróci 
ze Lwowa z 2 punktami — to ma mistrzo- 
stwo w kieszeni, Warta zajmie tradycyjnie 
miejsce tuż koło pierwszego, ale nie pierw. 
sze. Słabe nerwy i przemęczenie nie pozwo- 
lą jei na zdobycie najzaszczytnieįszego ty- 
tulu. 

Cracovia ma trzecie miejsce murowa- 
ne i prawie żadnych szans ną drugie. Legja 
i Pogoń uplasują się na czwartem i piątem 
miejscu. 

Drugą ciekawą kwestją jest, kto wyle- 
ci z Ligi: Śląsk i TKS. już są poza nawia- 
sem, ale kto będzie tym trzecim? Odpo- 
wiedź nie jest trudna: Hasmonea. Istotnie 
żydzi mają zaledwie 15 pkt. i trzebaby cu- 
du żeby prześcignęli ŁKS. będący ostatnio 
w niezłej formie i mający 18 pkt. Toteż los 
Hasmonei jest przesądzony — na przyszły 
rok będzie w lwowskiej klasie A. 

Dziwna rzecz jak Żydzi są tępi do 
sportu. Hasmonea jest dosłownie reprezen 
tacją żydów w Polsce. Niema lepszego gra- 
cza—żyda w Polsce od poszczególnych je- 
dnostek Hasmonei, a jednak nic nie zdzia- 
łali-są na szarym końcu. 

Rozgrywki o wejście do Ligi toczą się 
powolnie. Mamy już dwóch mistrzów okrę- 
gów okręgowych, a mianowicie: ŁTSG z 
Łodzi i Polonja z Przemyśla (biedny nasz 
1 pp. Leg. będzie grał w niedzielę Z Po- 
lonją nie o wejście do Ligi ale... o forsę). 

"Trzeba czekać na wynik Pogoni katowickiej 
z Garbarnią krakowską przed rozpoczęciem 
ostatecznego tanca. Ponieważ mecze będą 
rozegrywane w listopadzie i grudniu, więc 
najwięcej Szans ną wszechpolskie mistrzo- 
stwo klasy A ma Pogoń (śląskie drużyny 
grają całą zimę i są przyzwyczajone do b'o 
ta i śniegu), jednak i ŁTSG, będzie miało 

coś do powiedzenia. A zresztą co tu pro- 
gnostykować, większość znawców mówi, że 
w piłce nigdy nic nie wiadomo — święta 
racja. Karol, 
WALNE DOROCZNE ZEBRANIE W. K. $. 

: „POGON“, 
W dniu 8 listopada rb. w lokalu przy ul. 

Uniwersyteckiej Nr. 6 - 8 odbędzie się do- 
roczne walne zebranie członków WKS „Po- 
goń 

Porządek dzienny podamy w jednym z 
następnych numerów. 

Z SĄDÓW. 
ECHA STRZAŁU PRZY UL. SIERAKOW- 

SKIEGO. 
Głośna była swego czasu sprawa wy- 

padkowego zabójstwa b. artystki teatrów 
Petrogrodzkich Marji Korzeniewskiej, doko- 
nanego przez p. o. sędziego śledczego 6-go 
rewiru m. Wilna p. j. Pinesa. 

Sprawa miała przebieg następujący. Pi- 
nes będąc gościem śp. Marji Korzeniewskiej 
wyjął rewolwer systemu Browning i począł 
go pokazywać córce zmarłej Elżbiecie. W 
trakcie tym padł strzał i kula ugodziła w 
panią domu kładąc ją trupem na: miejscu. 

Pan Pines oddał się w ręce władzom. Po 
przeprowadzeniu dochodzenia zwolniono go 
stosując, jako Śpodek zapobiegawczy, de- 
klarację o nieopuSzczaniu Wilna. W między- 
czasłe p. Pines złożył podanie o wystąpienie 
z sądownictwa, a w dniu wczorajszym sta- 
nął przed Sądem Okręgowym (tryb uprosz- 
czony — sędzia p. Strzałko). Po przepro- 
wadzeniu rozprawy sąd wyniósł wyrok ska- 
zujący p. Pinesa na trzy miesiące więzienia. 
Jako świadek w tej sprawie występowała 
córka zmarłej, która było obecna przy wy- 
padku. Oskarżony bronił się sam i w ostat- 
nim słowie prosił o uniewinnienie. Oskarże- 
nie popierał prok. Kowerski domagając się 
ukarania oskarżonego. * 

Z WYW 2 07 BTR AJ 
RADJO. 

Czwartek dnia 19 października 1928 roku. 
11,55—12,00: Transmisja z Warszawy; 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 
12,05—12,30: Transmisja z Warszawy: „O 
samorządzie, w szkole* odczyt wygł. ucze- 
nica państw. gimn. żeńskiego im. Marji Ko- 
nopnickiej, 12.30 14,00: Transmisja z War- 
szawy: (Filharmonja Warszawska). Koncert 
dla młodzieży. Wykoną orkiestra Filharmo- 
niczną pod dyr. j. Ozimińskiego, T. Man- 
kiewiczówna (sopran) i prof. Urstein (akomp) 
K. Wiłkomirski (wiolonczela). W progra- 
mie utwory St. Moniuszki. Słowo wstępne: 
T. Mayzner. 16,10 — 16,30: Odczytanie progra- 
mu dziennego i chwilka litewska. 16,30 - 16,55 
„Tutejsze Z językowe* pogadanka III, 
wygł. Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. 
16,55—17,10: Komunikat harcerski. 17,10 — 
17,35: Transmisja z Warszawy: „Wśród ksią 
żek* — przegląd najnowszych wydawnictw 
—omówi prof. Henryk Mościcki. 17,35— 18,00 
Muzyka z płyt gramofonowych.18,00 19,00: 
Transmisja z Krakowa: „Nasza audycja* 
pióra inż. Broniewskiego. 19,00—19,25: Po- 
gadanka radjotechniczna. 19,25—19,50: „Li- 
kwidacja Unji* odczyt Il-gi i ostatni z cyklu 
„Upadek Unji* wygł. Walerjąan Charkiewicz. 
19,50 —20,00: Odczytanie programu na piątek 
oraz sygnał czasu z Warszawy, 20,00 - 20,25: 
„Ignacy Paderewski“ odczyt IIl-ci z cyklu: 
„Życiorysy mężów współczesnych* wygłosi 
dr. Szeligowski. 20.30—22.00: Transmisja z 
Waszawy: Muzyka lekka. 22,00—22,30: Trans 
misja z Warszawy: komunikaty: P. A. T« 
policyjny, sportowy iinne oraz muzyka ta- 
neczna. 

