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" Rozłam w P. P. S. 
Sensacją dnia, wydarzeniem dużej 

wagi politycznej jest rozłam w P. P. 

S. Od szeregu tygodni do wiadomoś- 

ci publicznej przenikały informacje o 

wzrastającym fermencie w łonie pol- 

skiej partji socjalistycznej, który szcze- 

gólnie jaskrawie ujawnił się wśród 

organizacyj partyjnych w stolicy. Od 

chwili, kiedy zwolennicy posła Jawo- 

rowskiego uniemożliwili wygłosić na 

jednem z zebrań partyjnych referat 

pos. Żuławskiemu, prezesowi Cen- 
tralnej Komisji Związków Klasowych, 

"wypadki zaczęły się rozwijać w przy- 

śpieszonem tempie. Ukazanie się no- 

' wego pisma socjalistycznego „Przed- 
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świt”, spory na otoczonych ścisłą ta- 

jemnicą posiedzeniach Centralnego Ko- 

„mitetu Wykonawczego nartji dopro- | 

wadziły do formalnego rozłamu i 
utworzenia się dwóch grup: P. P. S. 
iP. P. S. (dawna irakcja rewolucyj- 

na). Jak do tego doszło? „Robotnik*, 
organ pierwszej grupy, oświetla spra- 
wę następująco: | 

Centralny Komitet Wykonawczy PPS. 
musiał od wielu miesięcy. zajmować się 
szeregiem spraw organizacyjnych i osobi- 
stych na terenie Organizacji Warszawskiej. 
Ostatnio grono członków „tej Organizacji 
stworzyło—wbrew statutowi Komisji Cen- 
tralnej klasowych związków zawodowych— 
„Radę Zawodową” stolicy. Centralny Ko- 
mitet Wykonawczy, stojąc—zgodnie z uchwa- 
łami Kongresów Partji — na stanowisku je- 
dnolitości i zcentralizowania klasowego ru- 
chu zawodowego, polecił w dn. 11 paździer- 
nika członkom Partji, uczestniczącym w 
„Radzie*, przeprowadzenie jej likwidacji. je- 
dnocześnie Komisja Centralna przystąpiła 
do prac przygotowawczych dla utworzenia 
Rady na podstawie statutu ogólno-polskiej 
organizacji zawodowej. ty 

W tym samym cząsie ukazał się „Przed 
świt”, jako dziennik rzekomo socjalistycz- | 
ny. Prasa burżuazyjną związała jego po- 
wstanie z nazwiskiem Rajmunda Jaworow- 

skiego, członka CKW. i. prezesa WOKR. 
Centralny Komitet Wykonawczy zażądał od 
ziezo zaprzeczenia publicznego tym pogło- 
skom. 

W odpowiedzi na: powyższe Mersijos 
„Ka- członkowie Partji, uczestniczący w „R 

dzie" zawodowej, ©egłosili w „Przedświcie* 
odezwę przeciwko Komisji Centralnej kla- 
sowych związków zawodowych, Rajmund 
Jaworowski zaś odmówił sprostowania wia 

'domości o jego związku z wydawnictwem 
„Przedświtu*. W tych warunkach Centralny 
Komitet Wykonawczy widział się zmuszo- 
nym na posiedzeniu z dn. 17 października 
rozwiązać Warszawski Okręgowy Komitet 
Robotniczy, jako odpowiedzialny za stosun- 
ki na terenie Warszawy, podporządkować 

ie bezpośrednio organizacje dzielnico- 
e.i- zawiesić w funkcjach wewnętrzno-par- 

tyjnych członków Partji, którzy nie wyko- 
nywali jego uchwał w sprawie stosunku 
do „Przedświtu* i prób rozbijania klasowe= 
go ruchu zawodowego. 

Postanowienia ostatnie zostały odro* 
czone na przeciąg dwóch dni, celem umo- 

* żliwienia zainteresowanym członkom Partii 
rozważenia własnej roli; postanowienie, do- 
tyczące rozwiązania WOKR., CKW. trakto- 
wał, jako zarządzenie wewnętrzno-organiza 
cyjne; dlatego nie ogłosilismy go we wczo- 
rajszym numerze „Robotnika”. | 

. Warszawski Okręgowy Komitet Robo- 
tniczy odpowiedział odezwą „rozłamową 
w „Przedświcie*.] 

