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KURAS RT MAS STATUS IS 

“Somali _itewsko-jotewskie 
W oświetleniu poważnych dzien- 

ników ryskich 

„Latvis“ w artykule p. t. „Dwa 
skandaliczne wywiady" Berga omawia 
oświadczenia premjera  Woldemarasa 
i Celensa o łotewsko-litewskich  sto- 
sunkach. : 

Berg ošwiadcza, že wywiad prem- 
jera litewskiego wywarł wrażenie .pę- 
kającej bomby. Jesteśmy— pisze Berg 
narodem miłującym pokój i @урю: 
macja nasza była  ustępliwa 
wszystkich zagadnieniach międzynaro- 
dowych, a także i w stosunku -do 
Litwy. Oddališmy Poiągę bez jakiego- 
kolwiek odszkodowania.. Nie  otrzy- 
maliśmy Możejka, aczkolwiek wzdłuż 
całej granicy można znaleźć wiele wsi 
zamieszkałych przez Łotyszów, któ- 
rzy zostali po stronie litewskiej. Nie- 
możliwie jest jednak zachowanie dob- 
rych stosunków, jeśli po każdym na- 
szym kroku w kierunku zbliżenia 
dyktowanego szczerością, Litwa czyni 
dwa kroki wtył. 

Woldemaras w swoim czasie naz- 
wał bardziej Ścisłe zbliżenia między 
państwami  bałtyckiemi  romantyką 
polityczną. 

Nie miał on czasu  kiedyśmy 
chcieli jechać do Kowna dla podpisa- 
nia umowy handlowej. Jeśli nasz 
poseł w Kownie jest mu niewygodny, 
to my możemy pozostać tam i bez 
posła. Ale Litwa doprawdv nie po- 
siada tylu przyjaciół międzynarodo- 
wych, ażeby z lekkiem sercem mogła 
się pozbyć przyjaciela najbardziej ser- 
decznego i bezinteresownego. 

Dalej Berg omawia wywiad Celen- 
sa i konstantuje, że ten ostatni był 
w opozycji w stosunku do wszyst: 
kich ministrów spraw zagranicznych 
prócz samego siebie. W czasach Me- 
jerowicza znalazł nawet chytry spo- 
sób, kiedy pewnego pięknego dnia 
opuścił "stanowisko wice - ministra 
spraw zagranicznych, ażeby natych- 
miast na drugi dzień wnieść interpe- 
lację odnośnie tej polityki zagranicz- 
nej, którą wczoraj jeszcze kierował. 
Nic dziwnego więc, że Celens może 
Szczerzyć zęby na obecnego ministra 
i byłoby niezrozumiałem, gdyby prze- 
oczył możność wykorzystania napaści 
Woldemarasa. Jednak, jako poseł 
opozycyjny, nie może on wogóle są- 
dzić o stanowisku sejmu, lub jakiej- 
kolwiek komisji w stosunku do ja- 
kiegokolwiek ministra. Jeśli czyni to 
przykrywając się płaszczykiem — ргле- 
wodniczącego komisji, to jest to nie- 
takt tak samo, jak wywiad Woldema- 
rasa, którego Celens broni. 

„Pedeja Brichi“ zamieszcza  arty- 
kuł, w którym omawia ostatni incy- 
dent pomiędzy Woldemarasem a Ba- 
lodisem. W mowie Balodisa w !Ge- 
newie — pisze autor artykułu —gBnie 
była konkretnie poruszana kwestja 
kolei Libawa — Romny, a były wska- 
zywane tylko „wiadome linje kolejo- 
we", które przechodzą przez Litwę i 
Polskę i kończą się w portach ło- 
tewskich. Jak widać, w mowie wspom- 
niana była nietylko Litwa, lecz także 
i Polska, a ponieważ zupełnie nie 
poruszano zagadnienia, które z obu 
państw ponosi odpowiedzialność za 
zwłokę do wznowienia komunikacji 
na wspomnianych linjach kolejowych, 
przez to staje się niepojętem, jak na 
podstawie tych danych można było 
dojść do wniosku, że Łotwa naruszy- 
ła neutralność i skłania swe Sym- 
patje wyłącznie w kierunku Polski. 

W związku z ostatniem. wystąpie- 
niem b. ministra Celensa, autor arty- 
kułu pisze: „Prawie we wszystkich 
państwach w sprawie polityki zagra- 
nicznej istnieje zasada wspólnej akcji 
nazewnątrz. Znajdujący się na sta- 
nowisku ministra Spraw Zagranicz- 
nych p. Celens stale podkreślał ko- 
nieczność trzymania się tej zasady. 
W państwie można otwarcie tworzyć 
opozycję w stosunku do każdego mi- 
nistra, tylko nie w stosunku do mini- 
stra spraw zagranicznych — zwykle 
zaznaczał p. Celens. Jak pogodzić 
te słowa Celensa, który, jako poseł 
dlo Sejmu, jest jednocześnie przewod- 
niczącym sejmowej komisji Spraw 
Zagranicznych, z jego obecnem — ро- 
stępowaniem. 

  

zarzątzenia Kardynała Hlonda. 

POZNAN. 18.X. PAT. W związku 
z obchodem 10-lecia niepodległości 
Polski ks. Kardynał Prymas Hlond 
zarządził, aby w niedzielę dnia 11-g0 
listopada we wszystkich świątyniach 

«jedna z niedzielnych mszy Świętych 
miała charakter nabożeństwa  dzięk- 
czynnego za cud odzyskania niepod- 
ległości z kazaniem na temat obo- 
wiązków narodu wobec Boga, z Te 
Deum po mszy Świętej i modlitwą 
za Rzeczpospolitą i Jej Prezydenta, 

we 

WILNO, Piątek 19. października 1928 r. 
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Malo obiseujące wynurzenia Sidikauskasa. 
BERLIN. 18.10. (PAT). Nacjonalistyczna „Deutsche Tageszeitung* ogłasza wy- 

wiad udzielony temu dziennikowi przez posła litewskiego w Berlinie Sidzikauskasa, który 
oświadczył, że w nadchodzących rokowanach królewieckich Litwa nie będzie mogła wyjść 

za granice propozycyj, poczynionych już przez nią. 
ir Litwa, cświsdczył Sidzikauskas, jest zdania, że po zakończeniu stanu wojny należy 
przedewszystkiem zorganizować pokój. Dlatego też żąda zawarcia paktu o nieagresji 
i zdemilitaryzowania obszaru Wileńszczyzny, by w ten sposób nie narażać dalszych ro- 
kowań na ewentualne obostrzenie. 

W Kownie znalaz! się nowy „rewelałar”. 
Z Kowna donoszą: urzędowy komunikat podaje co następuje: Litewska policja po- 

fityczna aresztowała w Kownie jednego z wybitnych pieczkajtisowców Franciszka Pa- 
włowskiego, który przez Niemcy przybył z Wilna do Kowna. Pawłowski jest jednym z 

. organizatorów powstania w Taurogach i wybitnym współpracownikiem „Pirmynu*. Pa- 
włowski jak i inni, aresztowani pleczkajtisowcy opowiada, że emigranci zarówno 
pod względem materjalnym tak i moralnym są pod wyłączną opieką rządu polskiego. 

" Według jego słów, rząd polski wydaje miesięcznie na emigrantów 50.000 zł. Między inne- 
mi „Pirmyn* również wydaje się za polskie pieniądze. jeden z giównych współpracow- 
ników tego :pisma, Popławski co dwa tygodnie jeździ z Wilna do Warszawy po dyrek- 
tywy i pieniądze na gazetę. Następnie Pawłowski opowiada że 22 sierpnia odbył się 
w Wilnie zjazd emigrantów, na który przybyli emigranci z różnych miast Polski, Rygi i 
Niemiec. Zjazd odwiedzi burmistrz wileński Czyż, który wygłosił gorące przemówienie 

"i życzył emigrantom powodzenia w ich poczynaniach. Zjazd opracował rezolucję, zgod- 
nie z którą głównym celem emigrantów jest zbrojne powstanie w celu obalenia obecne- 
go rządu i zwołania drugiego sejmu ustawodawczego. Według słów: Pawłowskiego, po 
źjeździe wpływ Pleczkajtisa znacznie się zmniejszył i główną rolę w emigracji litewskiej 
zaczął odegrywać Popławski, 
za naczelnika wojennego eddziału emigrantów, liczącego 115. os6b. 

Następnie Pawłowski opowiada, że proklamacje antyniemieckie, jakie niedawno u- 
kazały się w Kownie, sprowadzone zostały na rozkaz Polaków. 

Imeydent na granicy lifewskiej. 
Z pogranicza litewskiego dónoszą o nowych incydentach na granicy. We 

wsi Marty gminy Olkienickiej banda szaulisów, która wdarła się na terytorium 
polskie, uprowadziła konie włościańskie. W, innem znów miejscu, wpobliżu 
wsi Podumble, nieznani sprawcy dokonali zamachu na litewskiego żołnierza ze 
strazy granicznej. Sprawcy zamachu ukryli się na terytorjum Litwy. 

Niepopularna: nominacja w Esionii. 
TALLIN. 18.10. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu rady ministrów zostały po- 

stanowione nominacje na stanowiska dyrektorów Esti Banku członka zgromadzenia na- 

rodowego Karna oraz Tannenbauma, a na stanowisko dyrektora banku pożyczek długo- 
terminowych — Rotielda. 

Przeciwko mianowaniu Karna protestowali wszyscy ministrowie, należący do partji 
rolnej. Nominacje powyższe wywołały w kołach politycznych Estonji wielkie wrażenie. 

Partja rolna, która kategorycznie sprzeciwia się tym nominacjom zwołała na dzień dzi- 
siejszy posiedzenie nadzwyczajne, na którem ma ustalić swój stosunek do rządu. 

Jak wiadomo, partja rolna w estońskiem zgromadzeniu narodowem jest najliczniej- 
sza, posiada bowiem 26 członków i wskutek tego odegrywa w koalicji rządowej wielką 

rolę. 

Nieuzasadnione obawy niemieckie. 
BERLIN. 18.10. (PAT). Organ stronnictw niemiecko - narodowych. „Deutsche Ta- 

geszeitung* zamieszcza na naczelnem miejscu artykuł p.t. „Wielka troska", w którym 

podnosi ałarm z powodu niebezpieczeństwa, grożącego rzekomo Prusom wschodnim ze 

strony Polski. 

Dążenia Polski do udziału w rokowaniach o ewakuacji Nadrenji, zmierzają do stwo- 

rzenia niebezpiecznego dla Niemiec iunctim pomiędzy zagadnieniem zachadniem i wschod 

niem. Dziennik dopatruje się w polityce polskiej dążenia do odebrania Prus Wschodnich 

od Niemiec wszelkiemi sposobami kończy żądaniem podjęcia pianowych na wielką ska- 

lę zakrojonych zarządzeń politycznych i gospodarczych, mających na cełu wzmocnienie 
Prus Wschodnich, a przedewszystkiem podjęcia zdecydowanej walki o skasowanie ko- 
rytarza pruskiego. 

Zakończenie procesu komunistycznego w Rumunii. 
BUKARESZT. 18.X. PAT. W Clui zakończył się wielki proces prze- 

ciwko tajnej organizacji komunistycznej. 
Sąd wojenny, który prowadził rozprawę uwolnił 33 oskarżonych, 

oraz publicystę Aradiego. 23 oskarżonych zostało skazanych na karę wię- 
zienia od 15 dni do 8 lat. 14 wyroków wydano zaocznie. 

Proces ustalił wywrotową działalność organizacji, skierowaną prze- 
ciwko bezpieczeństwu państwa Oraz łączność jej z centralami propagandy 
komunistycznej zagranicą, które dostarczały pieniądze na działalność ko- 

„munistyczną wśród związków robotniczych Rumunii, 

0 lofniku Mae Donaldzie brak wiadomości. 
LONDYN, 18 X. PAT. Brak dotychczas w Londynie jakichkolwiek wiado- 

mości o locie lotnika Mac Donalda, który wyleciał wczoraj z Nowej Funlandji, 
budzi w Londynie obawy. Dzisiaj = isczorem Mac Donald powinien był wylą- 
dować w Staglane pod Londynem. Dotychczas żaden z parowców nie sygnali- 
zował ukazavia się aparatu Mac Donalda. Zapas benzyny pozwoli lotnikowi na 
| w powietrzu do jutra rana, Jest bardzo prawdopodobne, że Mac 
onald wylądował w jakiemś odludnem miejscu Irlandji, skąd nie mając radjo- 

stacji nie możę dać znać o sobie. 

Lotnik niemiecki dotarł da Tokio. 
TOKIO, 18 X. PAT. Lotnik Hiinefeld, który odleciał z Berlina, celem do- 

konania lotu Berlin — Tokio zmuszony był do lądowania na przedmieściach 
Tokio z powodu burzy. Samolot jest silnie uszkodzony. Załoga wyszła bez 
szwanku. 

Fanatyk sekciarski umiera po 40 dniach posiu. 
LONDYN, !'8 X. — W Kanadzie zmarł pewien staruszek, który nie jadł 

w ciągu dni 40-stu. Śmierć nastąpiła z powodu wyczerpania organizmu. 
Zmarły, który należał do jednej z sekt chrześcijańskich, postanowił wraz 

z rodziną zachować w ciągu 40 dni najściślejszy post i nie przyjmować żadnych 

pokarmów stałych. jednakże organizm jego nie wytrzymał tak ciężkiej próby. 
Żona, syn i synowa zmarłego zostali znalezieni w niezwykle ciężkim stanie, iecz 

istnieje nadzieja utrzymania ich przy życiu. 

Pierwszy ad 50 lai wyrok Śmierci wę Włoszech. 
RZYM. 18.10. W Lucca odbył się w trybunale obrony państwa proces przeciwko 

komunistom Deliamaggiora i Spadoni'emu, oskarżonym 0 zabicie dwóch iaszystow. 
Prok. królewski w przemówieniu swem zakwalifikował popełnione przez obu komunistów 
przestępstwa jako zbrodnie, o charakterze masowym, zagrażając bezpieczeństwu państ- 
wa i domagał się kary Śmierci dia obu oskarżonych. Żyw 

Sąd wydał wyrok skazujący Dellamaggiore na karę Śmierci przez rozstrzelanie, 
a Spadoni'ego na 10 lat więzienia. лЫЫ ; 

Naležy zaznaczyč, že wykonany we Wloszech wyrok šmierci jest pierwszym od 

Siatysiyka prasy šwiaiowej. 
Jedno z pism paryskich podaje ciekawą statystykę prasy całego świata. 
Najwięcej pism wychodzi w St. Zjedn. a mianowicie 30.000. Na drugiem miejscu 

ze Francja z 10.00 pism, za nią Niemcy, gdzie ogółem wychodzi 7.000 pism wszelkiego 
rodzaju. 

W stosunku do liczby mieszkańców najbogatszą prasę posiada Szwajcarja, gdzie 
na 1.000.000 mieszkańców przypada 270 pism. Na drugiem miejscu stoją Stany Zjedno- 
czone Ameryki Północnej (250 pism na 1.000.000 mieszkańców), dalej idzie Francja (240) 
za nią Holandja (130), Niemcy (115), Anglja (95), Włochy (60), Poiska w tej staty- 
styce znajduje się na szarym końcu. 

Najsilniejszy rozwój wykazuje prasa w poszczególnych państwach w pierwszych 
latach powojennych, kiedy to powstał na całym niemal Świecie cały szereg. nowych 
wydawnictw. а 

W czasach ostatnich rozwój ilościowy prasy światowej odbywa się w tempie po- 
wolniejszem.   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, — 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozraieszczenia 0! eń 

Pleczkajtis zaś wyjechał do Grodna, gdzie jest uważany 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— "ul. Szeptyckiego A. Łaszuk į 

„ BRASLAW—Ksieg, T-wa „Lot“, i 
, DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 

" GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
'GRODNO- Ksieg. 

*IWIENIEC-—- A, Ossoling. 
KLECK-— Sklep „Įednošč. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

” NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

    

   

POLSKA I 
Ostatni mój list z Rumunji po- 

święcam sprawom polsko-rumuńskim. 

Czy są jakie sprawy sporne pomię- 

dzy dwoma krajami? Sporów na 

„szczęście pomiędzy zjednoczoną Pol- 

ską i. zjednoczoną Rumunją nie było 

i niema. Ale są dwie niezalatwione 

kwestje, które chcemy tu. omówić: 

chodzi nam o szkoły polskie na Bu- 

kowinie i o odszkodowania dla wy- 

właszczonych Polaków w Besarabji. 
Rozumiemy doskonale, że Rumu- 

nja musiała wziąć pod surową kontro- 

lę szkolnictwo mniejszości narodo- 

wych w prowincjach odzyskanych. Po- 

lacy bardzo dobrze wiedzą, że pod 

pokrywką .najsłuszniejszych praw i 

haseł zręczni agitatorzy. przemycają 

występną akcję polityczną zmierzają- 

cą do osłabienia Państwa.  Mniejszo- 

Ści narodowe wszędzie mają prawo 

do życia, ale w Rumunji gospodarzem 

jest naród rumuński, a każdy oby- 

watel panstwa rumuńskiego musi się 
w. szkole uczyć języka rumuńskiego. 