WYSPA OTC СЕЧО ЧАЧА ЭЧАЕ ИЕ САЧ 

$ENO „„MELIO$* 

Ё : „Anna I 
włg nieśmiertelnej głośnej powieści Hr. 
1928 29 r. Superszlagier, porywający siłą treści i głęboką grą niezrów- 
nanych mistrzów ekranu GRETY GARBO i JOHN GILBERTA. Hymn 
kobiety kochającej i zdolnej do największych poświeceń. Tragedja kobie- 
ty kochanki, nieznającej granic miłości. Film demonstruje się jedno- 
cześnie z Warszawą. Honorowe bilety nieważne. Uprasza się o jprzybycie 

na początki seansów o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

ŚRWŚż Lida ŠU kd Aiks Liko: Ainiai sakas ABA 

PREMJERA! Potęžne arcydzielo wszechświatowej sławy 
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LWA TOŁSTOJA, produkcja 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Konkurs Towarzystwa Wydawni- 

czego „Rój*. 
,  Jednem z nader pożytecznych przedsię- 

biorstw wyjątkowo ruchliwego Towarzy- 
stwa Wydawniczego „Rój* (Warszawa) jest 
minjaturowa Bibljoteczka Historyczno- Geo- 
graficzna. Każdy tomik 60 do 70 stroniczek 
druku zawiera żywe i barwne opracowanie 
jednego tematu, epizodu, wydarzenia i tp. 
ażda książeczka wyszło ich już przeszło 

stol tworzy oddzielną całość np. „Zdoby- 
wanie Syberji“, „Skanderbeg“, „Wyprawa 
Levingstona*, „Ostatnia wojewodzina wileń- 
ska“, „Wielkie procesy*; „Walki Polski o 
niepodległość”, „Wyprawa na Mount Eve- 
rest“ i tp. 

Obecnie: 
„Pragnąc przyczynič się do uczczenia 

dziesięciolecia odzyskania niepodległości, w 
oszukiwaniu tematów, któreby nasze dzie- 

je uplastyczniły i zbliżyły oczom współcze- 
snych, redakcja Towarzystwa Wydawnicze- 
go „Rój* ogłasza konkurs na napisanie to- 
miku dla cyklu obyczajowego polskiego 
„bibljoteczki historyczno-geograficznej*. 

Temat musi być potraktowany po lite- 
racku, bardzo żywo (obrazy, dialogi, żywe 
tytuły rozdziałów), ale nie można podawać 
faktów zmyślonych; powinien zawierać je- 
dnolitość narracji. 

Skład jury stanowią: Piotr Choynow- 
ski, Juljusz Kaden-Bandrowski, profesor 
Wacław Tokarz, Wacław Sieroszewski, Mel- 
chjor Wańkowicz. Nagrody wynoszą: 1-а — 
1000 zł., 2-a—500 zł. i dwie po 250 zł. 

Niezaležnie ой nagród wypłacone bę- 
dzie zwykłe honorarjum. Redakcja zastrze- 
ga sobie nabycie według norm tego hono- 
rarjum prac nienagrodzonych. Termin nad- 
syłania prac 1 marzec 1929 r. 

Prace muszą być przepisane na maszy- 
nie i opatrzone godłem. Takiemże godłem 
powinna być oznaczona koperta, zawiera- 
jąca nazwisko i adres autora. 

Po wszystkie informacje zwracać się 
należy pod adresem: Towarzystwo Wydaw- 
nicze „Rėj“, Warszawa, Kredytowa 1. 

— „Polska, jej dzieje i kuliura* wspa 
niałego wydawnictwa Księgarni Trzaski, 
Everta i Michalskiego wyszły zeszyty 14-ty, 
15-ty i 16-ty. 

Zawierają one dokończenie pracy prof. 
Haleckiego „O sukcesję Jagiellońską*, dwa 
studja tegoż znakomitego znawcy stosun- 
ków polsko-litewskich „Od humanizmu do 
Reformacji" oraz „Spuścizna Zygmunta Au- 
gusta" tudzież początek studjum profesora 
Briicknera „Ogólne tło kultury XII — XVI 
wieku*. Wśród całego szeregu ilustracyj w 
tekście zanotujmy kilka rzadkich wizerun- 
ków Zygmunta Starego, rekonstrukcje stro- 
jów i uzbrojeń rycerstwa polskiego w po- 
łowie XVI-go wieku, wizerunki ze starych 
miedziorytów Zygmunta Augusta i Barbary 
Radziwiłłówny, reprodukcje relikwiarzy (npe 
Głowy św. Stanisława), ornatów, kielichów 
i tp.—a wśróe plansz zwracają szczególniej 
szą uwagę: bardzo mało znany portret Na- 
poleona malowany przez Walentego Wańko 
wicza, znajdujący się obecnie w warszaw- 
skiem Muzeum Narodowem, tudzież portre- 
ty ks. Józefa Poniatowskiego pędzia Fr. 
Paderewskiego i ks. Adama Czartoryskiego 
ze zbiorów Muzeum ks. Czartoryskich w 
Krakowie. 

— Wacław Schoene: „Szlakiem krwi 
i szatu“. Romans. Przekład Zofji Heinrich. 
Str. 375. Warszawa. 1928. 

Autor powieści używa pseudonimu W. 
Krasoff, pod którym wydał w Hamburgu 
„Die Wahrheit iber Rasputin*. W oryginale 
powieść *Szląkiem krwi* zatytułowana jest 
„Dymitr Runin*. Występuje w niej malo- 
wana z natury—złotą młodzież petersbur- 
ska w latach bezpośrednio przedwojennych. 
Ostatnie rozdziały rozgrywają się na Kau- 
kazie w 1917 r. 

Alfred P. Sloan, prezes Genera! Motors 
Corporation, wyjeżdżając z New Yorku na 
miesięczną inspekcję montażowych fabryk 
samochodowych Generał Motors w Euro 
pie, powiedział między innemi: „Działalność 
General Motors zagranicą wzrasta z każdym 
rokiem. Samochód amerykański staje się 
coraz bardziej popularny na rynku zagra- 
nicznym i wszelkie dane wskazują na to, 
że popyt na wozy General Motors będzie 
się stale zwiększał. 