Tak przedstawia dzieje rozłamu 

„Robotnik“ — w wydanej natomiast 
odezwie nowej 'grupy PPS (dawnej 
frakcji rewolucyjnej) m. in. czytamy: 

Ruch robotniczy obecne kierownictwo 
P. P. S. wprowadziło w ślepą ulicę, pozba- 
wiając masy pracujące wpływu na politykę 
Państwa. Hołdując jałowemu frazesowi 

demagogji, P. P. Š. przesądzała dalszą dro- 
$ę swego rozwoju i przyszłość wykreśliła 
Z natury rzeczy na linji wiodącej do ko- 
munizmu. Partja stopniowo musiała zątra- 
cać oblicze ideowe. Zaczęto uprawiać 
krzykactwo. Istotną myśl rewolucyjną za- 
stąpiłą demagogia. Obniżywszy poziom ide- 
owy, zączęto uprawiać plotkę, oszczerstwo, 
intrygę w stosunku do towarzyszy  partyj- 
nych. Obawiając się  nabrzmiewającej 
wciąż siły ideowej w masach robotniczych, 
nad któremi zapanować nie mogli, bojąc 
się wyłamania z pod swej władzy tych 
prądów ideowych, do kierowania któremi 
nie dorośli, obecni przywódcy P.P. S. 

próbowali przytłumić to naturalne zjawisko 
przez represje dyscyplinarne, przez rozwią- 
zywanie organizacyj zawodowych, przez 
narzucanie komisarzy, jednocześnie usiłu- 

wpływy i znaczenie tych Na podkopać W 
warzyszy, którzy ideowo od nich się 

różnili. 
Ten stan rzeczy musiał 

dzjć do upadku P. P. S. a 
Więc musimy podjąć walkę м jej 

obronie. 
л „Nie możemy i nie chcemy być częścią 
jakiegokolwiek w Polsce politycznego obo- 
zu- Do rządu chcemy mieć stosunek rze- 
czowy, będziemy popierać to wszystko, co 
klasie robotniczej będzie niosło pożytek 
i dobro, zwalcząć będziemy  jaknajmocniej 
to wszystko, co będzie czynione ze szko- 
dą dlą jej interesu. 

Powodem, który ostatecznie Spo" 
wodował rozłam, była decyzja C.K.W. 

rozwiązująca Warszawski Okręgowy 
Komitet Robotniczy, który stanowił 

doprowa- 

ecyzja C. K. W. nastąpiła po zwró- 
ceniu się do niego delegacji najbar- 
dziej radykalnego skrzydła i.pierwszej 

grupy PPS z posłem Zarębą, żądającej 
stanowczo od Centralnego Komitetu 

s 

  

yłką pocziowa 4 1 

Rokowania polske-niemieckie. 
BERLIN. 19.10. (PAT). „Berliner Tageblatt* podając komunikat urzędowy o wczo- 

rajszem posiedzeniu gabinetu w sprawie rokowań handlowych polsko - niemieckich oś- 

wiadcza, że rząd Rzeszy starał się uniknąć przerwy w rokowaniach i chciał dojść do 

wyników . konkretnych. 

Żądania strony polskiej nazywa „Berliner Tageblatt:: niezwykle daleko idącemi, 

podkreślając, że Polska żądała wolnego wwozu do Niemiec i poważnego obniżenia sta- 
wek celnych. й 

Mówiąc 0 wczoraiszem posiedzeniu „Berliner Tageblatt“ pisze: Należy sądzić, 

że dr. Hermes w swem obszernem sprawozdaniu zobrazował dokładnie możliwości, jakie 

mogłyby otworzyć wyjście z trudnej obecnej sytuacji. Jako pewną możliwość załatwienia 
obecnego przesilenia, przytacza dziennik kwestję przewozu bitej nierogacizny przez te- 
reny niemieckie, na co już w swoim czasie miał się zgodzić niemiecko - narodowy mi- 
nister Schiele. W sprawe węglowej podnosi „Berliner Tageblatt*, że w pewnych warun- 
kach możnaby uzyskać ułatwienie porozumienia w drodze bezpośredniego norozumienia 
się niemieckiego i polskiego przemysłów górniczych, które są oustronnie doskonale 

zorganizowane. żądania polskie i w tej dziedzinie nazwy „Berliner Tagebłatt* daleko 

idącemi i przychodzi do wniosku, że obecne przesilenie jest powtarzającem się już kilka 
krotnie objawem, wynikającym z dążenia jednej strony do wyjaśnienia niejako terenu, 
w drodze ataku. 