„Ale żałować należy, że stosując usta- 

wy szkolnictwa mniejszościowego do- 

tyczące, władze rumuńskie nie potra- 

fiły przeprowadzić niezbędnego roz- 

różnienia pomiędzy mniejszościami 

skłonnemi do agitacji anty-rumuńskiej 
a mniejszościami w całem tego sło- 

wa znaczeniu, wobec Wielkiej Rumunii 

lojalnemi. 

Polacy bukowińscy do tej ostatniej 
grupy bezsprzecznie należą. Jest ich 

od 30 do 50.000. Ilu ich jest napra- 

м@е — tylko spis ludności (którego 

Rumuni jeszcze od końca wojny nie 
przeprowadzali) wykazać zdoła. Ale 

faktem jest, że w roku 1921 władze 

rumuńskie zamknęły w Czerniowcach 

polskie gimnazjum, że od tego czasu 

zamknięto także 34 szkoły powszech- 

ne oraz polskie seminarjum nauczy- 

cielskie. Protesty miejscowych  Pola- 
ków nic nie pomogły. Dyplomacja 

polska nie chce i nie może się mie- 

sząć do wewnętrznych spraw Rumunii 

(a Polacy bukowińscy są obywatela- 

mi rumuńskimi), ale opinja polska 

nie może patrzeć obojętnie na nie- 

zrozumiałe postępowanie władz ru- 

muńskich wobec tych, którzy są na- 

turalnemi łącznikami pomiędzy Polską 

a Rumunją. Czyż Rumuni złe zrobili 

doświadczenie z polskimi emigranta- 

mi? Czyż wśród nielicznych genera- 

łów rumuńskich, odznaczonych po 

ostatniej wojnie orderem „Mihai. Vi- 

teazul“, najwyższem odznaczeniem 

wojskowem naszych sojuszników, 

niema trzech generałów o polskich 

nazwiskach (Cichocki, Rudziński i 
Gorski)? 

Żadne względy nie tłumaczą po- 
stępowania władz rumuńskich wobec 

szkolnictwa polskiego na Bukowinie. 

Jakiejś „Irredenty* polskiej w Czer- 

niowcach nikt chyba się nie nie oba- 

wia. Dobrze więc uczynił -Marszatek 

Piłsudski, że w swych bukareszten- 

skich rozmowach z rumuńskimi mę- 

żami stanu zwrócił ich uwagę na 

sprawę zamkniętych szkół polskich 

na Bukowinie. Miejmy nadzieję, że 

wreszcie sprawa ta zostanie załatwio- 

na tak, jak się tego rodzaju kwestje 

między sojusznikami załatwia. 

Przejdźmy teraz do wywłaszczenia 

majątków polskich w Besarabji. Tu 

znów żaden Polak nie myśli kwestjo- 

nować słuszności samej reformy rol- 
nej rumuńskiej. Wiemy zresztą dob- 
rze, że w Besarabji reformę przepro- 

wadziła miejscowa Rada Ludowa 

(Sfatul Tsarei) i że Parlament buka- 

reszteński musiał ją bez zmian apro- 

bować, bo to było jednym z warun- 

ków przyłączenia się Besarabji do 

macierzy. Ale skoro rząd rumuński 

zrobił już wyjątek dla Anglików i 

Francuzów, poszkodowanych przez 

refvrmę besarabską, to nie widzimy 

powodu, dla któregoby odmówił 
wszelkiego odszkodowania Polakom. 

Jest ich zresztą niewielu i chodzi o 

sumy bardzo skromne. Oddawna już 

toczy się na ten temat wymiana not 

pomiędzy Warszawą a Bukaresztem, 

T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. i 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”. 
SWIECIANY POW.—Rynek 9. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
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RUMUNJA. 
Bukareszt, w październiku, 

ale—jak dotychczas—bez  najmniej- 

szego skutku. 

Obiema temi sprawami żywo się 

interesuje hr. jan Szembek, z wiel- 

kim taktem i dystynkcją reprezentują- 

cy Rzplitą w Bukareszcie. Zaszczyco- 

ny osobistem zaufaniem Marszałka 

Pilsudskiego —i przy jego osobistem 

poparciu—może nasz poseł w įRu- 

munji skutecznej, niż dotychczas w 0- 

bu niezałatwionych sprawach interwen- 

jować. P. Karol Davila, gentleman w 
całem tego słowa znaczeniu, przed- 

stawiciel Rumunji w Warszawie, bar- 

dzo przychylnie do obu tych spraw 

się odnosi. Miejmy więc nadzieję, że 
zgodne wysiłki dwu dyplomatów do- 

prowadzą do szczęśliwego załatwienia 

małych, ale irytujących i długo już 

wlokących się spraw. 

Polska i Rumunja potrzebują się 

nawzajem. lch sojusz jest gwarancją 

pokoju w Europie wschodniej. Oba 

narody powinny swe wysiłki kiero- 

wać ku stałemu i coraz większemu 

wzajemnemu poznaniu się, ku za- 

cieśnianiu łączących je węzłów.  Uni- 

kać zaś powinniśmy wszystkiego, co- 

by choćby w najmniejszej grupie o- 

bywateli jednego czy drugiego kraju 

wywoływało uczucie krzywdy. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Konierencja w sprawie 
żelaza. 

W dniu wczorajszym przybył z 
Katowic do Wilna Prezes Dyrekcij 
Syndykatu. Polskich: Hut Żelażnych p. 
A. Balzer w Towarzystwie Dyrektora 
Warszawskiego Oddziału Syndykatu 
p. T. Słubickiego celem osobistego 
zaznajomienia się ze stanem handlu 
żelazem na Ziemiach Półnonych oraz 
przemysłem przeróbczym. 

P. Prezes Balzer koncerował w 
godzinach rannych z wielkifmi hurtow- 
nikami oraz Zarządem Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego >(z 
tym ostatnim w sprawie „Wileńskiej 
Fabryki Drutu i Gwoździ”, która, jak 
wiadomo, należy do Banku), wieczo- 
rem zaś w mieszkaniu prywatnem p. 
Dyrektora D. Kapłan-Kapłańskiego, 
odbyła się konferencja Zarządu Zrze- 
szenia Hurtowników Żelaza na iKre- 
sach Wschodnich z udziałem tpoważ- 
niejszych kupców z Wilna, Białego- 
stoku, Grodna, Suwałk, Baranowicz 
i Lidy. 

W przemówieniu swem zaznaczył 
p. Prezes Bałzer, że celem jego przy- 
jazdu jest nawiązanie dobrych  sto- 
sunków Syndykatu z kupiectwem о- 
raz stworzenie unifikacji gospodar- 
czej wszystkich dzielnic Polski. 

Zasadniczem dążeniem Syndykatu 
jest zwiększenie konsumpcji żelaza na 
Kresach, oraz, co zatem idziet zaopat- 
rzenie skadów w towar, tak, aby 
odbiorca zawsze znalazł to, czego 
potrzebuje w danej chwili. 

Nie bez wielkiego znaczenia 
tu kwestja uregulowania cen, 

Naszem dązeniem—mówi p. Pre- 
zes—jest stworzenie zdrowego kupca, 
do którego moglibyśmy mieć zaufa- 
nie. Ideałem jest kupiec—dodaje żar- 
tem p. Balzer—który płacąc wczoraj 
zamawia jutro. 

W dalszym ciągu konierencji za- 
bierali głos poszczególni członkowie 
jej. wysuwając swoje dezyderaty i 
spostrzeżenia. 

Dziś rano pp. Balzer i Słubicki 
wyjechali autem do poszczególnych 
miasteczek i miast celem bliższego 
zapoznania się ze swymi klientami. 

jest 

Kongres rolniczy w  wojewódz- 
fwie farnopolskiem. 

LWÓW. 18.X. PAT. W Borszczo- 
wie, w województwie tarnopolskiem, 
odbył się kongres rolniczy z udzia- 
łem miejscowego starosty Szreibera, 
senatora Gołuchowskiego, wszystkich 
naczelników gmin powiatu borszczow- 
skiego oraz zaproszenych gości, w 
liczbie około 150 osób. Przemawiali 
posłowie  Kosydarski i Jaruzelski, 
omawiając sprawy rolnicze. Uchwalo- 
no rezolucję, wyrażającą zaufanie do 
rządu obecnego Oraz domagającą się 
zmiany konstytucji. Po kongresie od- 
było się posiedzenie komitetu gospo- 
darczego z udziałem obu posłów i 
senatora. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rąch świątecznych oraz £ prowincji © 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 prow. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 
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Audjencje u prezydenta 
Rzeczypospolitej 

Wczoraj o g. 11 zrana p. Prezy 
dent Rzeczypospolitoj prof. Mościcki 
przyjął prof. Kryńskiego, który pro- 
sił p. Prezydenta o objęcie protekto- 
ratu nad kongresem chirurgicznym, 
odbyć się mającym w r. 1929. 

Następnie przyjął p. Prezydent 
delegację 1 pulku', radjotelegraficzne- 
go, która wręczyła p. Prezydentowi 
oznakę honorową pułku. Z kolei p. 
Prezydent Rzeczypospolitej _ przyjął 
delegację oficerskiej szkoły sanitarnej, 
która zaprosiła p. Prezydenta na u- 
roczystość promocji podchorążych. 

Q godz. 12 m. 15 w poł. p. Pre- 
zydent przyjął posła austrjackiego w. 
Warszawie p. min. Posta, który. pro- 
sił p. Prezydenta o objęcie protekto- 
ratu nad uroczystościami, związanemi 
z jubileuszem, setnej rocznicy uro- 
dzin Schuberta. 

Wyjazd Prezydenta do Chorzowa. 

Jak się dowiadujemy, dn. 20 b.m. 
ma przybyć na Śląsk Prezydent Rze- 
czypospolitej Ignacy Mościcki. Prezy- 
dent bawić będzie na Śląsku przez 
dwa dni w charakterze czysto pry- 
watnym i podczas pobytu swego za- 
mieszka w Chorzowie. 

Jednocześnie przybędzie do Kato- 
wic minister przemysłu i handlu Kwiat- 
kowski, który weźmie udział w ogól- 
nopolskim zjeździe dęlegatów ligi mor- 
skiej i rzecznej. 

Pase? Peru u ministra Zaleskiego. 

Wczoraj o g. 2 pp. p. minister 
Zaleski przyjął świeżo przybyłego po- 
sła peruwiańskiego p. Barrosa. 

Audjencja u p. marszałka Sejmu. 

Marszałek sejmu p. Daszyński 
przyjął w dniu wczorajszym  dotych- 
czasowego sekretarza p. prezesa rady 
ministrów, p. por. Zaćwilichowskiego, 
który przed wyjazdem na studja do 
Francji złożył p. marszałkowi wizytę 
pożegnalną. 

G. K. W. P. P. S. 
W dniu wczorajszym obradował 

C. K. W. P. P. S. Po przyjęciu rezo- 
lucjj w sprawie strejku łódzkiego 
przystąpiono do rozpatrywania .spra- 
wy warszawskiej rady związków za- 
wodowych. Jak donosilišmy C. K. W. 
na ostatniem swem posiedzeniu po- 
wziął rezolucję, w myśl której war- 
szawska rada związków zawodowych, 
na której czele stanął poseł Jaworow- 
ski nie ma racji bytu ze względu na 
kompetencje centralnej komisji związ- 
ków zawodowych. Mimo tej rezotucii 
warszawska rada związków istnieje 
w dalszym ciągu. 

Po ożywionej dyskusji uchwalono 
odłożyć sprawę do najbliższego po- 
siedzenia, które odbędzie się w naj- 
bliższy piątek. Do piątku odłożono 
również sprawę  ustosunkowania się 
posła Jaworowskiego -do pisma 
„Przedświt. 

P. Jaworowski  zobowiążał się | 
poprzednio na posiedzeniu C. K. W. 
do ogłoszenia w „Robotniku*  dekla- 
racji, iż nie ma z „Przedšwitem“ nic 
wspólnego. Deklaracja taka nie uka- 
zała się. : 

Śmierć generała polskiego 

WARSZAWA, 18—X. Pat. Dziś o 
godz. 2 po południu zmarł tu gene- 
rał broni ś. p. Tadeusz Jordan Roz- 
wadowski, przeżywszy lat 66. 

Łosie i wilki w Kawieńszczyźnie. 

W okolicy Bejsagoły ukazały się 
rzadkie i wymierające już okazy fauny 
rodzimej — łosie. Prawdziwą sen- 
sację wzbudziły onegdaj dwa łosie, 
którzy korzystając widocznie z ciszy 
porannej i braku tuchu przeszły się 
o świcie przez m. Bejsagołę i skryły 
się w pobliskim lesie. 

Daleko wszakże częstszym  goś- 
ciem, zwłaszcza na wsi, jest drugi okaz 
tejże fauny rodzimej — wilki. Naj- 
więcej grasują one w okolicy Łoz- 
dziej, gdzie zuchwałe stada w biały 
dzień porywają owce, a nawet ;krowy 
i konie, i ošmielają się zbliżać do 
wiosek. 

Ludność patrzy na to bezradna, 
gdyż rząd nie wydał zezwolenia na 
jedną bodaj dubeltówkę. 

Amnestja w Grecji 
Rząd grecki przygotowuje amne- 

stję, na zasadzie której będą wypusz- 
czeni na wolność przestępcy politycz- 
ni, skazani od roku 1925. 

Między innymi wypuszczeni zo- 
staną więźniowie, pozbawieni wolno:- 
ci w okresie dyktatury Pangalosa.



2 SŁOWO 

ECHA KRAJOWE Dookoła bezsensownego strajku łódzkiego, 
0 właściwą formę pracy kalturalno-spolecznej w Stołpcach. 

Miasteczko Stołpce liczy nieco wię 
cej ponad 5,000: mieszkańców, dzielą- 
cych się zasadniczo na trzy narodo- 
wości: — polską, białoruską i żydow- 
ską. Z tego: społeczeństwo  biatoru- 
skie zupełnie bierne w pracy społecz- 
nej, żydowskie zasklepione w ramach 
swej narodowości, — czyli, że cały 
ciężar pracy kulturalno - społecznej i 
społeczno - państwowej, polega jedy- 
nie i wyłącznie na narodowości ро!- 
skiej. 

Z kolei zainteresujmy się placów- 
kami tej pracy. Tak, Stowarzyszenie 
Kulturalno - Oświatowe „Reduta, jak 
Pow. Kom. L. O.P. P.; Komitet Wych. 
Fiz. i Przysposobienia Wojskowego, 
również Koło Macierzy Szkolnej—no- 
szą tu charakter czysto  inteligencki. 
„Ognisko* na stacji kolejowej — or- 
ganizacja to czysto związkowa zawo- 
dowcėw;  „Strzelec“ — organizacja 
ideologiczna. 

Przedstawiony skład  organizacyj 
społeczno - kulturalnych i społeczno- 
państwowych posiada lukę, tę miano- 
wicie, że organizacje te noszą swój 
specyfistyczny charakter i nie mogą 
być w szerszem pojęciu terenem pra- 
cy społecznej, gdyż'z tych lub innych 
względów, współpraca szerszego ogó- 
łu społeczeństwa w tych organiza- 
cjach jest nie do pomyślenia, nie 
przedstawiając naogół większego za- 
interesowania dła ogółu społeczeń- 
stwa. 

Z tego powodu praca społeczna 
odbywa się połowicznie i wysiłki w 
tym kierunku nie dają pożądanych wy- 
ników, jedynie zniechęcenie i zawód 
przykładającym się do tej pracy — ш- 
dziom Stąd więc po chwilowych aży- 
wieniach w danych placówkach, na- 
stępuje dłuższy zazwyczaj zastój w 
pracy, prowadzący częstokroć do zu- 
pełnej martwoty i zaniku działalności 
organizacji. 

Reasumując powyższe, dochodzi- 
my do przekonania, że taki kierunek 
pracy społecznej jest niewłaściwy. 
Praca społeczna nie może polegać na 
jednostce, ani na ремпет  odłamie 
społeczeństwa — lecz na tem, że każ- 
dy obywatel winien brać w niej udział. 
Praca tego rodzaju powinna być szko- 
tą społeczeństwa — a nie sceną, na 
którą mniej uświadomieni patrzą i ob- 

serwują obojętnie. Rzeczą uświado- 

mionego społeczeństwa nie bawić się 

bezpłodnie w bakałarzy, nauczających 
sposobem obrazkowym, metodą po- 
glądową — lecz obcowaniem i współ- 
pracą z bliska z szerszemi warstwami 
społeczeństwa, podnosić ogólny po- 
ziom życia społecznego i budzić zro- 
zumienie dła szłachetnej idei i dążeń. 