Według naszych obliczeń ogólny eksport 
samochodów osobowych i ciężarowych Ge- 
neral Motors wyniesie w tym roku 290,000 
wozów, których wartość równa będzie 265 
miljonów dolarów. — Jesteśmy przekonani, 
że wobec istniejących dużych meżliwości, 
jest to tylko zaledwie początek. 
‚ Sytuacja General Motors, jak również 
i widoki na przyszłość, są bardzo dobre, jak 
nigdy przedtem. Zyski za pierwsze 9 mie- 
sięcy w roku bieżącym przekraczają zyski 
za cały rok ubiegły. Wobec tego spodziewa” 
my się, że rok bieżący będzie najpomyśl- 
niejszym w historji General Motors. 

Ilość wozów znajd.jących się u Za* 
stępców jest w tym sezonie najmniejsza, 
jaką zanotowano od szeregu lat. Niektórych 
modeli jest nawęt zupełnie brak. Popyt np. 
na wozy Cadillac, La Salle i Buick jest 
większy niż podaż, mimo, że produkcja 
wymienionych marek jest w całej pełni. Sa- 
mochody marki Buick cieszą się takiem 
wzięciem, że dzienna ich produkcja wynosi 
obecnie 1300 wozów. jest to nieznany do- 
tąd rekord, — в 

Wozy Cadillac i La Salle mają specjal- 
ne powodzenie dzięki nowemu systemowi 
przekładni i hamulców. 

Produkcja Cadillaców osiągnęła nie- 
znany dotąd rekord, a mimo to zapotrze- 
bowanie jest wciąż większe od podaży. 

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy mo- 
del wozu marki Oakland. 

Sprzedaż detaliczna wozów General 
Motors za pierwsze 8 miesięcy roku bieżą- 
cego wykazuje 26 proc. zwyżki w porówna- 
niu z odpowiednim okresem roku ubiegłe- 
go. Ogólnie biorąc, sezon letni w tym roku 
był bardzo pomyślny dla wszystkich fabry- 
kantów samochodów, z czego wynika, że 
ogólny poziom zamożności podniósł się. 

W listopadzie odbędzie się posiedzenie 
Dyrekcji, na którem zostanie powiększona 
liczba udziałowców i prawdopodobnie dy- 
widenda będzie podniesiona. 
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SIEŁDA WARSZAWSKA 
17 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 23840 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 nieoficjał. 212.25



Jak powsfaje epopea filmowa. 
ZA KULISAMI „PANA TADEUSZA". 

Wędrowaliśmy już z czytelnikami po 
ziemi wileńskiej, byliśmy razem z nimi w 
mickiewiczowskiem Soplicowie - Czombro- 
wie, w przepięknych dobrach hr. Marty 
Krasińskiej — Radziejowicach i w starożyt- 
nym zamku ks. Światopełk-Mirskiego w Mi- 
rze. Byliśmy wraz z gwarnym tłumem sta- 
tystów wszędzie, gdzie filmowano „Pana 
Tadeusza, i znaleźliśmy się z kolei w ate- 
lier, by tutaj w barwnym kalejdoskopie 
zdjęć, zobaczyć jak pod kierownictwem re- 
żysera Ordyńskiego powstaje epopea filmo- 
wa. 

Za wiele wrażeń zwaliło się na nas, 
ażebyśmy potrafili ująć je w karby. Tyle w 
tem wszystkiem jest przecież olbrzymiego 
wysiłku wytwórni, realizatora artystów... 

Wychodzi się zazwyczaj z atelier w 
oszołomieniu kompletnem, jakby się było 
zaczadzonym liljowem światłem  jupitterów, 
jasnemi kolorami kontrastów sukien i pa- 
sów. Zostają tylko poszczególne momenty 
wyłowione z tego imponującego  cało- 
kształtu. 

We wspaniałej sali lustrzanej, zbudo- 
wanej przez świetnego dekoratora Galew- 
skiego, odbywa się bal. Wirują pary na roz- 
kaz wszechwładnego reżysera, przesuwają 
się przed objektywem aparatu. Między nie- 
mi wąsaty szlachcic, wyglądający tak, jak- 
by samego djabła wziął za rogi, z cudnie 
wyglądającą Ewą, córką stolnika. To Szy- 
mański i p. Га Bellina. Wysunęli się nie- 
postrzeżenłe z sali balowej i w bocznym po- 
koju romansują. Jacek Soplica nachyla się 
nad szkarłatnemi ustami czarującej p. Be- 
llimy. Niejeden z artystów zazdrości w tej 
chwili Szymańskiemu. W tej chwili wpada 
do komnatki stolnik, p. Śliwicki i przerywa 
brutalnie młodym czułe tete a tćte, akurat 
w chwili, gdy usta szlachcica miały się po- 
łączyć z ustami dziewczęcia. Słyszę głos: 
„Chwała Bogu, że to nie ja jestem Soplicą! 
Jak mamę kocham, nie wytrzymałbym i 
trzasnąłbym stolnika w zęby. W takiej 
chwili przerwać!!*, Ale oto następuje cisza, 
jak makiem zasiał. To p. Bellina z rzadkim 
liryzmem i siłą uczucia dramatycznego od- 
twarza scenę rozpaczy. To artystka, której 
można wróżyć wielką przyszłość. 

Robak umiera. Na łożu śmierci wyzna- 
je swą straszliwą tajemnicę, tajemnicę swe- 

  

go rozdwojenia się w postaci Jacka i Ro- 
baka. U stóp kwestarza klęczy Pan Tade- 
usz. Twarz umierającego promienieje ja- 
kimś blaskiem wewnętrznym, jest uducho- 
wiona tak ogromnie, że obecni przestają 
rozróżniać już pomiędzy rzeczywistością a 
twórczą wizją. Stojące za reżyserem Zosia 
i Telimena cicho płaczą. Operator Wawrzy- 
niak majstruje coś ręką koło oczu, które są 
dziwnie zaczerwienione. Reżyser  Ordyński 
przestaje już podpowiadać słowa Szymań- 
skiemu i tylko gestem i oczyma kieruje sce- 
ną. Po ukończonej scenie przystępuje do 
Robaka i całuje go mocno w oba policzki. 
Pan Tadeusz klęczy wciąż z twarzą, ukry- 
tą w dłoniach. 