Jeżeli rząd polski nie kierował się względami politycznymi — kończy dziennik, — 

to obecnemu przerwaniu rokowań nie można przypisywać innego znaczenia, 

Ruch w bedzi wzmaga się z każdą gedziną, 
„. ŁÓDŹ. 19.10. (PAT). Strajk powszechny w Łodzi można uważać za wy 

gasły. W dniu wczorajszym wieczorem związek pracowników użyteczności 
publicznej powziął uchwałę kończącą strajk w zakładach użyteczności pu- 
bličznej. 

Wczoraj już pracowały tramwaje i rzeźnia. Na zasadzie powyższej u- 
chwały podjęto także prace w biurach magistratu. Strajk włókienniczy trwa 
nadal, jednak w dniu dzisiejszym z pośród iabryk wielkiego przemysłu ruszy- 
ły zakłady Tow. Akce. Krusche i Ender w Pabjanicach, częściowo 
Tow. Akc. Kindiera w Pabjanicach oraz również częściowo iabryki Tow. 
Altarta i Ejtingona. W przemyśle małym i średnim w Pabjanicach pracują 
wszystkie fabryki, a w Łodzi szereg małych fabryk puszczono dziś w ruch. 

Wielki pisarz niemiecki o niewinnie stratonym Jakóbowskim, | 
Glupafa sędziów —źle idące zegarki najsilniejszym argumenteh 

BERLIN. 19,10. (PAT). Znakomity pisarz Henryk Mann zamieszcza dziś w 
niku „Berliner Tageblatt* wspaniały artykuł wstępny przeciwko karze Śmierci. 

Autor w głównej części artykułu omawia raz jeszcze proces Jakóbowskiego. Heni 

ryk Mann stwierdza, że sąd który Jakóbowskiego skazał na karę Śmierci, nie rozumiał 
nic, nawet, jasnych zupełnie szczegółów procesu. Sąd ten nie wiedział, aczkolwiek w wy- 
roku oświadczył, że wie, iż zegarki trzech świadków z sobą się nie zgadzały. Sąd nie 

stwierdził tego, że zegarki te istotnie różniły się o 25 minut. Dopiero po wykonaniu wy: 
roku śmierci fakt ten został stwierdzony. * 

'Na mocy zeznań świadków, posiadających žie idąco zegarki, skazany został na 
śmierć Jakóbowski, który nie miał udowodnionego alibi tylko na czas 20 minut. Ska- 

zany on został i stracony na podstawie trzech źle idących zegarków, na mocy zeznań 
świadków, nie zrozumianych przez sąd, oraz wskutek tego, iż nie rozumiał języka nie- 

+ mieckiego. й 3 
Wreszcie ponieważ sąd uważał go bez zbadania sprawy za ojca dziecka, które 

wcale jego dzieckiem nie było. Każde uzasadnienie, które sąd przytaczał na poparcie 
swego wyroku, było fałszywe, natomiast niczego z tego, co było prawdziwe sąd nie wy- 

krył i o tem nie wiedział. 

Groźba strajku włókienniczego w Niemczech. 
BERLIN. 19.10. (PAT). Związek robotników włókienniczych w okręgu monachij- 

skim odrzucił orzeczenie sędziego rozjemczego. Jednocześnie przemysłowcy włókienniczy 
tego okręgu również orzeczenie to odrzucili. 

Jak donosi „Vorwarts* wskutek tego odrzucenia orzeczenia rozjemczego należy 
oczekiwać zaostrzenia się zatargu w przemyśle włókienniczym. Czynione, są już przygo- 
towania do rozpoczęcia przez przemysłowców w dniu 27 października lokautu, który 
ma objąć najpierw całą Nadrenję i Westialję. Z dniem 3 listopada zapowiedziane jest 
rozszerzenie iokautu na cały teren Rzeszy niemieckiej. 

Władze amerykańskie wszczynają śledztwo w spra” 
wie przyjęcia przez policję podróżnych „Zeppelina” 

WASZYNGTON, 19 X. PAT. Wobec prześadnych wiadomości, dotyczących 
postępowania urzędników celnych i innych przedstawicieli władz w Lakehurst 
w stosunku do załogi i podróżnych sterowca „Zeppelin*, sekretarz marynarki, 

w celu rózproszenia fałszywych informacyj, zarządził dochodzenie. 