Tak prowadzona praca społeczna 
ma jeszcze inną ujemną stronę. Orga- 

-nizuje się ją z braku należytega opar- 
cia w organizacjach społecznych — 
przeważnie w urzędach. Już nie tylko 
organizacja — lecz i przeprowadzenie 
akcji różnych Komitetów, Tygodni i 
zbiórek, polega wyłącznie na pracy 
personelu urzędników, co ogromnie 
odciąga ich od właściwych zajęć i 
wpływa nader ujemnie na tok urzędo- 
wania i na sprawności urzędów. 

Pozatem, dana impreza dorywczo 
siłą rzeczy traktowana, nigdy nie jest 

należycie przygotowaną. Akcja ogra- 
nicza się do ulicznych zbiórek, istnej 
plagi obecnych czasów — co wygląda 
na wyciąganie grosza od  społeczeń- 
stwa. Tymczasem, w innej formie 
przeprowadzona akcja, w formie kon- 
certów, przestawień teatralnych, za- 
baw, rozgrywek sportowych i innych 
rozrywek dających przyjemność, lub 
przynoszących pewne korzyści kultu- 
ralno - umysłowe, jak odczyty — da 
a wiele lepsze wyniki i wszechstron- 
nie odpowiadać będzie celowi. 

Nie wątpię, że z  wyłuszczonemi 
wywodami każdy, komu dobro spo- 
ieczne leży — pogodzi się w zupełno- 
ści. Chodzi więc teraz o wyszukanie 
właściwej formy i wybranie placówki 
najbardziej odpowiedniej do  prowa- 

dzenia pracy społecznej. Jest nią 
w mojem przekonaniu — Dom Ludo- 
wy. Już sama nazwa Świadczy, że 
Dom Ludowy powinien być ogniskiem 
koncentrującem życie najszerszych 

warstw społeczeństwa, gdzie każdy 
inteligent znajdzie olbrzymie pole do 
pracy, która przyniesie mu moralne 
zadowolenie — a społeczeństwu istot- 
ne korzyści. Dobrze prowadzony Dom 
Ludowy i dla inteligenta przynieść 
może wiele miłych niespodzianek, 
gdyż dostateczny zasób środków ma- 
terjalnych pozwoli na sprowadzenie 
od czasu do czasu dobrego zespołu 
teatralnego, lub muzycznego i t. p. lub 
wreszcie instytucja będzie w możno- 
ści utrzymać specjalistów, jak nauczy- 
cieli śpiewu, muzyki, instruktorów 
sportowych i t. p. z czego i inteligent 
wiele korzystać może. 

Dom Ludowy powinien objąć swą 
działalnością wszystkie dziedziny ży- 
cia kulturalno - społecznego, przez 
zorganizowanie odpowiednich  sekcyj 
t. j. dramatycznej, chóralno - muzycz- 
nej, sportowej z podsekcjami różnych 
gałęzi sportu, oświatowej, krajoznaw- 
czej, zabawowej, — wreszcie sekcji 
imprezowej, której specjalnem  zada- 
niem byłoby przy współudziale innych 
odpowiednich sekcyj organizowanie 
różnych przygodnych imprez na cele 
kulturalno - społeczne, lub społeczno- 
państwowe, różnych tygodni i t. p. co 
odciążyłoby od pracy urzędy, dając 
gwarancje należytego  przeprowadze- 
nia zamierzonej akcji. 

Tak pojęta organizacja dałaby rę- 
kojmię rytmicznego pulsowania i nor- 
malnego rozwoju życia społecznego. 
Szeroki zakres działalności takiej In- 
stytucji daje duże pole inicjatywie; 
dobre wyniki pracy — zadowolenie; 
a podniesienie poziomu życia społecz- 
nego — istotną korzyść dla każdego 
członka społeczeństwa. 

Tylko: — nie trzeba unikać udzia- 
łu w tej pracy w fałszywej obawie o 
uronienie godności własnej: nie moż- 
na żenować otoczenia maską zimnej 
powagi i nie wolno zrażać lekceważe- g 
niem niżej stojących stanowiskiem lub * 
kulturą... 

Stanowisko urzędowe — w urzę- 
dzie tylko ma znaczenie i mieć powin- 

no. Stanowisko społeczne trzeba so- 
bie wyrobić i zdobyć pracą wśród 
społeczeństwa. 

— Myśląc poważnie, bierzmy się 
do pracy z zapałem, radością, życiem, 
wiarą — i bezwzględnie szczerze. 

W. Engmann. 
  

BARANOWICZE 

— Komitet gospodarczy. Wiado- 
mem jest, iż bilans nasz jest ujemnym 
od kilkunastu miesięcy, zawdzięczając 
temu, iż wwozimy masę rzeczy, bez 
których moglibyśmy się obejść w zu- 
pełności, lub zastąpić ich wyrobami 
krajowemi. Tylko niezrozumieniem 

przez szerszy ogół zasady, iż nie wszy 
stko dobre, co zagraniczne i że niektó- 
re wyroby krajowe są lepsze i bez- 
względnie tańsze od zagranicznych, 

możemy sobie tłomaczyć ten. niebywa- 
ły wwóz towarów zagranicznych bądź 
to drogą legalną, bądź to szmuglem. 
W całym kraju obecnie tworzy się tak 

zwana „Liga samowystarczalności go- 
spodarczej*. W Baranowiczach także 
powstał Komitet Gospodarczy, który 
ma te same zadania, co i Liga. 

W dniu 14 października odbyło się 
walne zgromadzenie Komitetu, które- 
go prezesem jest miejscowy działacz 
społeczny, Pan Rejent Danowski. 

Zebraniu przewodniczył p. vice - 
starosta Lubański. Po długich deba- 
tach uchwalono zorganizować 3 se- 
kcje Komitetu. 

I sekcja wwozu pod przewodnict- 
wem p. Antonowicza w skład sekcji 
weszli: p.p. Gałaj, Bukowski, Kowa- 
lewski, Rapoport,. Pieniążek, Czyżew-. 

Konierencje w celu zlikwidowania zafargu. 
WARSZAWA, 18-X. Pat. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w. mi- 

nisterstwie pracy konferencje przedstawicieli przemysłu włókiennicznego w 

Łodzi oraz związków robotników włókienniczych przy udziale  przedstawi- 

cieli ministerstwa, mające na celu likwidację strajku w przemyślie wlókien- 

niczym. 

Konierencie wyniku dofychczas mie dały. 
: WARSZAWA. 18.10. (PAT). W dniu 18 bm. odbywały się w Ministerstwie Pracy 
i Opieki Społecznej w ciągu całego dnia do późnej nocy narady z przedstawicielami 

organizacyj robotniczych i przedestawicielami przemysłu włókienniczego w sprawie li- 

kwidacji zatargu wynikłego w Łodzi i okręgu łódzkim. 

Po kilkakrotnych naradach oddzielnych z poszczegółnemi stronami rozpoczęły się 

o godz. 19-ej posiedzenia obustronne, które trwały do godz. 0 m. 30. jednakże konieren- 

cja została zamknięta nie doprowadzając do zawarcia umowy zbiorowej. 

Wygasanie sirajku — masowy powróf do pracy. 
Według nadchodzących wiadomości z Łodzi, strajk powszechny, trwa- 

jący tam już od 3 dni, zaczyna wygasać. 

Dziś rano rozpoczął się ruch tramwajowy. Uruchomione są prawie wszy 
stkie linje tramwajowe. Roboty kanalizacyjne są już w pełnym toku. Służba 
restauracyjna wróciła do pracy jeszcze wczoraj. Rzeźnia miejska pracuje nor- 
malnie. Handel i transport pracują. W miałych i średnich zakładach w prze- 
myśle włókniczym strajk trwa nadal. 

Dziś spodziewana jest uchwała pracowników miejskich natychmiasto- 
wego przerwania strajku. 

  

Która sztafeta wcześniej ukończy bieg? 
Zakończenie gigantycznego biegu. 

WARSZAWA, 18 X. PAT. Po 17 dniach bieg sztafetowy dookoła granic 
Polski zbliża się ku końcowi. We czwartek o godz. 6 rano sztafeta wschodnia 
niesiona przez posterunkowych straży granicznej przybyła do miejscowości 
Chorzełe. 

O godz. 2 po południu tegoż dnia sztafeta przybyła do wsi Stawiska 
i znajdowała się już w bezpośredniej bliskości od miejsca startu. Według przy- 
puszczeń sztafeta ta powinna ukończyć bieg dzisiaj w godzinach nocnych, 

O sztafecie zachodniej, niesionej przez żołnierzy KOP-u., dowództwo Korpusu 
Ochrony Pogranicza nie otrzymało w dniu dzisiejszym żadnej informacji. 

Wobec tego, że sztafeta ta znajdowała się w dniu wczorajszym bliżej me- 
ty, niż sztafeta wschodnia, sądzić naieży, że ukończenie biegu zachodniej pa- 
teczki sztafetowej nastąpi w dniu dzisiejszym przed północą. 

Rozpoczęcie arcyciekawego procesu. 
KATOWICE, 18 X. PAT. Przed tutejszym sądem apelacyjnym rozpoczęła 

się dzisiaj rozprawa w procesie pomiędzy arcyksięciem Fryderykiem a skarbem 
państwa o dobra Komory Cieszyńskiej. 

Walka żołnierzy arabskich ze szczepem Aifausa. 
Odebrano im mnóstwo bydła. 

MADRYT. 17.10. (PAT). Komunikat urzędowy donosi, że pewien pułkownik, dele- 
gowany przez, wysokiego komisarza Marokka do Cabojudy wykrył obecność band pow- 
stańczych, należących do szczepu Aitausa, zamieszkującego w strelie francuskiej zacho- 
dniej Sahary. 

Wpobliżu Puerto Cansado dwa aeroplany wysłane dla przeprowadzenia wywiadu 
na miejscu, stwierdziły obecność oddziałów powstańczych, w których posiadaniu znajdo- 
wała się znaczna ilość bydła, skradzionego szczepom hiszpańskiej części zachodniej 

Sahary. 
Delegat wysokiego komisarza wysłał na spotkanie tej grupy jednego. kaida z 37 

jeźdźcami arabskimi, którzy w ubiegły czwartek dościgii powstańców i wszczęli z nimi 
walkę w okolicach Puerto Cansado. 

Powstańcy zostali rozproszeni, pozostawiając w ręku przeciwników 27 zabitych, 
licznych jeńców, kilka tysięcy sztuk bydła i wiełbłądów, 26 karabinów i znaczną ilość 

amunicji. 

ski, Korzec, Grodzki, Tec. Abramow- 

ski i Winnikow. 
II. sekcja wywozu pod przewodni- 

ctwem p. Szałewicza w skład sekcji 
weszli: p. p. Snowski, Rogoziński, Jo- 
selewicz, Barancewicze, Zambrzycki, 
Dembiński, Mackiewicz, Nowicki, Zie- 
liński, Kowalski, Wołochwiański, Ko- 
tłubaj, Łopot i Siermiatycki. 

Iii. sekcja pod przewodnictwem p. 
Danowskiego, w skład sekcji weszli: 
p.p. Major Paciorkowski, inż. Layman, 
Głąbik, Makowski, Markowicz, Pie- 
niążkiewicz, Baranowski, _Wolfson, 
Szpakowski, Kobus i Gołębiowski. 

Ogólne zgromadzenie dało wyty- 
czne sekcjom przyszłej pracy, a mia- 
nowicie: 

Sekcja wwozu: Zbieranie informa- 
cyj a przywożonych do  Baranowicz 
towarach zagranicznych i ich odbio- 
rach. 

Zwoływanie odbiorców w celu ich 
uświadomienia, prowadzenie stałej 
ewidencji dalszych odbiorów i uświa- 
domienie ich. 

Sekcja wywozu: Zebranie wiado- 
mości co, dokąd i w jakiej iłości wy- 

  

woziło się za granicę, nawiązanie ści- 
słego kontaktu między  wszystkiemi 
eksporterami w powiecie z jednej stro- 
ny, a centralnemi instytucjami ekspor- 
tu z drugiej. Dalsza ewidencja ekspor- 
tu, wyjaśnienie nowych możliwości 
eksportowych, zabiegi o kredyty w 
celach umożliwienia eksportu. 

Sekcja propagandy: Organizowa- 
nie adczytów, odezwy, artykuły w 
prasie, wprowadzenie kroniki gospo- 
darczej i imprezy dochodowe. Wresz- 
cie prezes Komitetu p. Rejent Danow- 
ski poinformował obecnych, iż wkrót- 
ce zorganizuje się Bank Eksportowy 
w Warszawie i iż w Baranowiczach 
będzie niebawem wybudowany elewa- 
tor. 

Na tem posiedzenie zakończono. 

Chcemy wierzyć, iż tak energiczni 
działacze społeczni, którzy tworzą po- 
szczególne sekcje, a tembardziej pre- 
zes sekcyj, którzy dali się już poznać 
ze swej pracy, na gruncie  miejsco- 
mym, rozwiną tę miłą i pożyteczną 
pracę dla dobra kraju i ogółu. 

S. G. 

Kfo się cieszy... 
Wystarczy przejrzeć pobieżnie pra- 

sę sowiecką z ostatnich dwóch dni 
aby zorjentować się, ile radości spra- 
wił w Moskwie strejk powszechny w 
Łodzi. „Izwiestja* i „Prawda* z wtor- 
ku 16-go b. m. pełne „są sążnistych 
depesz o przebiegu strejku, o jego 
rozmiarach, o panice w burżuazyjnych 
dzielnicach miasta i o... „wyjeździe 
gen. Małachowskiego, dowódcy O. K. 
Łódź, do Warszawy po dyrektywy". 

Wiadomość o wybuchu strejku 
ogłoszona jest tłustym drukiem w obu 
pismach, w „Prawdzie” zdobiąfją foto- 
grafje 4 posłów komunistycznych do 
Sejmu: towarzyszy Sypuły, Warskie- 
go, Rosiaka i Bitnerašjako głównych 
bohaterėw „operacji IGdzkiej“ zaaran- 
żowanej w myśl instrukcji  kominter- 
nu zgodnie z ostatniemi jego  dyrek- 
tywami. 

uprócz depesz „Prawda zamiesz- 
cza artykuł jakiegoś _ Witkowskiego 
poświęcony strajkowi. W artykule 
ym czytamy między innemi: 

„Partji komunistycznej i kierowa- 
nej przez nią opozycji w związkach 
zawodowych, dzięki nieustannej i ene- 
rgicznej kampanji  zapošrednictwem 

» licznych wieców, zwoływanych przez 
komunistycznych posłów sejmu, nie 
zważając na terror policji, Oraz ulo- 
tek i t. p. udało się wywołać ruch 
na większą skalę. Nie darmo bowiem 
partja komunistyczna w ciągu całego 
czasu tłumaczyła masom robotniczym, 
że strejk włókniarzy jest częścią wal- 
ki całej klasy pracującej Polski prze- 
ciwko ofensywie kapitału, przeciwko 
dyktaturze faszystowskiej przygotowu- 
jącej zbrojny napad na Z. S. S. R.“ 
Artykuł swój, wspomniany  Witkow- 
ski kończy wskazaniem zadań jakie 
leżą przed partją komunistyczną w 
Polsce, a które dadzą się streścić w 

"jednem zdaniu. Oto partja powinna 
dążyć wszelkiemi siłami do rozsze- 
rzenia się strejku na inne przemy- 
słowe okręgi a przedewszystkiem na 
Zagłębie Dąbrowskie, Śląsk i Okręg 
K rakowski. 

Radość w Moskwie, rozjaśnione i 
zaaferowane twarze sowieckich kore- 
spondentów w Polsce wskazują naj- 
lepiej wodę na czyj młyn jest strejk 
łódzki. . 

r. 

TNT 

Tegoroczny salon antomobilowy w Paryźnu. 4 
5 b. m. został otwarty w Paryžu do- 

roczny salon automobilowy. Jest to już 
22-gi z kolei w przeciągu 30 lat — pierwszy 
bowiem datuje z 1898 r. 