Pierwsze, co się rzuca w oczy, to cu- 
downy szpinecik czy klawikord. Potem re- 
szta: przepiękne empirowe złocone krzeseł- 
ka i kozetki, na ścianie sztychy z jakiemiś 
alegorycznemi albo bardzo nęcono zbudo- 
wanemi nagiemi kobietami i miniatury na 
szkle: na klawikordzie świeczniki, wykłada- 
ne masą perłową. W pokoju Pan Tadeusz, 
rozgiądający się ciekawie po powrocie do 
długo nieodwiedzanego domu. Przez okno 
wbiega prześliczne dziewczę Zosia, p. Za- 
jączkowska, w długiej białej sukience: (w 
takiej Litwinka tylko chodzić zwykła zrana, 
w takłej nigdy nie bywa od mężczyzn wi- 
dziana). Pan Łuszczewski ujrzał Zosię. 
Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przy- 
słonił... Dziewica krzyknęła boleśnie. Był w 
tem jakiś czar niewinności, roztaczany przez 
tę świetną artystkę, czar prostoty, której 
dziś już nie znamy. I dziwnem zrządzeniem 
losu, niemal w jednym czasie w tym poko- 
ju rozegrała się po pierwszej, ostatnia sce- 
na „Pana Tadeusza”, ta gdy Telimena miz- 
drzy się przed lustrem, strojąc się na swój 
ślub z Rejentem. Stara kokietka. Któż z nas 
nie pamięta jej, gdy się jak dobra kupcowa, 
namyślała kogo wybrać, Tadeusza czy Hra- 
biego. („Hrabia blondyn... blondyni nie są 
zbyt namiętni*:) Ostatecznie poprzestała na 
Rejencie. Taka jest wymowa życia, ale na- 
wet tę postać potrafiła p. Sulima uszlachet- 
nić i odtworzyć z rzadką subtelnością i z 
tym rasowym wykwintem, który nieodłącz- 
ny jest od każdego gestu tej artystki. 

A teraz czekamy na uroczystą chwilę. 
Na premjerę „Pana Tadeusza". 

  

lim jest komanisiów w Sowietach. 
W związku z ostatnim Międzynarodo- 

wym Kongresem Komunistycznym opraco- 
wara została dokładna statystyka, umożli- 
wiająca zdanie sobie sprawy z liczebnej siły, 
ze składu według zawodów a takze według 
przynależności socjalnej i rasowej członków 
organizacji rządzącej Sowietami, właściwej 
partji komunistycznej. Wedłe ostatnich tych 
danych cyfrowych liczy partija  1.304,000 
członków rzeczywistych i kandydatów, od- 
bywających rodzaj nowicjatu, a 
przekonać o ich lojalnošci partyjni 
tego nowicjatu trwa sześć miesięcy 
botników, rok dia chłopów i dwa lata dla 
inteligentów i urzędników biurowych. Z 
ogólnej liczby członków tylko 800.600 nale- 
ży do członków rzeczywistych, pozostań w 
liczbie 500.000 są kandydatami w  rożnem 
stadjum okresu próbnego. Całkowsta liczba 
— 1.304.000 reprezentuje nineco mniej niż 
1% całej obecnej ludności państwa Związ- 
ku Sowietów, obliczanej na 150.000.000 
głów. Związek Młodzieży Komunistycznej, 
nie narzucający swoim członkom tak suro- 
wych warunków przyjęcia na członków 
rzeczywistych, łiczyć ma jakoby obecnie 

. (ale.tu już statystyka nie jest tak ścisła) 
2.100.000 człon. w wieku pomiędzy 14-ym a 
21-ym rokiem życia. ; 

Główne siły komunistycznej partji skon- 
centrowane są w miastach stanowiąc już 
wraz z członkami kandydatami nieco więcej 
niż 3% całej ludności miast. Natomiast w 
okręgach wiejskich, zamieszkałych przez 
80% zgórą ludności państwa Związku So- 
wietów, stosunek partji komunistycznej do 
całej ludności wiejskiej wyraża się propor- 
cja: „1 komunista na 400 wieśniaków. Jest 
to rzeczą zupełnie zrozumiałą wobec faktu, 
że kierownictwo naczelne partji komuni- 
stycznej dąży nadewszystko do rekrutowa- 
mia swoich członków z pośród klasy robot- 
niczej, pracującej w przemyśle fabrycznym. 
Centralny Komitet Partjij wydał nawet w 
ostatnim czasie cyrkularz, nakazujący  do- 
prowadzenie liczby rzeczywistych członków 
partji z pośród robotników fabrycznych do 
takiego stanu, aby klasa ta stanowić mogła 
50% ogólnej liczby. członków  Partji. W 
chwili obecnej 459.000 czyli 35,2% całkowi- 
tego składu partji należy do robotników fa- 
brycznych i transportowych; 411.000 wciąg- 
niętych jest pod rubrykę pracowników pu- 
blicznych i urzędników. Obie te grupy sta- 
nowią dwie najliczniejsze kategorje komuni- 
stów rozklasyfikowanych wedle ich zawo- 
dów i zajęć. Nadto partja obejmuje 150.100 
rolników, oraz 95.500 oficerów i ludzi wciąg- 
niętych na listę Czerwonej Armji i Floty. 
Zaznaczyć przytem trzeba, że oficjalnie po- 
dawana jest całkowita liczba siły zbrojnej 
państwa Sowietów na 560,000 osób. 

Kobiety komunistki stanowią 12% cał- 
kowitego składu partji; 22% członków Mło- 
dzieży Komunistycznej składa się z dziew- 
cząt i młodych kobięt. Co się tyczy przyna- 
leżności rasowej, to statystyka sowiecka 
wykazuje, iż najliczniejszą pod względem 

  

pochodzenia rasowego grupa członków par- 
tji komunistycznej składa się z Wielkoru- 
sów; 4,3% ogólnej liczby stanowią Żydzi. 
Procent Polaków i Niemców (głównie z da- 
wnych prowincyj bałtyckich) jest tak zni- 
komy, že dałby się określić zaledwie drob- 
nym ułamkiem. To samo dotyczy innych 
narodowości, wchodzących w skład dawnej 
Rosji, które bądź wyodrębniły się politycz- 
nie, jak to przeważnie ma miejsce, bądź też 
rozproszyły się po całym obszarze obecne- 
go państwa Sowietów, nie zasilając jednak 
wydatniej  partji komunistycznej, której 
skład pozostaje też pod względem rasowo- 
narodowościowym nieomal zupełnie rosyj- 
skim. 

Ze šwiata. 
— Poczta na „Dachu Świata". 