Komunikat międzynarodowego Trybnnału Sprawiedliwości w sprawie Chorzowa 
GENEWA. 19.10. (PAT). Sekretarjat Stałego Trybunału Sprawiedliwości między- 

narodowej ogłosił następujący komunikat: Jak wiadomo, Stały Trybunał Sprawiedliwo- 
ści międzynarodowej wydał w dniu 13 września rb. orzeczenie w sprawie fabryki Cho- 
rzowskiej. W orzeczeniu tem Trybunał uznając że rząd polski winien jest uiścić rządowi 
niemieckiemu odszkodowanie zą objęcie w posiadanie zakładów Chorzowskich odroczył 
do pierwszej sesji ustalenie wysokości tego odszkodowania. 

W tym celu Trybunał postanowił powołać komitet rzeczoznawców, którego zadaniem 
jest wyjaśnienie pewnych punktów. Komitet w myśl decyzji Trybunału, ma składać się 
z trzech rzęczoznawców, wyznaczonych przez, przewodniczącego Trybunału, którym 
przydani będą asesorowie mianowani przez strony. 

Obecnie przewodniczący Trybunału wyznaczył jako rzeczoznawców pp. inž. Enila 
Colietta INorwegja), inż. Hansa Herzoga (Szwecja) i lvera Hoey (Norwegja). Termin 
wyznaczenia przez strony zainteresowane swych asesorów upływa 1 listopada. 

wykluczenia z partjj posłów Jawo: na powrót pod następująceimi wa- 

rowskiego, Szczypiorskiego, Malinow- runkami: 

skiego i innych, jako głównych przy.  Wyrzeczenie się demagogicznych fraze- 

$ 
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główny ośrodek sił opozycyjnych. 

3 2 2 sów i zastąpienie ich przez realną politykę, 
wódców opozycji w łonie partji. W zapewniająca klasie robotniczej należne jej 

wpływy w Państwie. Dałej porzucenie nie- 
produktywnej opozycji, nad którą rząd i tak 
przechodzi do porządku dziennego. Następ- 
nie uznanie Rady Związków Zawodowych, 
wreszcie nie sprzeciwianłe się wydawaniu 
przez warszawski O. K. R. swego pisma. To 
są postulaty, od których prawy odłam PPS 
nie odstąpi. Od ich przyjęcia lub odrzucenia 
zależy dalszy rozwój wypadków. Decyzja 
zapadnie w dniach najbliższych, gdyż już 
w nadchodzącą niedzielę odbędzie się zeb- 
ranie w tej sprawie. 

kołach politycznych, aczkolwiek spo- 

dziewano się rozłamu, nie przypusz- 

czano jednak, aby nastąpił on przed 

kongresem PPS, który zapowiedziany 

był na początek listopada, to też 

rozrzucone wczoraj w Warszawie w 

wielu punktach odezwy dawnej frakcji 

rewolucyjnej wywołały sensację. 

Nowo utworzona grupa PPS (daw- 

na frakcja rewolucyjna) zapowiada, 

że w kongresie tym udziału nie wež- 
mie, natomiast ma zwołać swój od- 

dzielny kongres. Organem prasowym 

nowej grupy jest „dziennik „,Przed- 

świt". 

Według informacyj prasowych, po- 
siedzenie C. K. W. odbędzie się w 

sobotę, być może, iż potem podjęte 

zostaną przez osoby, bezpośrednio 

w walce niezaangażowane, próby po- 

średnictwa. Warszawski Okręgowy Ko- 

mitet Robotniczy, według ošwiadcze- 

nia jednej wybitnej osobistości z obo- 
zu socjalistycznego wobec współpra- 

cownika „Głosu Prawdy*, zgadza się 

Jakie będą skutki rozłamu? Dziś 

trudno jeszcze o tem mówić, niezna- 

ny bowiem jest bliżej skład sił. Wia- 

domo jedynie, że na. terenie parla- 

mentarnym narazie szeregi dawnego 

klubu P. P. S. opuszczą posłowie Ja- 

worowski, Praussowa, Ziemięcki, Do- 

wnarowicz, Niski, Szczypiorski, Bo- 

browski, Pączek, Malinowski, Danie- 
lewicz, Światecki oraz jeszcze kilku 
którzy narazie zajmą pozycję neu- 

tralną. Jednakże ten układ sił nic je- 

szcze nie mówi, są to bowiem siły 

sztabu. A jak się przedstawia w armii 

partyjnej, o tem niedługo się dowiemy. 
Sz. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk >; 
PRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. : 
GRÓODNO—Księg. T-wa' Ruch“ RK 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
TWIENIEC—A, Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
Roz Suwalska 13. 
(IEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa ! 