Uroczystości otwarcia dokonał  prezy- 
dent Doumergue. Niezmiernie ważną kwe- 
stją było jakim samochodem t. j. jakiej fir- 
my, przyjedzie on na wystawę. Zaszczyco- 
ny samochód dałby oczywiście okazję szczę- 
śliwej firmie do wielkiej reklamy. Ażeby ni- 
kogo: nie faworyzować, proponowano Dou- 
mtergowi przyjechać powozem  zaprzężo- 
nym w dwa białe muły albo poprostu 
przyjść piechotą, odmówił jednak stanow- 
cze i ostatecznie zdecydował się na lando- 
lecika Renaulta. > 

Ponieważ w olbrzymich halach jest 
1.050 wystawców, przeto nie można było 
się "4 bawić w szczegółowe oglądanie, 
Doumergue przeleciał jak burza, nigdzie się 
dłużej nie zatrzymując. Nie przeszkodziło 
to żadnej firmie ogłosić nazajutrz, że pre- 
zydent „dłuższą chwilę stał przed standem.. 
rozpytując się o szczegóły i chwytając w lot 
zalety nowego typu”. 

Swoją drogą nowe typy są rzeczywiście 
nadzwyczajne: przeważnie (w dwóch trze- 

cich) z conduite interieure t. j. zamknięte 
i wielocylindrowe. Od sześciu do ośmiu cy- 
lindrów — oto dzisiejsza moda; samochód, 
który nie może wyciągnąć 120 na godzinę 
jest uważany za żółwia. Uderza wszędzie 
staranność wykończenia — karoserje, to 
istne cacka, możnaby je umieścić w salonie 
jako ozdobę. Prym trzyma, mimo wszystko, 
Rolis — Royce; samochód tej marki niema 
w sobie nic nadzwyczajnego, ot dystyngo- 
wana, nadzwyczaj elegancka maszyna. 

Ale cena 120 tysięcy dolarów — to nie 
w kij dmuchał, każdy patrzy z szacunkiem 
na tak drogą maszynę i wydaje mu się ona 
czemś doskonałem i niedościgłem. Ale i Tal- 
boty, Hispano — Suizy, Lorraine — Dieri- 
chy, Delage, Delahaye, Hotchkissy, Chenard 
i Valckery, Buicki i setki innych robią wra- 
żenie swym nienagannym wyglądem, tyle 
tego jest, że nie wiadomo na co patrzeć, na 
czem skupić swą uwagę. 

Nowe wynalazki są demonstrowane z 
zapałem. Do najciekawszych naležy samo: 
chód podnoszący za naciśnięciem guzika 
dowolne koło — ułatwia i przyśpiesza to 
niesłychanie zmianę opony lub kiszki, dłu- 
ga i męcząca ceremonja z lewarkiem staje 
się niepotrzebną. Automatyczne smarowanie 
jest również na porządku dziennym, acz 
mocno przez niektórych  kwestjonowane. 
Hamulce na wszystkie cztery koła zyskały 
już moc obowiązującą, nawet w najsłab- 
szych maszynach. Pozatem ciekawe próby 
reformy rażących w oczy reflektorów, za- 
miana magneto przez Delco, koła przednie 
pędowe haigneau, Brasicz i t. d. 

Dwie największe wytwórnie francuskie: 
Citroėn i Renault czynirą ogromne wysiłki 
aby nie stracić swej popularności, zwłaszcza 
konkurencja samochodów amerykańskich 
jest dla nich groźna, trzeba się dobrze wysi- 
lać aby odpierać ataki z za morza. O For- 
dzie mało co słychać, po okresie wielkiej 
wziętości zdaje się schodzić na drugi plan 
— Chevrolety są godnym rywałem i znako- 
micie ścieśniły królestwo króla samochodów. 

Wogóle tegoroczny salon jest niezbitym 
dowodem, że postęp w dziedzinie automo- 
biłizmu jest stały i mimo osiągniętej dosko- 
nałości nie zanosi się wcale by w najbliž- 
szych latach jego tempo uległo zwolnieniu. ‚ 

K. 

Sowiecki komisarz spraw wewnętrnych o Zagranicanych koncesjonarjnszach, 

W tych dniach sowiecki komisarz 
spraw wewnętrznych, Tołmaczew, u- 
dzielił wywiadu przedstawicielom pra- 
sy, którym przedstawił swój pogląd 
na sprawę pozyskania koncesjonarju- 
szy zagranicznych na rzecz współpra- 
cy w gospodarstwie miejskiem ZSSR: 
Dotychczas koncesjonarjusze zagrani- 
czni pracują jedynie w gospodarstwie 
wiejskiem i około eksploatacji bo- 
gactw naturalnych kraju. W miastach 
gospodarka prowadzona była dotych- 
czas wyłącznie o własnych siłach przy 
użyciu dochodów samorządów miej- 
skich z tytułu podatków. Szybki roz- 
wój miast rosyjskich zmusił jednak 
miarodajne czynniki do zastanowienia 
się nad kwestją pozyskania kapitału 
zagranicznego również dla gospo- 
darstw miejskich. Rosja liczy już dzi- 
siaj ponad 30 miast wielkich z ludno- 
ścią ponad 100.000 mieszkańców. A 
przytem , — mówi 
stan miast rosyjskich jest wprost opła- 
kany. Kanalizacja istnieje zaledwie w 
10% wszystkich większych miast, wo- 
dociągi — w 40% , oświetlenie ele- 
ktryczne — w 80 %, tramwaje w 38 
miastach. W licznych bardzo miastach 
urządzenia techniczne są przestarzałe 
i nie odpowiadają dzisiejszym wyma- 
ganiom życia wielkomiejskiego. Insty- 
tycje użyteczności publicznej muszą 
być rozbudowane i udoskonalone, a 

Tołmaczew, — 

da tego potrzebne są bardzo znaczne 
kapitały. Z tego właśnie względu rząd 
rosyjski nosi się z zamiarem udziela- 
nia koncesyj również w miastach. W 
myśl prowizorycznego planu konce- 
Sjonarjusze zagraniczni otrzymać ma- 
ją prawo urządzenia i eksploatacji inz 
stytucji użyteczności publicznej w ki 
kudziesięciu miastach, przyczem ogól- 
ny kapitał wszystkich tych koncesyj 
wynosić będzie prawdopodobnie oko- 
ło 400.000.000 rubli. 

Koncesjonarjuszom przyznane bę- 
dą, — według słów Tołmaczewa, — 
daleko idące ulgi celne, a pozatem bę- 
dą oni mieli zapewnione prawo korzy- 
stania z zysków przedsiębiorstw pod 
tym jednak warunkiem, że wszelkie 
taryfy będą normalizowane. 

Oświadczenie komisarza Tołma- 
czewa na temat nastąpić mającej 
wkrótce współpracy miast rosyjskich 
z kapitałem zagranicznym, wywołało 
w opinji sowieckiej niezwykłe zainte- 
tesowanie. Wskazuje ono nietylko na 
to, że w sowieckiej gospodarce miej- 
skiej rozpoczyna się nowa era, lecz 
posiada również zasadnicze znacze- 
nie polityczne, bowiem rozszerzenie 
granic polityki koncesyjnej stanowczo 
uważane być musi za dałsze ustęp- 
stwo komunizmu na rzecz systemu ka- 
pitalistycznego. 

  

0SZTUGE LUDO 
Technika współczesna jest wytwo- 

rem mózgu, jest syntezą myśli lud- 
zkiej logicznej, jasnej, konsekwentnej. 
Technika ułatwia, udoskonala, czyni 
dostępną każdą dziedzinę życia, bu- 
rząc jednocześnie, niszcząc i rujnując 
niejeden przybytek, w którym serce, 
uczucie i sentyment gospodarzami byli. 

Kosztem uczucia rozwja się mózg. 
Kosztem tradycyj, przywilejów, róż- 
nic dzielnicowych, a nieraz i narodo- 
wościowych - rozwija postęp, cywili- 
zacja. | niema na to rady. Burzymy 
stary dom, aby na jego miejscu wy- 
budować nowy według wymagań i 
potrzeb współczesnych. A jeżeli zda- 
rza się, że w ruchu budowlanym pa- 
dają ofiarą wiekowe pamiątki - żałują 

je miłośnicy RY jedynie. 

    

Rzeczą jest zupełnie zrozumiałą, 
że sztuka wogóle, a sztuka ludowa w 
szczególności, w ostatnim okresie 
rozwoju techniki uległa też pewnym 

COPAŁOPAŁCE 
WEJ SŁÓW PARĘ 
przewartościowaniom, zmianom, mody- 
fikacjom. - 

Sztuka monumentalna po okre- 
sach zwątpień, odchyleń, a nieraz i 
zboczeń całkiem karykaturalnych, dziś 
już pewniejszą stopą szuka dróg 
równoległych współczesności. Sztuka 
zaś ludowa, utylitarna, zastosowana 
do przedmiotów użytku codziennego, 
chyli się ku upadkowi, raczej ku za- 
nikowi. ы 

Sztuka ludu naszego, chłopa od 
prawiecznych czasów związanego z ro: 
lą—jest całkiem inną, odmienną, niż 
sztuka człowieka z miasta. 

Ma ona w sobie najwięcej trady- 
cyj i resztek kultury starożytnej. Jest 
bogatą, różnorodną i zachowała naj- 
więcej pierwiastków archaicznych, Prze- 
jawia się w każdej dziedzinie twór- 
czości, w każdej jednak zachowując 
naiwność i prostotę pomysłów, szcze- 
rość w wykonaniu i ten nieuchwytny 

rytm kompozycyjny, tak właściwy ta- 
lentom samorodnym. 

Obcując ciągle z przyrodą, chłop 
ma najwięcej chwil kontemplacji, któ- 
re w połączeniu z głęboką  religijno- 
ścią stworzyły te przepiękne baśnie, 
legendy, podania i gadki ludowe, tak 
bogate w fantazje i tendencje, a które 
są podstawą literatury ludowej, istnie- 
jącej od najwcześniejszych lat, prze- 
kazywanej z ust do ust przez dziada 
—wnukom, przez ojca dzieciom. Ta- 
ka słowna literatura (jak również i 
muzyka, melodje ludowe) jako nie 
utrwalana odrazu—zachowała się w 
najmniej czystym stanie. 

Nieraz w takich podaniach zdania 
całe, a nawet i sens bywały zmienia: 
ne już w: drugiej, trzeciej interpretacji, 
a cóż mówić o tych, które przeżyły 
wiele pokoleń. 

Lecz jakże dużo poezji, wypowia- 
danej z głębi duszy chłopskiej, głę- 
bokiej, lecz prymitywnej i naiwnej, jak 
u dziecka--wyczytać możemy patrząc 
na te liczne rozsypane przy drogach 
—kapliczki, krzyże i figurki Święte. 
Wiele pokory, cierpliwości i głębokiej 
wiary jest zaklęto w tych Ponjezusi- 
kach i Matkach Bożych Bolešciwych, 
zawsze w wiankach z żywych kwia- 
tów, lub obwiązanych kolorową szmat- 

ką wstążki. 
Figurki te, przeważnie autorów nie- 

znanych, służą do dziś dnia jako do- 
wody olbrzymich możliwości i uzdol- 
nień śnycerskich i rzeźbiarskich chło- 
pa polskiego. Naiwne w proporcji i 
rysunku, wykazują jednak dużo po- 
mysłowości i wyczucia w kompozycji, 
a zrodzona przez nieumiejętność od- 
waga - pozwala autorom na dowolne 
dociąganie proporcyj ciała do kom- 
pozycji. Rozczulającemi są również te 
niewybredne, niewyszukane Środki, z 
jakich korzysta autor, aby nadać da- 
nej postaci lub twarzy wyraz smutku, 
boleści lub uśmiechu. 

SILP. 
Te same cechy charakteryzują 

również drzeworyty ludowe i malo- 
wania na szkle — niegdyś jedyne 
obrazki w chatach na wsi. 

Z rozwojem drukarstwa i spopu- 
laryzowaniem książki i oleodruków— 
drzeworytnictwo ludowe zanikło zu- 
pełnie, a pozostałe niezniszczone nie- 
liczne obrazki przechowywane są mu- 
zeach i zbiorach, jako jeszcze jeden 
dowód wszechstronności sztuki ludo- 
wej. Ostatniemi czasy po wsiach, ja- 
ko upiększenie chat — rozpowszech- 
nione są bardzo, w niektórych  dziel- 
nicach,—malowanki i wycinanki: ma- 
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lowanki powstały pod wpływem na- 
leciałości miejskich, w  wycinankach 
zaś przypadek odgrywa bardzo wiel- 
ką rolę, więc nie są to rzeczy O war- 
tości wiecznej. Najszerszą i najbogat- 
szą w pomysły dziedziną w twórczoś- 
ci ludu naszego jest bezwątpienia 
strój, który jest zawsze odbiciem, 
odźwierciadleniem charakterów grup 
całych, klimatu w danej miejscowości, 
dobrobytu jego mieszkańców i t. d. 
Stroje w Polsce są bogate i koloro- 
we, nietylko zawdzięczająć pomarań- 
czowo-czerwonym pasiakom  łowiec- 
kim, lub kwiaciastym spodniczkom i 
chusteczkom krakowskim, lecz w 
głównej mierze zawdzięczając haftom, 
wyszyciom i koronkom, w wykonaniu 
których tak celuje każda kobieta 
miejska. Od najmłodszego wieku 
uczy się dziewczyna tkać, haftować, 
wiązać koronki no i układać wzory, 
gdyż prawie wszystkie wzory haftów 
miejskich są układane przez same wy- 
konawczynie. Lud polski lubi haft, 
lubi paciorki, koronki. Są dzielnice, w 
których strój męski jest również bo- 
gato haftowany, lub aplikowany skó- 
rą. Zaś poszczególne części stroju, 
jak czepce, serdaki, staniki i fartuszki 
u kobiet, a pasy, suto ćwieczkami i 
kołeczkami nabijane u mężczyzn— 
zdumiewają swoją pomysłowością i 
bogactwem ornamentyki i kolorów. 

Najbardziej być może upośledzoną 
pod względem stroju jest nasza Wi- 
leńszczyzna, jak też najbardziej jed- 
nostajne i smętne są jej krajobraze i 
wsie. 

Właściwie nie upośledzony, tylko 
strój na Wileńszczyźnie najprędzej 
zanika. W muzeum etnograficznem 
U. S. B. možemy oglądač przecudow-; 
ne koszule haftowane i tkane w bo 
gate ornamenty, pomysłowe koloro- 
we czepce weselne i mężatek, sute. 
zbierane spodnice z samodziałów, ale 
niestety, oglądać takie stroje możemy 
dziś tylko w muzeum, w życiu zaś 
ani w jednej wsi nie spotkamy dziew- 
czyny ubranej w strój czysty bez na- 
leciałości miejskich. Dziewczęta wiej- 
skie na Wileńszczyźnie chodzą w spo- 
dniczkach z samodziału lecz w lakier- 
kach na francuskich obcasach, a w 
bluzkach z perkalu fabrycznego. I ta- 
ka dziewczyna na obcasach, nieraz z 
podciętą grywkąiw bluzce do figury 
jest jakby smutnym symbolem obec- 
nego stanu sztuki ludowej. Zanik tej, 
tak bogatej jeszcze niedawno dziedzi- 
ny sztuki, - obserwować możemy dziś 
wszędzie we wszystkich dzielnicach. 
Jak powiedziałem poprzednio — cywi- 
lizacja postępując naprzód wymaga 
wiele ofiar, sieje wielkie spustoszenia 
naokoło. Lud nasz nie ma możności 
jeszcze korzystać ze wszystkich przy- 
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Prace przygotowawcze do wybo- 
row do Izby Przemystowo - Handlo- 
wej w Wilnie prowadzone są juž od 
dłuższego czasu i wkrótce dobiegną 
do końca. Sprawa wyborów ma dla 
osób zamieszkałych na terenie przy- 
szłej Izby Przemysłowo - Handlowej 
Wileńsko - Białostockiej niemałe zna- 
czenie, to też nie od rzeczy będzie po- 
dać garść informacyj o tem, co już 
zrobiono i czego możemy się spodzie-. 
wać. 

U Jak wiadomo, mocą nominacji, 
podpisanej przez p. ministra Przemy- 
słu i Handlu, komisarzem wyborczym 
został nacz. wydziału przemysłowego 
Woj. Wileńskiego p. inż. Sławiński, 
pozatem do komisji głównej weszli, z 
nominacji p. inż. Dżenajewicz i z wy- 
boru: v.-prezes Zw. Przemysłowców 
Polskich w Wilnie p. F. Wodzinowski 
prezes Stow. Kupców i Przemysłow- 
ców chrześcijan m. Wilna p. R. Ruciń- 
ski, vice prezes Zw. Kupców Žydow- 
skich w Wilnie p. S. Trocki, dyrektor 
Banku Kupców i Przemysłowców Ży- 
dowskich p. S. Kroszkin oraz przed- 
stawiciela przemysłu białostockiego p. 
p. M. Frylling i R. Wieczorek. 