Urząd pocztowy w _ miejscowości 
Phari Jong w Tybecie jest. bezwąt- 
pienia najwyżej położonem biurem 
pocztowem na Świecie. Miejscowość 
ta bowiem położona jest 3877 m. 
nad poziomem morza, zatem przeszło 
1000 metrów wyżej, niżj'szczyt Ger- 
lachu. 

Jak wiadomo, stolica Tybetu, ta- 
jemnicze i święte miasto Lassa, zo- 
Stało przed kilku laty połączone z 
Indjami linją telegraficzną, przecho- 
dzącą przez Himalaje i stanowiącą 
jedyną drogę, którędy wnika kultu- 
за europejska do stolicy Dalaj 
Lamy. ' 

Linja biegnie przez niedostępne 
prawie wąwozy i przełęcze górskie, 
stacje zaś telegraficzne umieszczone 
są przeważnie w starych klasztorach, 
rozsianych na tym tak zw. przez kra- 
jowców „Dachu Świata”. 

Najwyższą taką stacją jest właśnie 
Phari Jong, będąca równocześnie 
ważnym urzędem pocztowym. 

Ziemniaki jadalne wago- 
nowo i drobnemi partja- 
mi posiada do sprzedania 

WILEŃSKI 

Syndykaf Rolniczy 
Wilno, Żawalna 9. Tel. 3 -23 
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Drewna sosnowe kopalniane 10.060 m.3 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

W. WILNIE ogłasza sprzedaż kopalniaków 
w drodze pisemnego przetargu (submisji) 
partjami od 1.000 do 10.000 m3 loco tor, 
względnie stacja kol. w obrębie Dyrekcji 
Lasów. Drewno kopalniane będzie dostar- 
czane w dłużycach oraz wyrzynkach o mi- 
nimalnej długości 2. 50 m. i grubości w 
cłenkim końcu od 10 c-m., 5% ogólnej ma- 
sy kopalniaków o grubości w cienkim koń- 
cu od 8c-m. Termin dostawy oraz sposób 
zapłaty do omówienia. 

Pisemne oferty z napisem „SUBMISJA* 
w. zalakowanych kopertach należy nadsyłać 
do Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, 
(ul. Wielka Nr. 66) do dnia 1 listopada 
1928 roku. 

Zatwierdzenie sprzedaży 
Ministerstwu Rolnictwa. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w WILNIE. 

Rada Spółki Akcyjnej Wileńskie Składy 
Towarowe „PACIFIC* w Wilnie, zawiada- 
mia  niniejszem, że Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  Akcjonarjuszów Spółki Ak- 
cyjnej Wileńskie Składy Towarowe „Paci- 
fic" w Wilnie, stosownie do par. 24 Statutu 
i w myśl rozporządzenia Prezydenta 
czypospolitej z dnią 22 marca 1X i 
odbędzie się we środę dnia 14 
1928 roku o godzinie 6 pp. w lokalu 2,» 
w Wilnie, przu ul. Jagielońńskiej Nr. 10. 

Porządek dzienny: 
2) Sprawozdanie Rady odnośnie przera- 

chowania bilansu, 
2) Sprawozdanie Rady odnośnie przecho 

wania bilansu, 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
4) Rozpatrzenie bilansu z dnia 30 czer- 

wca 1928 roku, 
5) Użycie nadwyżki bilansu, osiągniętej 

z przewalutowania, 
6) Zmiana Statutu, 
7) Wolne wnioski. 

„W myśl par. 30 statutu Spółki, właści- 
ciele akcyj, pragnący uczestniczyć na Wol- 
nem Zgromadzeniu, winni conajmniej na 
dni 7 przed Walnem Zgromadzeniem złożyć 
swe akcje 

Zamiast akcyj mogą być złożone świade- 
ctwa depozytowe lub zastawne z wyszcze- 
gólnieniem numerów akcyj. 

ENIE OUT 

Przetarg. 
Wydział Powiatowy Wileńsko - Trockie- 

go Związku Komunalnego niniejszem ogła- 
sza przetarg na dzień 23 października 1928 
roku na godzinę 11 rano w lokalu Wydziału 
(ul. Wileńska 12) publiczny przetarg pisem- 
ny na wykonanie robót ziemnych przy bu- 
dowie drogi bitej Ponary-Waka Murowana- 
Landwarów, na kilometrach 13, 14, 15, 16 i 
17 (licząc od Wilna), w ogólnej ilości 35.000 
mtr3. 

Oferty składane być mogą na wykonanie 
robót w całej podanej wyżej ilości albo — 
na kilometrach poszczególnych. 

Warunki przetargu mogą być przegląda- 
ne i brane z nich odpisy w tymczasowem lo- 
kalu Działu Drogowo - Budowlanego Wy- 
działu Powiatowego (ul. Subocz 3 pokój 30) 
w, godzinach 12-15. 

Oferty w zapieczętowanych i opięczęto- 
wanych kor'ertach z załączeniem kwitu Ka- 
sy Wydziału Powiatowego na złożone wa- 
djum w wysokości 5 proc. sumy oferowanej 
winny być składane na ręce przewodniczą- 
cemu Komisji przetargowej w dniu przetargu 
w lokalu Wydziału, Wileńska 12, od godz. 
10 - 11 rano. 

Na kopertach winny być umieszczony na 
pis: „Oferta do przetargu na roboty ziemne 
przy budowie drogi bitej Ponary - Landwa- 
rów w dniu 23. 10. 28 r. odbyć się mają- 
cego.“ 

Wydziat Powiatowy zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta niezaležnie od wysoko- 
ści oferty. 

Przewodniczący Wydziału — starosta 
L. Witkowski. 

BESENSNKZZEKCZEM 

| WĘGIEL opałowy, kowalski i koks i 
z najlepszych kopalń Górno- 

zastrzega się 

4767—2. 
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A AKUMULATORY 

w 

| 
Bwiino, Szopena 8. (przy dworcu) 

Miejski Kinemafogra! Od dnia 18 

Kulturalno-Oświato' Fairbanks. Nad 
SALA MIEJSKA 2 )ŁNOCNE 

ul. Ostrobramska 5. 

włącznie będą wyświetlane filmy 94 
rogram: 1) „PEGGY i JEJ FAWORYT* 

PÓŁNOCNE TARGI w WILNIE". Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od * « 
g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „PANCERNIK ATLANTIC?. 

"do 21 października 1928 r. 56 7 aktó i ietr: 
Obrodta l Lathodn i nalądzie. W roli głównej William 

komedja w 2 aktach. 2) „PIERWSZĘ 

  

Kino „Pitcadiliy” | 
WIELKA 42. 

w niewoli 

Text, „WANÓŚ 
Wielka 30. 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie szlagier! 

podległość Polski „NOPIłA Nieznanego Żołnierza 

„Śzczapa na carskim bali w filmie 

dla obywateli i żołnierzy wszystkich krajów: Kto? Co? 
Kto? wszyscy razem: Charlie Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Pat i Pataszon, to nic wobec Szwejki 
odtwarzającego ordynansą Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa 
parada świata* ordynans Szczapaą 

rosyjskiej 
w 12 w. akt. Zakulisowe życie dworu Cara 
Mikołaja ll-go w czasie wojny, Udział biorą: 

Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylia. 

Dziś! W 5-mą rocznicę wyzwolenia Wiinal 
© Monumentalne arcydzieło w 15 akt 

Marja Malicka, Władysław Walter i Marja Gorczyńska. 

2 krwawych walk o wolność i nie- 
W rol. tytułowychz 

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

  

rsatr, „POLODĘA” | 
A.Mickiewicza 22. 

w potężnym do łez 
wzruszającym dramacie p. t. 

Dzis rekordowy film! Z uaziałem naszej sławnej rodaczki i AE publiczności wileńskiej POLI NEGRI 
Н śni loży bliczność przeżywa z z bohaterką jej 

„Spowiedź LCZCIWEJ kobiety rasei 4 Każdy jaj aaa „Maki CE З п‘}іг‹›]:её 
matki do dziecka jest wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumiała, 

UWAGA! Dyrekcja pozwala sobie zaznaczyć, iż obraz ten jest ostatni z udziałem POLI NEGRI. 
Jlustracje muzyczne wykona znacznie powiększona orkiestra. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25. 

  

Z zasuwkami. 

Każdy model z widocznem usfawieniem i przenośnią dziesiątek, 
Zupełne automatyczne 

Żądajcie oferty od: firmy Bracia Hohn i S-ka, Bielsk0, reprezentacja w Wilnie, 
Generalre Biuro „Administracja* ul. Wielka Nr 42 tel 14 30. 

  

Fortepiany, pianina i 

  

  

Papierówka Świerkowa 40.000m.p. 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

W WILNIE ogłasza sprzedaż papierówki 
świerkowej w drodze pisemnego przetargu 
(submisji) partjami od 5.000 do 40.000 m. 
p. loco tor względnie stacja kolejowa w o- 
brębie Dyrekcji Lasów. 

Pisemne oferty z napisem „SUBMISJA* 
w zalakowanych kopertach należy nadsyłać 
do Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, 
(ul. Wielka Nr. 66) do dnia 1 
1928 roku. 

Zatwierdzenie sprzedaży 

listopada 

zastrzega się 
Ministerstwu Rolnictwa. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
4768—2. w WILNIE. 

SSESEGEZEGES KO CS ESES EA EO: 13 

А 
'в"оаоше. katodowe, samochodowe 1 

inne. Żywotne, trwałe, efektowne 8 
dlatego tanie. Kwas siarkowy, części 

do akumulatorow. e 

BrADOWANIE 1 МАРВАМА & 
w 
A 

FACHOWO. TANIO. 
Zakłacy Akumulatorowe i Ele- 

ktrotechniczne 
Elektro- 

а ‚ 
Michal Girda ” 

  

A JEDNAK... * į 
najkorzystniej kupić na spłaty 

aparaty i sprzęt radjowy 

tylko w firmie 

„OGNIWO 
Wilno, Ś-to Jańska 9. 

 Wykonywujemy instalacje radjowe.g 
Em zam mao trawa wo cza ki 

1 

  

| MARCHANT 
  

maszyna do li- 

czenia, do wszel- 

  

Najwyższe nagrody na Targach 
Północnych w Wilnie — 

=) K. Dąbrowska... 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 B 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów gg 
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. 

BRGSUKESKKENCEZE 

KGASTER OF MATKLN<(NS 

Najlepsza amer. 

kich rodzai 

obliczeń. 

modele z popędem elektrycznym. 

  

  

fisharmonje B DOKTOR 

Toto medalė | D.ZEŁDOWICZ 
cbor. weneryczne, 
zyfilis, narządów 
moczowych, od 9 LTV —1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
od 12--2i Gd 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

KVAWAWE 

4 LEKARZE @ 

   

BAWAWAG| zno 
DOKTOR w. Żar. Nr. 152, 

K. Sokołowski DOKTOR 
choroby skórne i we- owi. 

EZ ul. Wilen- Haurytkiewiczowa 
ska 30 m. 14. Przyjm. b. starsza asystentka 
od g. 9-12 r. i 5-7 w.Kliniki _ Dermatolo- 
W. Ž. 2 XI27r.Nr160gicznej U. 5. В. ро 
m „L0SE. POWrOCIE (Z Paryża 
Doktór Месусупу przyjmuje od 11-12 

ŁUKIEWICZ iod 5-6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 

choroby weneryczne, szw metodą Sabou- 
skórne i płciowe, » Ul raud'a, elektroterapja 
Mickiewicza 9, wejście SE т Кеоые,]е_’ 
z ul. Śniadeckich tyka lekarska: usu- 
przyjmuie od wanie brodawek, 

od 5—1_P.P- — £00b zmarszczek i innych 
k wad zapomocą ope- 

Doktór Medycyny racyj plastycznych. 

    

R. EYMBLER Wilno, Wileńska 33 
choroby skórne, we- m. 1. 4538 — 
ACE s KS 
(ciowe. ektrotera- 

Kia, slonce  gorskie Or. G. WDLFSDH 
djatermja. Mickiewi- weneryczne, moczo- 
cza 12, róg  Tatar- płciowe i skórne, ul. 
skiei 9 2i5-8. ileńska 7, tel. 1067. 

WADE BL. 
Dr. POPILSKI ос РЕа 

choroby skórne i we- "2272 
neryczne. Przyjmuje AKUSZERKI BĘ 

= 
40 W.Z.P, 1 

syfilis i skórne. Wil- do Mickiewicza 
no, ul, Wileńska 3, e- 46 m. 6. Niezamoż- 
lefon '567. Przyjm! je nym ustępstwa. 
о4 8 do 1 iod4 do8* „P. Nr 6. 