Uruchomione zostały 44 obwodo- 
we komisje wyborcze, przyczem każ- 
dy obwód obejmuje teren działalności 
poszczególnego urzędu skarbowego. 
w Przy tym podziale Wilno ma u. p. 
cztery obwody,, Białystok dwa i każ- 
dy powiat po jednym. : 

Do wszystkich tych obwodów zo- 
stały rozesłane listy wybo:cze. Termin 
sprawdzania tych list upłynął już w 
dniu 14 b. m. i jak się dowiadujemy 
frekwencja sprawdzających była b. 
nieznaczna. Na prowincji wogóle nie 
interesowano się, co wynika z małych 
stosunkowo korzyści, jakie przyniesie 
z sobą Izba drobnemu  kupiectwu i 
przemysłowi niezespolonym w organi- 
zecje. W mieście zainteresowanie się 
wyraziły przedewszystkiem organiza- 
cje i stowarzyszenia handłowo - prze- 
mysłowe i to głównie w sensie spraw- 
dzenia, czy dana osoba, wysuwara 
przez nich do Rady uprawniona jest 
do tego. 

Niezależnie od tego, małą skalę 
zainteresowania się tłomaczyć należy 
„tem, že według wszelkiego prawdopo- 
dobieństwa, sfery handlowo-przemy- 
słowe polsko-żydowskie wejdą w po- 
rozumienie celem wystawienia współ- 
nej listy kandydatów. 

Pertraktacje w tym kierunku pro- 
wadzone są już od szeregu tygodni i, 
jak należy przypuszczać, uwieńczone 
zostaną pomyślnym rezultatem. Ter- 
min złożenia tych list upływa z dniem 
21 b. m. i do tego czasu pertraktacje 
muszą być zakończone definitywnie. 

Ułożenie takiej listy tak, aby wszy- 
stkie zainteresowane organizacje mia- 
sfa i prowincji, zostały zadowolone, 
przedstawia ogromne trudności. Zro- 
zumiałem jest, że każdy chce mieć jak- 
największą ilość mandatów. 

W wypadku dojścia do porozumie- 
nia, ustalone zostanie sześć list: 1) o- 
bejmująca teren Woj. Wileńskie i Bia- 
łostockie dla I-ej kurji przemysłowej 
(pierwsza kurja obejmuje cztery pier- 
wsze kategorje świadectw przemysło- 
wych), 2) obejmująca ten sam teren 
dla Il-ej kurji handlowej, 3) obejmu- 
jąca teren Woj. Nowogródzkiego i Po- 
łeskiego dla I-ej kurji przemysłowej; 
4) obejmująca ten sam teren dla I-ej 
kurji handlowej,5) obejmująca teren 
wszystkich czterech  wojewėdzt @а 

Il-ej kurji przemysłowej i 6) obejmu- 
jaca ten sam teren dla Il-ej kurji han- 

dlowej. 
Za kilka dni wyjaśni się w sposób 

ostateczny, czy upragnione przez 
wszystkich porozumienie zostanie u- 
wieńczone pomyślnym skutkiem i 
wówczas będziemy mogli podać skład 
personałny poszczególnych list. Obec- 
nie możemy tylko stwierdzić, że Wil- 

no otrzyma ilość mandatów odpowia- 
dająca jego znaczeniu w życiu gospo- 
darczem. Wilno będzie grało w Izbie 
pierwsze skrzypce. 

Jak już zaznaczyliśmy, w jednym z 
poprzednich numerów, na stanowisko 
dyrektora Izby Wileńsko-Białostockiej 
wysuwany jest b. minister komunika- 
cji inż. Romocki. Prezesem Rady, we- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa, 
będzie p. Roman Ruciński. 

У. Т. 

INFORMALIE. 
PRZEMIAŁ PSZENICY I ŻYTA. 
Na podstawie rozporządzenia p. mini- 

stra spraw wewnętrznych z dnia 10 paź- 
dziernika b. r. wydanego w porozumieniu 
z ministrami: Skarbu, Rolnictwa oraz Prze- 
mysłu i Handlu, jest dozwolony przemiał 
pszenicy na mąkę 65% jako gatunku naj- 
wyższego, oraz na mąkę gatunków  niż- 
szych. Przemiał żyta jest dozwolony na mą- 
kę 70% jako gatunku najwyższego oraz 
na mąkę gatunków niższych. Zakazane jest 
używanie mąki pszenrtej i żytniej pochodzą- 
cych z przemiału nieodpowiadającego  po- 
wyższym normom do przerobu i wszelkiego 
rodzaju wypieku, w zakładach  przemysło- 
wych. 

Do prowadzenia kontroli upoważnione 
są powiatowe władze administracji ogólnej. 

Winni przekroczenia przepisów  niniej- 
szego rozporządzenia karani będą na pod- 
stawie art. 4 i 5 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 91 poz. 527). Przepisy 
niniejszego rozporządzenia, dotyczące prze- 
miału pszenicy, wchodzą w życie w 30 dni 
po ogłoszeniu, przepisy, dotyczące przemia- 
łu żyta, wchodzą w życie w dniu 20 paź- 
dziernika b. r. 

   

WYWÓZ MAKUCH. 

Dnia 15 b. m. o godz. 12 w poł. w 
gmachu Ministerstwa Rolnictwa odbyło się 
zebranie, na którem omawiane były sprawy 
związane z założeniem cła na pasze treści- 
we wywożorte z kraju. W zebraniu prócz 
delegatów, org. rolnit czych brali udział 
przedstawiciele P. B. R. oraz Ministerstwa 
Skarbu. 

Zebranie jednogłośnie wypowiedziało 
się za projektem M. R. t. j. ustalenia od 
makuch ' wywożonych z kraju cła 10 zł. 
za każde 100 kig. bez wzgłędu na to czy 
pochodzą z olejarni pracujących przy po- 
mocy pras, czy też środkami chemicznemi. 

Wobec stanowiska właścicieli olejarni, 
którzy twierdzą, że nie mają zapotrzebowa- 
nia na makuchy, w najbliższym czasie ma 
być zwołana druga konferencja, która bę- 
dzie miała za zadanie ustalić iłość zapotrze- 
bowania oraz ewentualną cenę. 

  

— Kurs pszczelniczy. W celu zwiększe- 
nia dochodowości pasiek i zaznajomienia 
miejscowej ludności z racjonalnem  pszczel- 
nictwem, Związek Kółek Organizacyj Rol- 
niczych Ziemi Wileńskiej i Towarzystwo 
Pszczelnicze Ziemi Wileńskiej, organizuje w 
Postawach, w lokalu Domu Ludowego 3- 
dniowy kurs pszczelniczy. Początek kursu 

dnia 27 października o godz. 3 po południu. 
Wstęp dła wszystkich bezpłatny. 

Dyrekcja kina „POLONJA* ma 
zaszczyt zakomunikować Sz. Pu- 
bliczności, że co soboty i nie- 
dziele i w dni świąteczne od- 

będą się specjalne 

seanse od godz. 12-ej do 4-ej p.p 
Ceny miejsc od'50 groszy, 

tem samem Dyrekcja daje moż- 
ność szerokim warstwom uczęsz- 

czania do naszego kina. 

Z poważaniem 
Dyrekcja kina „POLONJA“ 

P. S. Tytuł pierwszego obrazu 

„Jack ostrzygł się“. W roli 

głównej Jack Coogan. Dla 

dzieci i młodzieży dozwolone. 

AEA TIT OAZA V ХНН ОЩ ОР TANKISTKA 

wilejów tej cywilizacji, dochodzą do 
niego tylko echa, które jednak potra- 
fią spaczyć niejedno, zatruć niejeden 
posiłek duchowy. 

Dziś praktyczność nauczyła chio- 
pa kryć chaty nie słomą lub gontem, 
lecz dachówką i blachą cynową. Zni- 

„ kły z chat rzezania i okucia w dese- 
snie. natomiast wewnątrz chaty zjawiły 
się mebte fabryczne, maszyna do szy- 
cia, która skutecznie tępi ręczne szy- 
cie i haftowanie. ‚ 

Gramofon rozpasł się nie w jed- 
nej chacie zamożniejszej i napełnia 
ulice melodjami obcemi, a nieraz wtó- 
róje mu harmonijka. Kobzy, liry i pi- 
szczałki jak i stroje pochowały się 
również do muzeów. 

Pod pułapem wiszą rzędem oleo- 

druki, lub też obrazki Święte, w ta- 
kiej przeważającej obfitości sprowa- 
dzane do nas z Niemiec. Zamiast 
drewnianego Ponjezusika stoi gipso- 
wa Madonna w niebieskim płaszczyku 
z różową buzią, nieraz w asyście 

„ złoconych aniołków lub baranków. 
" Łóżka w zamożnych chatach są 
pokryte ordynarnemi tkapami, kupo- 
wanemi w najbliższem mieście, swoje 
zaś samodziałowe pochowane głębo- 
ko w skrzyni, również fabrycznego 
pochodzenia. Okna zawieszone bibuł- ; 
kowemi firankami, a na oknach stoją 
geranje i pelargonie, często w  bla- 

szankach, a nie gliaianych garczkach. 

Jeżeli w domu jest ktoś piśmien- 

ny — znaleźć można „rozmowy króla 

Solomona z królową Sabbą*, lub 

zbiorek wierszyków miłosnych. | | 

| tylko kołyska dziecka dowcipnie 

zawieszona na drągu, przymocowa- 

nym pod sufitem, świadczy, iż nie 

zupełnie'zanikła u chłopa pomysłowość 

l tylko warsztat tkacki w zimie 

pośrodku chaty, w lecie rozebrany i 

zawieszony pod sufitem „ mówi 
o tem, że bywają jednak w tej chacie 
chwile twórczości. х 

Po ukończeniu pracy domowej, 
zamiast odpoczynku siada kobieta 
lub dziewczyna do warsztatu tkackie- 

go. | kilimy, które powstają jako re- 
zultat tej pracy, są jakby oazą na 
pustyni dzisiejszej bezstylowości ludo- 
wej i 
wienia. 

dłuższego omó- wymagają 
Ergo. 
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Bolszewicko-kowieńska infryga przeciwko cerkwi 
prawosławnej w Polsce. 

Qdzzwy arcybiskupa Eleuferiusza w Wilnie. 

Jak władomo, niedawno Voldemaras poczynił kroki, które do 
pewnego stopnia szachują postanowienia konkordatu, rozdzie- 
lającego Ziemię Wileńską od litewskiej prowincji kościelnej. Vol- 
demaras postarał się u prawosławnego metropolity Sergiusza w 
Moskwięfpozostającego pod wpływem bolszewików o zatwier- 
dzenie porowne na stolicę t, zw. Arcybiskupstwa Litewskiego 
i Wileńskiego, arcybiskupa prawosławnego Eleuterjusza, który 
swojego czasu nie uznał autokefalji cerkwi prawosławnej w 
Polsce i usunięty z biskupstwa wileńskiego udał się pod opiekę 
Kowna, której ono udzieliło mu ze zrozumiałych względów 
politycznych. 

Od kiiku dni pojawiły się na terenie Ziemi Wileńskiej ode- 
zwy, drukowane w Kownie, podpisane przez biskupa Eleuterju- 
sza, w których ten mianuje się w dalszym ciągu arcybiskupem 
Wileńskim i Litewskim, nawołuje ludność prawosławną do nie- 
posłuszeństwa autokefaljicznej cerkwi w Polsce. Odezwa zaznacza, 
że prawosławni biskupi w Polsce otrzymali swoje godności 
drogą niekanoniczną, że sobór cerkwi prawosławnej w Polsce 
nie może mieć przeto żadnego znaczenia i t. d. 

Według innych wiadomości odezwa ta wydana została w 
porozumieniu z metropolitą moskiewskim, za sprawą bolsze- 
wików, którzy w ten sposób usiłują wzbudzić nieufność prawo- 
sławnej ludności do swoich biskupów i do całej autokefalicznej 
cerkwi w Polsce. 

fwionetka kpf Wirtiha czeka na remont 
Jak się dowiadujemy kpt. pilot. Wirth, oficier armji szwajcarskiej, który zmuszony 

był londować wpobliżu Wilna, korzystając z pomocy władz wojskowych przewiózł swo- 
ią awionetkę na lotnisko w Porubanku i obecnie oczekuje na części zapasowe potrzebne 
mu do zremontowania aparatu. Części te wysłane już zostały z fabryki w Stuttgardzie, 
gdzie aparat został skonstruowany i wykończony. 

Wyjaśniło się że lot kpt. Wirth'a i jego Śmiałej towarzyszki p. Eriki Nauman miał 
charakter próby pobicia rekordu na tego typu motorze. Lot miał odbyć na trasie: Stut- 
tgart, Kowno, poczem z powrotem do Królewca i Stuttgardu. Z powodu defektu motoru 
kpt. Wirth zmuszony był lecieć wolniej i wreszcie zabłądził, co w sumie zmusiło go 
londować pociemku nieznając terenu. Przestrzeń od Stuttgardtu do Wilna przebył kpt. 
Wirth w 13 godzin. ` 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiegji U. 5. В. 

z dnia — 18-X 1928 r. 
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Wscbóć sł. g. 6 m. 00 

Zach. sł. o g. 16 m. 52 

  

  

Ciśnienie |) 
średnie w m. ] 18 

Тешреишл{ i 146 
średnia 

Opad za do- } 11 
bę w mm | 

Wiatr ! й ; 
erzewatający \ Południowe-wschodni. 

Uwagi: pochmurno, śnieg, deszcz 

Minimum za dobę — 19C. 
Maximum na dobę 2>C. 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

MIEJSKA. 
— (o) Rejestracja przedsiębiorstw prze- 

mysłowo - handlowych. Wydział przemysło- 
wy Magistratu przystąpił do rejestracji 
wszystkich przedsiębiorstw przemysłowo - 
handiowych w Wilnie. 

— (0) Z posiedzenia Komitetu rozbudo- 
wy m. Wilna. Na posiedzeniu Komitetu roz- 
budowy m. Wilna, odbytem w dniu 17 pa- 
ździernika, zostały przyznane następujące 
pożyczki 1) spółdzielni „Dom spółdzielczy: 
(Mostowa 3) w kwocie 271000 zł. 2) spół- 
dzielni urzędników dyrekcji robót publicz- 

nych na budowę przy ul. Kościuszki i Holen 
derni 200.000 zł. i 3) zarządowi Opieki N. 
M. P. na budowę przy ul. Senatorskiej 29— 
6500 zł. 

— (0) Z posiedzenia miejskiej Komisji 
Technicznej. Na ostatniem posiedzeniu miej 
skiej Komisji Technicznej, m. in. wysłucha- 
no sprawozdania z wykonanych robót kana- 
lizacyjno - wodociągowych oraz rozważano 
projekt zamierzeń na przyszłość. W pierw- 
szym rzędzię będzie przystąpiono do robót 
kanalizacyjnych na ul. św. Anny i zaułku 
Szwarcowym. 

— Mała wystawa w lokalu Urzędu Wo- 
jewódzkiego. Bardzo dobrym pomysłem ze 
strony władz wojewódzkich było wywiesze- 
nie na korytarzach Urzędu Wojewódzkiego 
oraz w poczekalniach plansz i wykresów 
ilustrujących życie Wileńszczyzny, a przygo 
towanych swego czasu na Wystawę Regjo- 
nalną. 

W ten sposób interesanci oczekujący na 
przyjęcia mają możność zapoznania się z 
ciekawym materjałem statystycznym. 

: KOMUNIKATY 
„— Ognisko kolejowe w niedzielę dnia 21 

października rb. o godzinie 6-ej wieczór pro- 
fesor USB dr. Oko wygłosi w Ognisku ko- 
lejowym przy ul. Kolejowej 19 odczyt p.t. 
„Zamek w Atenach". 

= le b. wychowanek gimn. Sióstr 
Nazaretanek. W niedzielę dn. 21-go padzier- 
nika rb. o godz. 16-ej w sali Gimnazjum 
Sióstr Nazaretanek odbędzie się zebranie by- 
łych uczennic i wychowanek tegoż Gimna- 
zjum. 

Prosimy © janajrychlejsze przybycie. 
—Zebranie Tow. Przyjaciół Nauk. W so- 

botę dn. 20 padziernika r.b. o godz. 7 wiecz 
w Sali Dziekanatu Sztuki odbędzie sę zeb- 
ranie naukowe Wydziału i Tow. Przyjaciół 
Nauk. 

Na porządku referaty: Otrębski J.: Z po- 
dróży językoznawczej po. Wileńszczyźnie, 
Brensztejn M.: Losy słownika litewskiego 
ks. Mieżutowicza — Mieżinisa. 

Wstęp wolny dia członków i gości. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie dla ludności Rakowa. 

Kancelarja Cywilna Prezydenta Rzeczypospo 
litej nadesłała na ręce p. Wojewody podzię- 
kowanie ludności m. Rakowa za uczucia wy 
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IKA 
rażone w dniu 30 września rb. 

— Poświęcenie pomnika rodziny śp. dr. 
Józefa jundziłła. W niedzielę dn. 21 paždzie- 
rnika odbędzie się o godz. 9-ej rano nabo- 
żeństwo w kaplicy cmentarnej na Rossie, 
następnie poświęcenie pomnika rodziny Śp. 
dr. Józefa Jundziłła znanego ongi w Wilnie 
lekarza filantropa. Ostatnia z tej rodziny śp. 
Marja Jundziłłówna umierając w dniu 16-go 
listopada 1927 r. cały swój mały fundusz 
składający się z trzech tysiąc złotowych li- 
stów Wileńskiego Banku Ziemskiego zapisa- 
ła na cele społeczne. A mianowicie jeden ty- 
siączny bilet Z. W. B. Kołu Polskiej Ma- 
cierzy Szkol. im. E. Dmochowskiej 2-gi To 
warzystwu świętego Wincentego a Paulo,3 
Bratniej Pomocy Słuchaczy Polaków przy 
USB w Wilnie. 

Ze sprzedaży droższych sprzętów pole- 
ciłą wznieść pomnik nad mogiłą rodziców. 

— Kuśnierze zastąpili krawców. W dniu 
wczorajszym wybuchł częściowy strajk cze- 
iadników kuśnierskich. Strajk ma tło tekono- 
micznę. jednocześnie dowiadujemy się o 
zakończeniu strajku pracowników krawców 
damskich t.zw. chałupników, którzy uzyskali 
od pracodawców  podwyżskę w wysokoci 
25 proc. 

— Czas zmienić pozwolenie na kursowa- 
ni aeutomobili. Wobec upływu terminu, usta 
lonego przez paragraf 120 rozporządzenia 
ministra rob. publicznych i ministra spraw 
wewnętrznych z dn. 27 stycznia 1928 r. o 
ruchu' pojazdów "mechanicznych, podaje się 
do wiadomości, że pozwolenia na kursowa- 
nie pojazdów mechanicznych starego typu 
(koloru żółtego) straciły ważność i pojazdy 
zaopatrzone w te dokumenty, nie dają pra- 
wa kursowania. Posiadacze książeczek reje- 
stracyjnych starego typu, pragnący uzyskać 
nowe dowody rejestracyjne (książeczki ko- 
loru czarnego), powinni przedstawić swoje 
pojazdy do ponownej rejestracji, lub zwró- 
cić posiadane tablice rejestracyjne. 

Ponowna rejestracja tych pojazdów od- 
bywa się na tych samych zasadach co i re- 
jestracja nowych pojazdów. 

— Śnieg spadł W dniu wczorajszym 
spadł w Wilnie pierwszy śnieg, zwiastun zi- 
my. Śnieg, połączony z deszczem padał ca- 
ły dzień. Wobec dość wysokiej temperatury 
oraz deszczu śnieg topniał. Błoto robi się 
„po kolana“ jak przystało na prawdziwą 
jesień, gdyż „złota” jest już poza nami. Zato 
powodzeniem cieszyły się autobusy i doro- 
żki. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Badanie procentowości mąki żytniej. 

Jak się dowiadujemy z wiarogodnych zró- 
deł, w związku z wejściem w życie z dn. 
19 bm. rozporządzenia władz centralnych o 
zakazie przemiału żyta na mąkę o typie wyż 
szym ponad 70 proc., specjalna Komisja po- 
czynając od dnia 19 bm. przystąpi do syste- 
matycznego badania na terenie całego wo- 
jewództwa procentowości mąki żytniej tak 
mielonej przez młyny, jak również używanej 
do pieczywa w poszczególnych piekarniach, 
wzgłęd. przewożonej kolejami na teren Wo- 
jewództwa z innych Województw. 

Mąka żytnia, pochodząca z nieprzepisa- 
nego przemiału 65 proc. i wogółe o niższej 
procentowości niż 70 ma ulegać natychmia- 
stowej konfiskacie przez władze administra- 
cyjne; niezależnie od takiej konfiskaty wła- 
ściciele przedsiębiorstw będą ponosić b. su- 
rowe kary w drodze pozbawitnia wolności 
i wysokich grywien. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 

py Marji Gorczyńskiej. Dziś po raz pierwszy 
wystąpi na naszej scenie znakomita artyst- 
ka Teatrów miejskich Marja Gorczyńska w 
przezabawnej krotochwili amerykańskiej Ho- 
pvooda „Nasza żoneczka*. Zainteresowanie 
sądząc po ruchu przy okienku kasowem, о- 
gromne. 1 

Jutro drugi występ Marji Gorczyńskiej 
w „Naszej żoneczce*. W poniedziałek „Рап- 
na z dobrego domu*, najnówsza krotochwi- 
la W. Rapackiego. 

— Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 
1е о & 5 pp. po raz ostatni — „Pan naczel- 
nik, to ja” o g. 5-ej m. 30, również po raz 
ostatni — „Pieniądz leży na ulicy". Ceny 
miejsc najniższe od 30 gr. 

— Koncert - poranek w Teatrze Polskim 
Niedzielny występ dwojga zaszczytnie zna- 

Pp pp 

FORTEPIAN В Lekcyj muzyki 
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nych artystów - doskonałej śpiewaczki opie- 
rowej Elżbiety Jefimcewej, oraz utałentowa- 
nego wiolonczelisty Alberta Katza wzbudził 
żywe zainteresowanie. 

Program niezwykle bogaty i urozmaico- 
ny zawiera SE produkcyj wybitniejszych 
kompoz ytorów Rimski - Korsakow, Glier, 
Bagrinowski, Dłuski, Eccles, Karłowicz, Ru- 
tkowski, Marczewski, Głazunow, Debussy, 
Rachmaninofi, Popper i inn. 

Ceny miejsc od 50 gi. 
Występy artystów „Perskie Oko“. W so- 

botę 20-go o g. 11-ej i w niedzielę 21-go 
również o godz. 11-ej w. w Teatrze Polskim 
odbędą się dwa przedstawienia artystów b. 
Teatru „Perskie Oko": St. Betcherowej, H. 
Kamińskiej, M. Rentgena, E. Koszutskiego, 
Z. Wiechlera w doskonałej rewji w 16 ob- 
razach „Raz a dobrze". 

Program uzupełnią produkcje baletowe 
zespołu Koszutski - Girlis. Pozostałe bilety 
są do nabycia w kasie Teatru Polskiego 11 
— 9 wiecz. J 

— Reduta na Pohulance. Ostatnie prze- 
dstawienia „Tamtego”. Dziś, jutro i w nie- 
dziełę' dramat G. Zapolskłej „„Tamten* z 
Junoszą - Stępowskim w postaci Korniłowa. 

W niedzielę „Tamten'* grany będzie dwu- 
krotnie, t. j. o godz. 16-ej i 20-ej. 

Jest to ostatnia sposobność ujrzenia zna- 
komitego artysty w jednej z najlepszych je- 
go kreacyj. 

Dmgie posiedzenie Kom. Wykonawczego 
Ghchodu Święta Niepodległości. 

W dniu wczorajszym odbyło się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim pod przewodnictwem 
Nacz. Wydziału p. Stefana Kirtiklisa drugie 
z rzędu posiedzenie Wykonawczego Komi- 
tetu Obchodu święta Niepodległości. Po od- 
czytaniu protokułu z poprzedniego zebrania 
nastąpiły sprawozdania poszczególnych se- 
kcyj. Sekcja budowy Żywego Pomnika, po 
rozważeniu wszystkich projektów w tej spra 
wie przyszła do wniosku, że najbardziej sto 
sowną i celową formą uczczenia  10-lecia 
Niepodległości będzie budowa zakładu dla 
sierot z terenu całego wojew. Wileńskiego. 
W. związku z tem Naczelnik Wydziału Pracy 
i Op. Społecznej p. Jocz oraz Naczelnik wy- 
działu budowlanego p. Przygodzki przedsta- 
wili zebranym szkic projektu budowy oraz 
ogólny kosztorys, omawiając zarazem plan 
urządzenia sierocińca i racjonalne sposoby 
opieki nad umieszczoną tam dziatwą. W dy- 
skusji nad projektem Komitet wykonawczy 
z uwagi na to, że sierociniec ten ma być dzie 
łem ofiarności wszystkich obywateli Państ- 
wa, uznał że do zakładu będą przyjmowane 
dzieci bez rónicy wyznania, przyczem korzy- 
stać będa z właściwej opieki religijnej. Do 
szczegółowego opracowania statutu powoła- 
na została specjalna komisja, do której we- 
szli: pos. dr. Brokowski, inż. Fried, prezes 
Gieczewicz, P. Gordon, p, naczelnik Jocz, ks. 
Lubianiec, dr. Maleszewski, p. naczelnik 
Przygodzki p. Radziwiłłowiczowa. 

Następnie złożone zostały sprawozdania 
przez sekcję Artystyczno - dekoracyjną, Pra 
sową, Funduszową i Pochodową. 

Sekcja Funduszowa wystąpiła z wnios- 
kiem, by Komitet Organizacyjny zwrócił się 
do wszystkich obywateli Wilna i Wojewódz- 
twa Wileńskiego z apelem do ofiarowania 
jednodniowego zarobku na budowę żywe- 
go pomnika. Wniosek przyjęto i uchwalono 
ideę tą jaknajszerzej propagować. Po do- 
kooptowaniu kilku nowych członków do 
poszczególnych Sekcyj i zgłoszenia kandyda 
tur do Komitetu Organizacyjnego, przewod 
niczący zamknął posiedzenie, wyznaczając 
za zgodą obecnych na wtorek 23 bm. zeb- 
ranie Komitetu Wykonawczego, a na piątek 
26 bm. ogólne zebranie Komitetu Organiza- 
cyjnego, na którem powzięte zostaną osta- M 
teczne uchwały w sprawie programu obcho 
du i przyjęty tekst odezwy do  społeczeń- М, С 
stwa. 

Echa uroczystości Staroobrzędowców 
Depesze ministrów Meysztowl- 

cza i Świtalskiego. 

Do Naczelnej Rady Staroobrzę- 
dowców nadeszły od Ministra Spra- 
wiedliwości i W. R. i O. P. depesze 
następującej treści: 

„Dziękując ze uprzejmą pamięć 
przesyłam Panu Prezesowi najlepsze 
powinszowania i życzenia w związku 
z uroczystością przysięgi. 

(—) Aleksander Meysztowicz“, 

„Miło mi było przyjąć do wiado- 
mości uczucia, wyrażone w depeszy, 
przesłanej mi przez Naczelną Radę 
Staroobrzędowców w Polsce. 

Minister W. R. i O. P. ( -) Šwitalski“. 

Kukułka. 
(Pupilus radjus). 

Zakukała onegdaj kukułka i jak to jest 
w zwyczaju tych ptaszków — z cudzego ky. 
gniazda. 

Albowiem gniazdo na Zwierzyńcu prze- 
znaczone jest dla ptaków mądrych i powa- 
żnych, a kukułka ptaszek to mały, o móz- 
gu ptasim, polotach niewysokich, dowci- 
pach niewybrednych, sądząc z tego pierw- 
szego  kukania. A że ma brzydki 
zwyczaj podrzucania swych dowcipów do 
cudzych gniazd, więc uwaga — przed tym 
ptaszkiem chowu obcego, przeważnie zagra 
nicznego. 

Ja, Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz — 
esteta, przyzwyczaiłem się do pienia pta- 
sząt swojskich ich melodyj  harmonijnych. 
Ucho moje nłe znosi dysonansów, skrzypów 
i skrzeczenia ptaków zamorskich, nawet je- 
żeli to są papugi tak poszukiwane przez 
niewiasty więc też nie wiem czy to przypa- 
dek iż kukułka zakukała onegdaj do mego 
ucha, czy też drzwi gniazda zwierzynieckie- 
go nie popsuły się gruntownie i zalecieć te- 
raz tam może każdy ptaszek, mający w gar- 
dziołku nuty fałszywe. 

Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz—esteta. 

Vs enas Volkovo 
opatrzona Św. Sakramentami, po krótkiem, ale ciężkiem cierpieniu, zasnęła 

w Bogu dnia 11 października, przeżywszy 75 ląt. 

Córka, synowie, synowe i wnukowie. 

  

Pochowana 14 października w obecnym grobie rodzinnym w Bydgoszczy 

__ Ruch graniczny. 
W związku z wykańczaniem robót polo- 

wych ruch graniczny (przy pomocy przepu- 
stek rolnych wzmógł się znacznie. W rejo- 
nie jednego tylko dnia przeszło z Polski na 
terytorjum litewskie 182 osoby i 416 sztuk 
żywego inwentarza, a z Litwy 480 osób i 
165 żywego inwentarza. 

Rozwój Ligi Rzecznej i Mor- 
skiej. 

„ „Ze sprawozdań Zarządu Centralnego Li- 
gi Morskiej i Rzecznej przygotowanych na 
Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się 
w Katowicach dn. 20 i 21 bm. widać, że 
idea morska w Polsce dojrzewa z każdym 
niemal miesiącem. 

‚ — № roku 1926 Liga Morska i Rzeczna 
liczyła 42 oddziały, rok 1927 przyniósł no- 
wych 30 oddziałów, a niezakończony jesz- 
cze 1928 rok 43, 

„_ Mość członków, których dwaą łata temu 
Liga Morska i Rzeczną liczyła zaledwie 
3000, powiększyła się blisko sześciokrotnie, 
tak, że dziś liczba ta dochodzi do 19 i pół 
tysiąca. Jest to jeszcze zbyt mało, by Liga 
mogła wykonywać w całości swój program. 
Cyfry te jednak, gdy weźmie się jeszcze pod 
uwagę, że nakłąd miesięcznika „Morze*, wy 
dawanego przez Ligę wzrósł od roku 1926 
o 14 tys. egzemplarzy (miesięcznie)—winny 
nastroić najoptymistyczniej i wzbudzić wia= 
rę, że społeczeństwo zaczyna zdawać sobie 
sprawę realnie z ważności naszych spraw 
morskich. 

. Walny Zjazd Delegatów Ligi w Kato- 
wicach, w którym weźmie udział p. Mini- 

ster Przemysłu i Handlu oraz cały szereg 
wybitnych osobistości naszego życia spo- 
łecznego, politycznego i gospodarczego, za- 
powiadający się bardzo licznie i wspaniałe, 
przyczyni się niewątpliwie ' do jeszcze szer- 
szej propagandy polskiego morza i zjedna 
więcej okazałą liczbę członków Lidze. 

Z SĄDÓW. 
Niema amnestji dla fałszerzy 

pieniędzy. 
3 Jednem z największych przestępstw jest 

niewątpliwie podrabianie . pieniędzy, przez 
co podrywa się kredyt własnego — Кта- 
ju i niszczy jego materjalny rozwój. To teź 
sądy polskie występują z całą surowością 
przeciw fałszerzom pieniędzy, a w spra- 
wach o fałszowanie ich sądy nie stosują 
amnestji. || 

Na sesji wyjazdowej I Wydziatu Karne- 
go Wileńskiego Sądu Okręgowego w Lidzie 
znalazła się na wokandzie sprawa Gulida 
Zapolskićgo, który fałszował i puszczał w 
obieg fałszywe dolary. 

„Gulida Zapolski grasowat na terenie 
woj. Nowogródzkiego, przenosząc się w ce- 
lu zatarcia śladów, z miejsca na miejsce— 
stałego miejsca zamieszkania nie posiadał. 

. Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał 
winnym i skazał na pięć lat ciężkiego wię- 
zienia bez zastosowania amnestji. 

Sprawozdanie 
ze zbiórki na radjo dla Internatu 

Dzieci Ociemniałych. 
Wszczęta przez naszą Redakcję akcja 
zbiórki na kupno  radja dia IUGR ata 
Ociemniałych Dzieci przyniosła w rezul- 
tacie kwotę zł. 234 gr. 35. Ofiary złożyli: 
Basia i Ola M. zł. 10 — . 
Marysia L. 5- 
Bezimiennie 9 — 
Oficerowie i personel biurow. 
Filji 3 Okr. Skład Ubr. > 

ac 

Br. Komarówna — 50 gr. 

Narkiewiczowa = 
L. M. > 
Personel Naucz. Szkoły Przem, 
Handl. im. E. Dmochowskiej 3 
Korsak 1 
Pracownicy Apteki Kasy Cho- 
rych, ul. Dominikańska 15 12 

6 

3 
5 

2 
2 

5 
3 
3 

7 
b 

Marysia Dmochowska 15 
Jan Mołochowiec 20 — 
Joasia Brantówna - 
Marja Skowrońska-Szmurłowa 25 — 
Uczenice Gim im. Ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego 56 
Fr. i Zosia 5 
Nauczycielstwo Szkoły Pow. 
Nr. 22 detektor i zł. — 

Z ofiar powyższych zakupiony został 
aparat dwulampowy, O cenie nominalnej 
zł. 289. — Firma „Elektrit“, przyłączając 
się do zbiórki wszczętej przez nas, ustąpi- 
ła z ceny aparatu kwotę zł. 59. — w ten 
sposób ostateczny koszt instalacji radja 
wyniósł zł. 230. — Nadwyżkę zebraną z 
ofłar w kwocie zł. 4 gr. 35 orąz ofiaro- 
wany detektor przesłany zostanie do Za- 
rządu Internatu. 