  

od godz. 10 do 1i od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 

"RDOKTOBE AKUSZERKA 

L. GIRSBERE W. Smiałowska 

ka 2, róg Zawalnej 

choroby CZ Przyluje od godz. 9 

NOwoŚĆ 
Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie: 

Tom XXX GUSTAW CASSEL, 
„Główne problemy nowego układu międzynarodowych stosun- 

ków pieniężnych" | ! 

Tłumaczył Wacław Konde:ski 
ZARJAKMM 

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

š $kład główny w księgarni $. А. Krzyżanowskiego w Krakowie Rynek gł, 
> | 

  

Z klawiaturą. 

  

Ragajątki  ziemskiB 
obszaru prze- 

szło 300 ha. Dom 
mieszkalny o 7 
pokojach. Zabudo- 
wania gospodatcze 
kompletne sprze- 
damy dogodnie 

D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 

į tel. 9-05. o 

  

RÓŻNE 
Franrnz-Paryżanin | 
z uniwersyteckiem 

  

    

wykształceniem, 
doświadczony na- 

e uczyciel, _ udziela 
' .-—-- lekcyj JĘZYKA 

FRANCUSKIEGO. 
8 LOKALE 8 i A is 

ileńska 32 m. 4, 
ра ОННЕ оер 19-58; > 604 

godz. 3 m. 30—5. 

Szukam 
mieszkania 3-pokojo- a 
wego z Poole Oszczędności 
Zgłoszenia do „Słu- Swoje ułokuj na 12 
wa* dla M, W. proc.Gotówka twoja 

jest _ zabezpieczona 
złotem, srebrem. i 

” drogiemi kamieniami. 
POZ duży ume- LOMBARD 

blowany z wygoda-Plac Katedralny, ul. 
mi, może być z obią- Biskupia Nr 12, tele- 
dami, dla solidnegofon 14—10 wydaje 
mężczyzny od 10 li- pożyczki pod zastaw 
stopada, Portowa 23 złota, srebra, brylan- 
m. 24, —otów i różnych to- 

warów. | 4228 

r 

KOPKO I Pan | PGK 
WAAVAWA | w. dogodnie 

Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

„KET Mickiewicza 21, 
tel. 152. 

do KARTOFLI 
z ocynkowanego, 

falistego _ drutu 
okrągłe zł. 5.50 

Ur
 o 

  

W dogodnem 
miejscu dla rentują- 
cego interesu, na 
odbudowę młyna, po- 

podłużne „5.—  trzebny jest spólnik, 
mecne, tanie i prak-Z kapitałem od 10 

tyczne poleca tyś. złotych. Wilno, 
+ Mickiewicza 27, inž. 

Lygmunt Nagrodzki Stoberski: — 
Wilno, Zawalna _ 11-а. д - ® 

RENEREEEE | ij, Wilonkin i 5-ta 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
stnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
sałony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

  

Do sprzedania 
para wyjazdowych ko- 
ni maści kasztana, 
wałąch lat 6, klacz 5. 
Dow. się: Szeptyckie- 
go 5. —0 

аНООа аЬ 
Najwyższe ceny sy, stoły, szafy, 
za meble, biurka, | krzesła 

dywany, dębowe i t. p. Do- 
obrazy, godne warunki i 

na raty. 
porcelanę g——. ky, 

i inne antyki. 5 SZ 
A -, Nie kupujcie 

lipno ! ХПШШШ i nie Laukinis 
sviezd. Nigdzie radjo - odbior- 

Celem kupna wyjezd ników, aparatów fo- 

  

žam na prowincje, Ё 
zawiadamić listownie, tograficznych, maszyn 
Wilno, ul. Św. Jań- 19 szycia, rowerów, 

„;„a gramofonów, płyt i 
oka Sklep „Okazje Taros przedmiotów 

dopoki nie otrzyma” 
cie naszego ilustrowa- 
nego cennika, który 

Zegarki wysyłamy natych- 
miast bezplainie. Ce- 

najtaniej i neįsolidniej ny najniższe. Warunki 
reparuje zegarmistrz_ najdogodniejsze. 
M. Wyszomiyski b. Zwracač się do firmy 
majster firmy A. Ryd- Radjo Lubicz 
lewski, Ostrobramska Warszawa, Marszał 
Nr 13. — 3 kowska 104/16. OS8Łp 

- K T II ITT I INIT TTT III KI ITS IKS LIT TI T TNT S ITA DEI IB 
SERGJUSZ MAŁASZKIN. 

EMS TA 3) 

Natalcia patrząc na swe odbicie w 
lustrze uśmiechnęła się z zadowole- 
niem. Istotnie była bardzo piękna, pa- 
trzyły na nią z lustra oczy szafirowe, 
ogromne z czarnemi dużemi rzęsami, 
a śliczne małe, lecz o stanowczym za- 
rysie usteczka, miały tak pociągający 
wyraz. Uśmiech znów zaigrał na jej 
ustach i z matowej twarzyczki zniknął 
smutek. Ucieszona iż wreszcie znala- 
zła wyjście z beznadziejnej sytuacji, 
uśmiechnęła się znowu i wyprostowa- 
ia dumnie, ogarnął ją spokój od chwili 
gdy przekonała się, że potrafi się 
zmienić i postępować w myśl świeżo 
ułożonego planu. Całą siłą woli zmu- 
siła siebie do ukrycia w głębi duszy 
rozpaczy, która ją ogarnęła. Z wielką 
starannością zaczęła się ubierać do 
uasyna. uż 

Dwie godziny później, o dziesiątej 
*-ieczór, Natalcia była już gotowa do 

yjścia i zmuszała ojca do pośpiechu. 
'ałkownik, gdy ujrzał córkę nie mógł 
rowstrzymać się od zdumienia, które 

wywołała zmiana jaka zaszła w niej. 

v, „awca Stanisław Mackiewicz.  Kedoktii uainowien 

Ze zdumieniem otworzył usta i chciał 
coś jej powiedzieć, ale mruknął tylko: 

— A. a.. — prędko ubrał się w 
palto i wyszedł na ulicę. 

Idąc obok siebie chodnikiem, nie 
rozmawiali i staruszek nie zauważył 

pełnego miłości i serdeczności uśmie- 
chu, z jakim córka patrzyła na niego. 

W kasynie było już pełno elegan- 
ckich dam, komisarzy i oficerów czer- 
wonej atmji. Za progiem bogato ume- 
blowanej sali, rzęsiście oświetlonej li- 
cznemi lampami, pułkownik z córką 
zatrzymali się chwilę. wzrokiem szu- 
kając wolnego stolika, poczem zwolna 
przeciskać się poczęli ku niemu. 