, Redakcją '„„Słowa”* ze swej strony 
ofiarowała głośnik do zakupionego radja. 

70 

RAD jO. 
Piątek dn. 20 października 1928 r. 
11,55—12,00: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
akowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30—16,55: „O 
Księciu Józefie (z okazji 115-tej rocznicy 
zgonu) opowie Marja Kwolekówna. 16,55— 
17,10: Audycja niespodzianka. 17,35—18,00: 
Transmisja z Krakowa: „Jakie skarby muzy= 
ki polskiej odziedziczyliśmy po przodkach?” 
odczyt wyg. dr. Z. Jachimecki. 18,00 — 19,00: 
Transmisja z Warszawy: Koncert w wyko- 
naniu orkiestry mandolinistów pod dyr. A. 
Szczegłowa. W programie muzyka lekka. 
19,00 — 19,25: Pogadanka radjotechnicz- 
na. 19,30 — 19,55: Transmisja z War- 
szawy: „Nasze zdrowie i nasza czystość” 
odczyt wygł. dr. M. Kacprzak. 19,55— z 
Komunikaty, sygnał czasu z Warszawy oraz 
odczytanie programu na sobotę. 20,15— а 
Transmisja z Warszawy: Koncert symfonicz= 
ny 2 Filharmonji Warszawskiej. Wykon- 
orkiestra filharmoniczna pod dyr. Oskara 
Frieda i Bronisław Gimpel (skrz.) W pro- 
gramie: Mozart, Bruch, Bartok i inni. — Po 
transmisji komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne.
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1 PRECHDZE ORRARSTYCZNYCI 
O „Piemont“ chodnikowy. 

Gdy się przyjrzymy trochę baczniej za- 
wsze aktualnej sprawie uporządkowania 
chodników w mieście, zauważymy bez wię- 
kszego wysiłku, że akcja Magistratu w tym 
kierunku sporo się da zarzucić pod wzęlę- 
dem konsekwencyj i systematyczności. Tak 
w bloku ulic uporządkowanych, natrafiamy 
niespodzianie i to w samem śródmieściu na 
jakąś jedną, a nawet kilka zapomnianych 
uliczek; tkwiących i nadal w najbardziej 
pierwotnem niechlujstwie. + 

Nie idąc daleko za przykładem, sięgnij- 
my wzrokiem na Niemiecką. Sama ulica 
Niemiecka i wszystkie jej przecznice są 
uporządkowane w sposób godny uznania, 
jest jednak i tu pewne „ale*. Mianowicie: 
połowa jednej z tych przecznic, nosząca 
miano zaułka św. Mikołaja od znajdującego 
się tam kościoła pod tym wezwaniem, jest 
w dalszym ciągu nieuporządkowaną: chodni 
czek notabena djabelnie wąski przebiega z 
lewej strony ulicy, z prawej na większej 
części ulicy chodnika . wogóle niema.i do- 
piero wpobliżu kościoła  natrafiamy na 
„upiory przeszłości* - sławetne „klawisze* 
wileńskie z gwożdziami, dziurami i tp. nie- 
odłącznemi akcesorjami. „Klawisze* te skrę 
cają niebawem w. zaułek: Franciszkański, 
gdzie luzuje je chodnik betonowy, znów, 
niestety, jednostronny! 5% 

Wracając do zaułku Lidzkiego poza 
brakiem chociażby jednopłytowego  chod- 
niczką z drugiej jego strony, zwraca uwagę 
nieuregulowanie na tej uliczce ruchu koło- 
wego i pieszego. 

Wobec wąskich chodników i znaczne- 
go ruchu na nich tabliczka „iść prawą stro- 
ną" wydaje się tu niezbędną i jeśli dotych- 
czas jej nie umieszczono, to chyba wobec 
fizycznej niemożliwości spowodowanej bra- 
kiem drugiego chodnika. Tak samo i ruch 
kołowy na tym zaułku wobec wąskości 
jeźdni musi być lub całkiem wstrzymany, 
lub też conajmniej zredukowany do jązdy 
w jednym tylko kierunku, tak jak to widzi= 
= ną innych wąskich uliczkach śródmie- 

142) 

Otóż gdy natrafiamy na podobne obja- 
wy chaotyczności w przeprowadzaniu akcji 
chodnikowej jak w dopiero co poruszonym 
przykładzie, mimowoli nasuwa się myśl o 
pewnym, że się tak wyrażamy „Piemoncie* 
chodnikowym. Chodzi mianowicie o to, by 
na pewnej chociażby nieznacznej narazie 
części śródmieścia utworzyć terytorjum na 
przestrzeni, którego wszystkie absolutnie 

chodniki byłyby doprowadzone do stanu, 
jeżeli nie świetnego, to 'w każdym razie 
normalnego. 

„ Na takie terytorjum proponowalibyśmy 
dzielnicę żydowskiego „ghetta* zamknięte- 
go ulicami Wielką, Bazyljańską, Zawalną 
i Trocką z jej przedłużeniami w kierunku 
Wielkiej. Wybór ten dyktuje zarówno po- 
trzeba normalizacji ruchu pieszego wśród 
tego istnego labiryntu ciasnych, a zarazem 
wybitnie ruchliwych uliczek, z których się 
składa dzielnica żydowska Wilna, jak i fakt 
znacznego postępu robót chodnikowych w 
tem miejscu. (Zaznaczamy nawiasem, że 

analogiczna sytuacja zachodzi tu i w spra- 
wie kanalizacyjnej, w której to dziedzinie 
ze względów sanitarnych również ma pierw 
szeństwo dzielnica żydowska). 

Terytorjum to zasadnicze w miarę po- 
stępu robót nad regulacją chodników roz- 
szerzałoby się koncentracyjnie w kierunku 
peryferyj miejskich, a równoległe do tej 
akcji przeprowadzonoby analogiczne roboty 
w obie strony od głównych arteryj ruchu 
ulicznego, biegnących na przedmieścia z 
centrum miastą., 

Plan podobny, ściśle przestrzegany przy 
czyniłoby się w wydatny sposób do zharmo 
nizowania całokształtu robót chodnikowych 
powiekszylby. ich produkcyjność, a wresz- 
cie—i co najważniejsze! wpłynąłby w do- 
datni sposób na podniesienie—i to w zna- 
cznym stopniu—poziomu estetycznego na- 
szych ulic. 

Przechodzień. | 
260,    r] 

MOSTEWEPRKOCZEOCTCJCE GETZ ODEON GEGEOWAI 

GIELDA WARSZAWSKA 
18 października 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgja 123.91 124.22 123,60 
Holandja 357.45 358.35 356.55 
Londyn 43,25 43.35 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Stokholm 238,40 — 239,— 237,80 
Kopenhaga 237,70 — 238,30 — 237,10. 
Paryż 34,83, 34.92 34,74 
Praga | 26,42 — 26.48 26.36 
„Szwajcarja 171,61 17204 171.18 
Włochy 46,72 46,84 46.60 
Wiedeń 125,32 125.63 125.01 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 

  

  PTZ I 

  

REZMZMADNCOWCZM 
3 m 3 # 

Konkurs. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie niniejszym ogłasza konkurs na sta 
nowisko administratora folwarku Zakret. Po- 
dania przesyłać należy do Rektoratu Uniwer 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie; do poda- 
nia dołączyć metrykę, dowód obywatelstwa 
polskiego, świadectwo obywatelstwa pol- 
skiego, świadectwo ukończenia średniej szko 
ły rolniczo - ogrodniczej oraz ewentualnie 
zaświadczenfke z dotychczasowej służby. Do- 
kumenty mogą być przedstawione w uwie- 
rzytelnionych odpisach. 

Administrator. folwarku  Zakret będzie 
otrzymywać wynagrodzenie równe uposaże- 
niu grupy 9-ej oraz pewien procent od czy- 
stego dochodu z folwarku (z wykluczeniem 
dochodu z parku), wysokość pożądanego 
procentu należy wymienić w podaniu. Nadto 
do stanowiska tego przywiązane jest miesz- 
kanie służbowe (bez Światła i opału), opał 
jednak można. otrzymywać z samego Ża- 
kretu po cenach zniżonych, wreszcie admi- 
nistrator. otrzymuję też 'do swego użytku 
1.000 metr2. .ziemi.za przepisową opłatą 15 
zł. rocznie. Stanowisko jest do objęcia od I 
kwietnia 1929 roku, a. podania należy skła 
dać do.31 grudnia 1928 roku włącznie. 

ks. Falkowski—rektor. 

GZBUBESSZENZMKI 

Magistrat m. Wilna 
ogłasza, że dnia 6 listopada r. b. o 
godz. 10 rano w miejskiej sali licyta- 
cyjnej przy ul. Trockiej Nr. 14 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji niepodję- 
tych przez właścicieli depozytów b. 
Lombardu miejskiego, składających 
się z biżuterji z drogiemi kamieniami 

i srebra. —o 

LODA g 

Rada Spółki Akcyjnej Wileńskie Składy 
Towarowe „PACIFIĆ* 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 Rze- 
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku, 
odbędzie się we środę dnia 14 listopada 
1928 roku o godzinie 6 pp. w lokalu Spółki 
w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej Nr. 10. 

Porządek: dzienny: : 
1) Zagajenie oraz wybór Przewodniczą- 

cego. т 
2) Sprawozdanie Rady odnošnie przera- 

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

wca 1928 roku, z 
5) Użycie. nadwyżki bilansu, osiągniętej 

z przewalutowania, 
6) Zmiana Statutu, 
7) Wolne wnioski. : Aż, 
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 w Banku Handlowym w Warsza 
wie, Oddział w Wilnie. " 

Zamiast akcyj mogą być złożone świade- 

ctwa depozytowe lub zastawne z wyszcze- 
gólnieniem numerów akcyj. 

ZMEZBZODEMEC T 
Na mocy art. IV $ 2 statutu Związku Za- 

rząd na posiedzeniu z dn. 15 października 

1928 r. postanowił zwołać Nadzwyczajne O- 

gólne zebranie członków z porządkiem obrad 

następującym: 

1) Wybór przewodniczącego. 

2) Wybory do izby Przemysłowo - Han- 

dlowej. 

3) Kooptacja nowych członków Zarządu 

4) Wolne wnioski. 

Zebranie odbędzie się w dniu 30 paździer 

nika 1928 r. o godz. 8-ej w pierwszym zaś 
o godz. 9-ej wiecz. w drugim terminie wie- 

czorem w lokalu Banku Związku Spółek Za- 

robkowych ul. Mickiewieza 18 I piętro. 
* 

WGA PAY TTE HAPI РЕ7 
©. PRZEZORNOŚĆ DBYWATELA ŚWIĄDEZY 0 JEGO KULTURZE! 

Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej 

z H. Minkowski 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, tel 296-35, PKO 3553 komunikuje 
że rozpoczęła już sprzedaż zawsze szczęśliwych losów do KLASY |-szej 

18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 

й 

*
 

do Kolektury H. MINKOWSKI EGO, 

od tego gdzie los 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
111 Co drugi los bezwarunkowo wygrywa 11! 

Czas decyduje o waszej fortunie. Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 

ście stale sprzyja graczom. 

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

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

: 
i 

3 

Wiłno, ut. Niemiecka 35 
tel. 14-17. PKO, 80928 

1]! losu—40 zł. GŁÓWNA 
CENA: 12 „20 zł, WYGRANA 2 180.000. 

Ц4 „ 10zł. i cały szereg innych znacznych sum. 

Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 

został nabyty. 
  

  

  

Karta Zamówień 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. 
Niniejszem zamawiam do 1-ej kłasy 18-ej Państw. Loterji Klasowej: 

_.losów calych po zł. 40.— 

| W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liscie. | 2 

3 
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___ połówek po zł. 20.— 

aż E ćwiartek po zł. 10.— й 

IMIĘ nan ооа a i A NE 8 

Dokładny adres BR: 

dsłkóżyśe Gódlnod Adio HB ABAAB A kB baka b ód aka AE koka "Ród 

Nowość 
Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie: 

Tom XXX GUSTAW CĄSSEL. 
„Główne problemy nowego układu międzynarodowych stosun- 

ków pieniężnych 

Tłumaczył Wacław Konderski 
BKSBRANE 

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

Skład główny w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie Rynek gł. 
7 Ą I 

UTE 

ŁUW o 

  

Od dnia 18 

Е 
Ё 

Klejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ui, Ostrobramska 5. 

Kino- Ino“ 
Featr „Beli? 
Wilenska 38. | 

demonstruje się 

włącznie będą wyświetlane 
irbanks. Nad 

do 21 października 1928 r. 
film 

rogram: 1) „PEGG 

66 7 aktów sensacyj w powietrzu 
„ODTOŃCA Z ZaChOdO ; naradzie. w roli głównej. William 

i JEJ FAWORYT* 
NOCNE TARGI w WILNIE*. Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ 

g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „PANCERNIK ATLANTIC". 

komedja w 2 aktach. 2) „PIERWSZE 

Dziś! Potężne arcydzieło wszechświatowej sławy g э AK a A L MRERI R Ą“* 

włg nieśmiertelnej głośnej powieści Hr. LWA TOŁSTOJA, produkcja 1928 29 r. Superszlagier, porywający 
siłą treści i głęboką grą niezrównanych mistrzów ekranu GRETY GARBO i JOHN GILBERTA. Hymn 
kobiety kochającej i zdolnej do największych poświeceń. Tragedja kobiety nieznającej granic miłości. Film 

jednocześnie z Warszawą. Uprasza się o przybycie na początki seansów. Powiększona 
orkiestra. Seansy o godz, 4, 0, 8'i 10.15 

  

WIELKA 42. 

Kino „Piccadilly“ | 

w niewoli „Szczapa na carskim hali” w filmie 

, Dziś po raz pierwszy w. Wilnie, nareszcie szlagierl ala obywateli i żołnierzy wszystkich krajów: Kto? Co? 
Kto? wszyscy razem: Charle Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Pat i Pataszon, to nic wobec Szwejki 
odtwarzającego ordynansa Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa 
parada świata* ordynans Szczapa 

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

Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylla. 
  

A „Bolonija“ 
  

w potężnym do łez „Spowiedź nczciwej kobiety” 
Dziś rekordowy film! Z udziałem naszej. sławnej rocaczki i ulubienicy publiczności wileńskiej POLI NEGRĘ 

Publiczność przeżywa wraz z bohaterką jej 

  

  

A.Mickiewicza 22. wzruszającym dramacie p. t. tragedję i każdy ją zrozumie, bowiem miłość 
; 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. 

Kino- W į “ 1 Dzisl Najpotęžniejsza symiunja zmysłów! Zapewniamy, że to druga „Gehenna Miłości* „TRAGEDJA TUŁACZ- 
Teatr » dl i KI KSIĘŽNY TRUBECKIEJ* potężny dramat w 12 akt. z tułaczego życia arystokracji rosyjskiej, pozbawionej 

Wielka 30. ©jczyzny. W rol. gł. urocza Mady Christans, Bruno Kastner. Podczas wyświetlania filmu koncert znakomitego 
barytona, któ! 

U 

   

Pakuszewskich. 
2) Bolesław-Juljan Szapiro, student 

w Warszawie ur. w Warszawie dnia 28 stycznia 1905 
z domu Kabacznik, 

wnieśli podanie o zmianę nazwiska rodowego 
roku, syn Stanisława i Racheli 

Szapiro na nazwisko: „Stanecki'. 
Komisarz Rządu m. st. Warszawy podaje po- 

wiadomości wyższe prośby do powszechnej 
mienieniem, że ,w myśl art. 2 Ustawy 
dziernika 1919 r. 

1) Stanisław Szapiro, adwokat, ur.w Warszawie 
dnia 24 lutego 1879 r. syn Lejzora-lzaaka i Ruchli z 

(Dz. Ust. R. P. Nr. 88 poz. 418) 

wykona szereg cygańskich romansów „Pożalej*, „Wołga, Wołga”, i „Ojczyzna moją. 
AGAI Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę, soboty i niedziele nieważne. 

  

  YW AE Doktor medycyny 

Marjan_ Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.- 
Skėrnej Uniwer. S. B. 

Politechniki powrócił i wznowił 

leńska 34 m. 3, od 
4-7 p. pa 

  

z nad- 
z dnia 24 paź- 

LEMRZEDEKNSC 
ELT 

wolno przeciw ich uwzględnieniu zgłosić do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych zarzuty, które podać nale- 
ży do Komisarjatu Rządu m. st. Warszawy — Sena- 
torska 16 w przeciągu 90 dni od dnia ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

Za Komisarza Rządu 
m. st. Warszawy 

T. Peretjatkowicz. 

  

  

Oszczędność czasu i pieniędzy. 

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

goszcz, skrzynka poczt. €1. 
Poszukiwani reprezentanci. —4 
  

berlmuffera Ulframaryna 
= jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

: złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

na dłuższy termin 
0 VCZ spłacane ratami mie- 

sięcznemi. udziela 

i Spółdzielcza Kasa TT | 
Wilno, Wileńska 15 w godz. 5—7 w. 

   

   

       

  

    
   

    

  

^ Od pół wieku wuzyciu 4 
) „anBA DO WŁOSÓWwewszystkien fi 
; odcieniach.Przywraca pierwotny 
i walor ipołysk Siwym wŁosoMm. 

—każdym pudełku. i Przepis użycią 
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Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ožyūska-Smeiska 
Choroby jamy ustnej. 

nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 

E LEKARZE ti © 
8 ‚ @ ` 
BRAcATAaB 

aid) 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

| RORUKIE WTEDY 
DOKTOR BEZTRO PRZEDE 

D.ZELDOWIEZ |BB AKOSZEAKI 66 
alk, "nuząsóy | Wizzszzz 
moczowych, od 9 
—1, od 5-8 wiecz, AKUSZERKA 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. ||| eg) 
—ЛНЕ |. LOKALE @ 

DOKTOR Lali) 

Ranikiekitoi | Szukam 
b. starszą asystentka miešzkania 3- е 

iniki Ž pokojo- 
Kliniki _ Dermatolo: wego. z”. kuchnią, 

gicznej U.S. B PO Zatoszenia do „Sło- 
z Paryža 54 

przyjmuje od 11—12W47 dla M, W. 
iod 5-6. Choroby 
skórne, leczenie wło- A 
sów metodą Sabou- jotrzebne mieszka- 
raud'a, elektroterapja, K nie 5 pokoi, lub 4 
naświetlanie i kosme- duże. Pożądane z wy- 
tyka lekarska: usu- godami. Posiadam So- 
wanie brodawek, lidne referencje 
zmarszczek i innych średnictwo wykluczo- 
wad zapomocą ope-ne. Oferty pod „Aku- 

w. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

Z. P. Nr 6. 

    

racyj  plastycznych.ratny ptatnik“ do Biu- 
Wilno, Wileńska 33ra Reklamowego 
m. 1. 4588 — Garbarska |. — 

  

i wszelkie inne wady 
wymowy usuwam 
zupełnie, 

Igkani 

Lekcji ŚPIEWA zazieem | 
Zofia Kozubowska 

ul. Sierakowskiego 25 m. 3, 
godz, 12—2 1 4 

dykcji 

  

przyjęcia chorych. Wi- 

--8 K ucharka W Ciasna 3 
m. 4. 

ąz dobremi świądect- 
me wami, poszukuje po- 

Plombowanie iusuwa ;7 

SME WYFUT R KAAT 

1 rasapy RÓŻNE 
i 

OWY 63 ОО U ЛОИ 

'-'А S STUDENT 
2 

Francu-Paryżania sady natychmiast. Za- й o 
z uniwersyteckiem rzecze, ul. Kopanica 2 

m. 3. —pį wyksztaiceniem, 
AG Ža 

, [Z1€)5 WAWAWAW | ike" JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO. 
Praktyka i_teorjay 
Wiieńska 32 m. 3, 
telef. 10-18, od 

КОРМО | SPRZEDAŻ 
WAAWAWA | godz. 3 m. _30—5. 

3 domki drowniagę | _ Stenografji 
3 domki drewoiade wyuczą sa 
wpobližu 
sprzedamy za 

10.000 złotych | 
Wil. Biuro Komi- 

najszybciej, najdosko- 
nalej Instytut Steno- 
graficzny. Warszawa, 
Krucza 26. (Zaawan= sowo - Handlowe; 1“ sowanym wydaw* Mickiewicza A | nictwa). 

tel. 152, a 
PA OLIDNIE loku- 

* @ jemy gotówkę 
bez ryzyka na 
absolutnie pewne 

zabezpieczenie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

  

ajątki zemskie 
posiadamy w 

wielkim wyborze 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, |], Mickiewicza 21, 
tel. 152. —o | tel. 152, -© 

  

оыа 
gubiony kwit lom- 
bardowy (Bisku-/ 
pia 12) Nr 22554, 

unieważnia się. —0 

Fortepian 
sprzedaje się. Porto- 

wa 15—4. a 

m; DOMY drewnia- W 
ne dochodowe, 

placu 950 sąžni, 
sprzedamy — хагах 
zą 2.500 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, 
żel. 9-05. —0 

  

gub. index lectio- 
num U. S. B. 
Nr 1094, wyd. na 

imię Franciszka Kro- 
ka, unieważnia się. - 

dniu 15 kwietnia 
1 r. b. został zgu- 

K LKA biony kwt za Nr 
kotłów parowych i8035, wydany przez 
lokomobil do sprze- kasę główną Dyrekcji 
dania. Informacje: P. K. P. w Wilnie, w 
Łódź, ul. Petersbur- dniu 7 czerwcą 1926 
ska 11, inżynier Ry-r. na sumę 365 z%, 

—l który unieważnia się. Pzewski. 

Po. 8 

     

   

  

      

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

ы szają guzy (żylaki).  8-pOEP 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne. 

  

SERGJUSZ MAŁASZKIN. 

k ZEMSTA 
Stary pułkownik ukłonił się ofice- 

rom i odszedł od stołu. Natalcia od- 
prowadziła go do drzwi, pełnem mi- 
łości spojrzeniem. Zauważyła każdy 
jego ruch, niepewne kroki i zgięte 
jakby pod ciężkiem brzemieniem ple- 
cy. W tej chwili myśląc o ojcu i o 
swym planie, drgnęła, ale natychmiast 
zapanowała nad sobą i uśmiechnęła 
się do pułkownika, który rozkochane- 
mi oczyma wpatrywał się w nią, pod- 
czas gdy ona myślała o tem, co teraz 
zamierzała uczynić. Młody - komisarz 
nie mógł przyjść do równowagi. Jej 
drżenie nerwowe nie uszło jega uwagi, 
cofnął się na poręcz krzesła i zapytał: 

— Co pani jest? Czy pani jest zi- 
mno? 

— Nie, — odpowiedziała głosem 
pełnym słodyczy, uśmiechając się ła- 
godnie. Muzyka mnie drażni! 

— Może pospacerujemy po parku? 
— zaproponował nieśmiało. 

Natalcia zgodziła się. Gdy wyszli 
z kasyna na ulicę, doznała zawrotu 
głowy i, żeby nie upaść oparła się o 
ramię pułkownika. 

W parku owionął ich zapach kwia- 

tów i morza; drzewa szumiały głośno, 
zdawało się, że chciały oderwać się 
od wzgórza i polecieć gdzieś w cie- 
mną noc, ponure ich sylwetki, zdawa- 
iy się bić poktony spólnionym  prze- 
chodniom. Gęste, wilgotne obłoki zwi- 
sały ciężko nad ziemią; a w  utwo- 
rzonych przez wicher szparach pomię- 

dzy niemi, widniało czarne  nierucho- 
me niebo, a na niem zrzadka rozsiane 
duże, ziełonkawe gwiazdy. 

Młoda dziewczyna czuła, jak ner- 
wy jej wzmacniały się, tężały w ja- 
kiemś postanowieniu niewzruszonem, 
czuła, że znów potrafi być taką, jaką 
pragnęła się wydawać. Oparta o ramię 
pułkownika, zdawała sobie sprawę z 
każdego jego drgnienia i czuła, jak 
bardzo był wzruszony i zdenerwowa- 
ny. Nerwową ręką zrywał liście z 
drzew, miął je bezlitośnie i odrzucał 
na bok, męcząc się w niepewności, co 
ma począć, jak postąpić i jak rozpo- 
cząć rozmowę o tem, co widział w no- 
cy, i o ich ostatniem spotkaniu nad 
morzem. Szybkiemi krokami  obeszli 
park i szli aleją, wiodącą do kasyna. 
Coraz częściej spotykali spacerujące 
pary, coraz głośniej zaczęły dolatywać 
dźwięki muzyki, wreszcie usłyszeli 
rozmowy, głosy mężczyzn i śmiech 
kobiet, dzwonienie ostróg. 

—— Chodźmy gdzieindziej, w stro- 
nę morza, — zaproponowała szeptem 
Natalcia, a w głosie jej dźwięczała 
nuta czułości i prośby. Serce pułkow- 
nika zamarło, a w oczach błysnął o- 
gień, aż musiał je zasłonić blademi po- 

wiekami i zwolnić kroku. Gdy uspo- 

koił się, ujał ją pod ramię i zwrócili 
się w przeciwną stronę. Po kilku kro- 
kach znaleźli się w samotnej alei, wów 
czas zaczął mówić: 

— Pani kocha tego... 
Dziewczyna drgnęła i skupiła się 

w sobie, jak do skoku. Przed nimi 
szumiało morze, rzucając wciąż nowe 
fale o brzeg skalisty, za nimi rozległ 

się przeraźliwy śmiech kobiety prze- 
rywany chwilami słowami mężczyzny, 
który powtarzał bezmyślnie, przy 
akompanjamencie soczystych pocałun- 
ków: „A ja chcę tutaj". Odpowiadał 
mu nowy wybuch krzykliwego i nie 
dającego się powstrzymać śmiechu, 
jakby wywołanego łaskotaniem, a gdy 
przechodził w jakieś dźwięki przele- 
wające się i gulgocące, znów. tozlegał 
się bas: „A ja chcę tutaj!”. I znów roz- 
legł się męczący chorobliwy Śmiech. 

Odgłosy te sprawiły ból fizyczny 
Natalci, ale pułkownik nie słyszał zda- 
wało się niczego, poza swemi myśla- 
mi Wyprostowany, mocno stąpając 
po rozmiękłej ziemi, powtórzył: 

— Pani kocha? 
— Tak, — odrzekła smutnie, pod- 

nosząc swe cudne, promienne oczy, ku 
niemu. 

Na te słowa pułkownik 
jak szalony. 

— Niech pani milczy, ani 
więcej!.. 

— Szalony człowieku! — rzekła 
smutnie i z wyrzutem, ale serdecznie 
i słodko, zatrzymując go za rękaw i 
nie spuszczając z jego twarzy oczu. — 
Czyż naprawdę pan nie wie że ten 
człowiek... ten... 

Pułkownik 
szych słów: 

— Nic nie rozumiem... dlaczego go 
pani ukryła we własnym pokoju? I te.. 
te pocałunki?.. 

— Ten człowiek jest nieprawym 
synem mego ojca... moim bratem! — 
skłamała Natalcia, patrząc mu prosto 
w oczy. 

rzucił się 

słowa 

stanął, czekając dal- 

— Czyżby pan o tem nie wiedział? 
Zdumiony jej słowami i cierpie- 

niem, na jakie ją naraził, pułkownik 
rozłożył rozpaczliwie ręce: 

— Ależ to syn rybaka! 
— Matka jego służyła u nas... 
Pułkownik patrzał na ukochaną 

dziewczynę tępemi, nic nie rozumieją- 
cemi oczyma. 

— Ja chcę panie pułkowniku, ja 
chcę, żeby on i jego koledzy zostali 
uwolnieni. 

— (Co? Co pani powiedziała? Co 
to znaczy? — powtarzał komisarz, nie 
mogąc wciąż jeszcze zorjentować się 
w sytuacji. Co to jest? Jakto, żeby zo- 
stali uwolnieni? 

— Pan musi to zrobić dia mnie! 
— Oni dziś jeszcze mają być roz- 

strzelani.. Nie mogę nic zrobić.. Sąd 
już się adbył... Nie mogę... — jąkał się 
komisarz. — Nie, to niemożliwe, na 
nic się nie zdadzą prośby! 

— Nawet dla mnie, nie zrobi pan 

tego? 
— Ach, proszę tak nie mówić, — 

jęknął młody pułkownik. Dla pani zro- 
bię wszystko! 

— Więc pan mnie aż tak kocha? 
— szepnęła gorąco Natalcia i chwyci- 
ła go za ręce i śmiejąc się i płacząc 
zarazem, pociągnęła za sobą. 

—- Natasza, Natalcia, — szeptał 
pułkownik przez zaciśnięte ze wzru- 
szenia gardło. Szczęście spadło nań 
tak nieoczekiwanie, tak głęboko 
wstrząsnęło jego jestestwem. — Ja nie 
wiem; czemu pani nie powiedziała mi 
tego wtedy, nad morzem. O, jakże о- 
krutną, była pani dla mnie! — z trud- 

nością mógł nadążyć za biegnącą 
gdzieś Natalcią i powtarzał z jękiem: 
— Och, jakaż pani była dla mnie 
okrutna! 

Sami nie wiedzieli, kiedy zbiegli 
nad brzeg morza, opuścili park, nie 
zwrącając uwagi na czarne, spienione 
morze. Oprzytomnieli dopiero wów- 
czas, gdy znaleźli się na wierzchołku 
góry nad grotą Puszkina i tu dopiero 
spojrzeli na siebie ze strachem i nie- 
dowierzająco. 

— Mogę uwolnić tylko jednego — 
zaczął jakimś nieswoim, skrypiącym 
głosem, — uwolnię pani brata, gdy 
będą go prowadzili na miejsce kaźni... 
zorganizuję ucieczkę!... 

— Chodźmy więc prędzej! — za- 
wołała Natalcia, ciągnąc go za sobą. 

I oboje poddając się gwałtownym 
uczuciom — on radości, że ona go ko- 
cha, a ona śmiertelnej rozpaczy i nie- 
pokoju o tego, którego kochała tak 
gorąco i o tych, którzy dzielili jego 
dolę, biec zaczęli ku miastu.  Minęli 
ruiny jakiegoś domu, przy którym tło- 
czyli się kozacy i kobiety, lecz na wi- 
dok komisarza zniknęli odrazu w ciem- 
ności. Przebyli spadzisty i pełen ka- 
mieni rów, pole pachnące kwiatem ty- 
toniu i znaleźli się przy bramie do ko- 
szar. Tu zatrzymali się na chwilę, by 
nabrać tchu i-znów pośpieszyli przed 
siebie. Wpadli na schody komisarjatu 
i nie zwracając żadnej uwagi na war- 
tę, która odrazu poznała młodego puł- 
kownika i wyprostowała się jak stru- 
na, w świetle olbrzymiej lampy łuko- 
wej, znaleźli się w kancelarji. 

Komisarz z ukłonem wpuścił Na- 
talcię przed sobą i wchodząc za nią, 
zadzwonił na dyżurnego oficera. 

Natalcia stała z boku, oparta o po- 
ręcz krzesła. Pułkownik chodził ner- 
wowemi krokami po pokoju, nie mo- 
gąc znaleźć odpowiednich słów. 

Młody, biały i różowy, podobny 
więcej do kobiety, niż do mężczyzny, 
dyżurny oficer stał, wyprostowany 
służbiście, przy drzwiach i szafirowe- 
mi oczyma wpatrywał się to w cho- 
dzącego pułkownika, to w jego towa- 
rzyszkę i zdawało się, że się uśmiecha 
pulchnemi, dziewczęcemi ustami. 

Nastała minuta napiętej ciszy, pod- 
czas której pułkownik mierzył „pokój 
nerwowemi krokami, a dyżurny oficer 
wpatrywał się w Natalcię z dziwnym , 
jakby uśmiechem na pulchnych ustach 
wydała się Natalci wiekiem całym. To 
też, chcąc przerwać ten męczący stan, 
zawołała dźwięcznym: głosem: ” 

— Aleksandrze Teodorowiczu! 
Pułkownik zatrzymał się, podniósł 

głowę i spojrzał na nią badawczo 
swemi siwemi, wypukłemi oczyma. 
Natalcia zniosła spokojnie to spojrze= 
nie i ušmiechneta się obiecująco. Pui- 
kownik zwrócił się do dyżurnego ofi- 
cera: 

— Towarzyszu, — zaczął kokiete= 
ryjnie i słodko, 'z zachwytem słuchając 
swego głosu. — Z pewnych wzglę- 
dów, będziemy musieli odłożyć na 
czas nieokreślony egzekucję rad bia- 
łymi oficerami! 1 

(D. C. N.) 

  

Wydawca Stanistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia ..Wydawnictwa Wileńskia* nl. Kwaszejną 23. 
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