Mijając stoły wśród gwaru oży- 
wionych rozmów Natalcia  rozejrzała 
się dokładnie i zauważyła wszystkich 
swych znajomych, znajdujących się 
dziś na sali. Do uszu jej dolatywały 
pełne zachwytu szepty i uwagi, wy- 
glaszane o niej przez mężczyzn, nie 
uszły również jej uwagi, spojrzenia 
olśnionych jej pięknością oczu. Z mi- 
łym uśmiechem odpowiadała na ukło- 
ny pań, które patrzyły na tę piękność 
Zz. tajoną zazdrością. Kokieteryjnie 
skłaniała główkę, witając się ze zry- 
wającemi się na jej powitanie oficera- 

, Witaj W 

mi. Z nadzwyczajnym wysiłkiem woli 
udawała, że ją to wszystko cieszy i 
bawi, podczas gdy w istocie w sercu 
czuła piekący ból i łzy dusiły ją chwi- 
lami za gardło. 

Nie dochadząc do wolnego stolika, 
wzięła ojca pod ramię i skierowała się 
w inną stronę, gdzie pod oknami był 
niezajęty stolik, na którym stał wazon 
rozkwitłych i aromatycznych czarnych 
róż. Oczami szukała komisarza — sze 
fa „czrezwyczajki“, tego samego, któ- 
rego niedawna odepchnęła tak ostro i 
szyderczo. Ujrzała go wreszcie w od- 
ległym kącie pokoju, w towarzystwie 
pijanych przyjaciół, zwróciła się w 
ich stronę i podprowadziła ojca do 
stolika, który stał w pobliżu hula- 
szczej kompanji. Na widok pułkowni- 
ka i jego córki, zerwali się wszyscy z 
ukłonami. Stary pułkownik dopiero w 
tej chwili odgadł zamiary swej córki 
i odrazu zbliżył się do młodego komi- 
sarza. Młody pułkownik zmieszał się 
wobec tak nieoczekiwanego zachowa- 
nia swego starszego kolegi i przez 
chwilę nie wiedział, co mu czynić wy- 
pada. Zdawało mu się, że wolałby za- 
paść się pod ziemię, aniżeli spotkać 
się z tą dziewczyną, którą od ostat- 

niego spotkania pokochał jeszcze bar- 
dziej, jednocześnie bardziej jeszcze 
zniewadził. Ojciec Natalci zwrócił 

się do niego z żartobliwem pytaniem: 
— Czyżby pan Aleksandrze Teo- 

dórowiczu nie znał mojej córki? Czy 
mam jej pana przedstawić? 

Aleksander Teodorowicz zaczer- 
wienił się gwałtownie i mrucząc coś 
niezrozumiale, zbliżył się do niej z u- 
kłonem. Natalcia widząc, że ojciec ją 
zrozumiał spojrzała nań z wdzięczno- 
ścią i rzekła: 

„, — Pan pułkownik ma 
na mnie gniewa! 

Słowa te wypowiedziała tak cza- 
rującym tonem, że młody pułkownik 
uczuł zamęt w głowie. Czuł, że za 
chwilę padnie jej do nóg, zapomina- 

jąc o wszystkiem i zacznie błagać, by 
przebaczyła mu, by nie pamiętała jego 
obraźliwych słów, wypowiedzianych 
w chwili rozpaczy i zazdrości. Teraz 
nie mógł już w żaden sposób wyobra- 
zić sobie, że to, co widział przez okno 
jej pokoju, Było prawdą, ale na myśl 
o tem, fala zazdrości nieludzkiej zale- 
wała mu serce. Teraz nie mógł zrozu- 
mieć tej dziewczyny, czuł się bezsilny 
wobec jej tajemnic i gotów był oddać 

rację że się 

wszystko za świadomość, iż ona 
wbrew wszystkiemu, co widział, nie 
kochała tego człowieka, którego dziś 
rano udało mu się złapać i którego o 
świcie rozstrzelają. Może ta wszystko 
było snem tylko? 

— Nie, nie, nie było to złudzenie! 
Widziałem to wszystko na własne 
oczy, widziałem ich pocałunki gorące! 
— powtarzał sobie w myśli. Opano- 
wawszy wzburzenie odrzekł uprzej- 
mie, zwracając się da starego pułkow- 
nika: 

— Skądże znowu! Panna Natalja 
była w złym humorze i chciała mnie 
obrazić! 

Natalcia roześmiała się głośno, po- 
tem spojrzała znacząco na mówiącego 
i pogroziła mu wachlarzem: 

-— Pan pułkownik  zmyśla! 
przebaczę tego nigdy. 

Na te słowa, na widok obiecujące- 
go uśmiechu, którym nigdy jeszcze 
nie obdarzyła go ta dumna panna, ser- 
ce Aleksandra Teodorowicza przesta- 
ło bić ze wzruszenia, w głowie mu się 
zakręciło i ledwie dosłyszalnym szep- 
tem zapytał: 

— Pani mi daje nadzieję?... 
— Nie wiem sama, — przerwała 

Nie 

Drukarnia „Wydaw   etwa Wileńskie* ul. Kwaszelną 23. 

mu dziewczyna i zwracając się do oj- 
ca, dodała: — Już jedenasta a Papo 
był dzisiaj taki zmęczony... 

Stary pułkownik spojrzał z niepo- 
kojem na córkę poprzez nieprzeniknio- 
ną maskę, w jaką się ubrała, dostrzegł 
a raczej przeczuł kochającem sercem, 
straszną mękę córki. 

; 
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Pokornie wstal i jeszcze raz spoj- @7 
rzał na córkę, chciał coś powiedzieć, 
ale córka nie dopuściła do tego i rze- 
kła, wskazując na komisarza: 

— Aleksander Teodorowicz odh 
prowadzi mnie do domu. 

Staruszek zwrócił się do niego z 
lekkim uśmiechem: 

— Pozostawiam ją pod pańską o- 
pieką... na pańską odpowiedzialność... 
— dodał, a po twarzy jego przebiegł 
bolesny skurcz. 

Młody pułkownik zdumiony i u- 
szczęśliwiony czerwony był jak rak i 
tępym wzrokiem patrzał to na puł- 
kownika, to na niezwykle piękną, dnia 
tego Natalcię. 

(D. G. N:)