2 odległości ma się wrażenie, że 

sytuacja polityczna w Rumunji jest 

zagmatwana, że jest tam partyj bez 

liku, że istnieje u naszych sojuszni- 

ków niepokojąca kwestja dynastycz- 

na. Trzytygodniowy pobyt w stolicy 

Rumunji przekonał mnie, że jest ina- 

czej. Przed wyrobieniem sobie zdania 

o wewnętrznej polityce Rumunji od- 

byłem szereg rozmów z przywódcami 

partyj politycznych. Rozmawiałem i z 
p. Janem Ducą, ministrem spraw we- 

wnętrznych w gabinecie liberalnym, i 

z p. Juljuszem Maniu, przywódcą na- 

rodowo-ludowych, i z generałem Alek- 

sandrem Averescu, i z. profesorem 

Mikołaiem Jorgą, i z wielu innymi 

Politykami tych czterech obozów. 

Niewątpliwie, wielkie zrzesunięcia 
społeczne, spowodowane przez rady- 

kalną reformę rolną, oraz dopuszcze- 

nie do głosu czterech miljonów no- 

wych wyborców sprawiły, że dawny 

system dwu partyj— liberałów i kon- 

serwatystów - musiał się skończyć, 

Konserwatyści już przed wojną gru. 
powali w Rumunji zaledwie jedną 
czwartą sił liberałów; orjentacje wo- 

jenne rozbiły ich na dwie ten- 

dencje, a reforma rolna zniszczyła 
ich zupełnie. Z drugiej strony, ewo- 

ja powojenna liberałów uczyniła z 

manii, 
Przez pierwsze lata po skofczo- 

nej wojnie nie było właściwie w Ru- 
munji innego obozu -zdolnego do 

rzędow. Partja narodowo-demokraty- 
czna, założona jeszcze przed wojną, 

przez proi. jorgę, nigdy nie miała 
SzerSzej organizacji i dziś można” ją 
śmiało uważać za mały sztab, grupu- 

jący się dokoła zasłużonego history- 

ka i informatora Europy o rumuń- 

skich sprawach. To samo można po- 

wiedzieć o partji ludu generała ;Ave- 

rescu, z tą tylko różnicą, že „tata“ 

Averescu cieszył się ogromną  popu- 

larnością wśród zdemobilizowanych 
chłopów :nazajutrz po skończonej 

wojnie, ale tej f popularności wyzy- 

skać nie potrafił; dziś jest już starym 

człowiekiem (przekroczył lat 70), ma- 

jącym przy sobie kilku dobrych  fa- 

chowców. Ani prof. Jorga ani gen. 
Averescu nie są ludźmi jutra. 

Skutecznie przeciwstawiać można 

liberałom tylko partję narodowo'ludo- 

wą, powstała "w październiku 1926 

roku ze zlania się inarodowców tran- 

sylwańskich (pp. Juljusz Maniu, Ste- 
fan Pop, Al. Vaida Voevod) z ludow- 
cami starego Królestwa (pp. Wirgil- 

jusz Madgearu, Jan Mihalache) i Be- 

sarabji (p. C. Stere). Obóz ten jest 
już od szeregu lat w opozycji do 

rządów liberalnych. Kto wie, czy ta 

kilkuletnia „kuracja“ opozycyjna nie 
wyszła na dobre narodowo-ludowym: 
pozwoliła im  się 

„wyszumieć", pozwoliła panu Maniu 
mocno wziąć partję w ręce... Ale naj- 

lepsza choćby kuracja złe daje skutki, 

kiedy się niepomiernie przedłuża. Na- 

wet wszechpotężni doniedawna libe- 

rałowie zaczynają to rozumieć: Ru- 

munja nicby nie zyskała na powsta- 

niu prądów  autonomistycznych w 
Transylwanji, a te mogłyby się roz- 

winąć na tle zbyt długiego działania 

przeciw słuszności i logice. 

mich właściwą prawicę społeczną Ru- 

Słuszność i logika torują drogę 

do władzy narodowo-ludowym. Ale 

te dwa czynniki w polityce nie wy- 
starczają. Jeszcze skuteczniej może 

drogę tę toruje gabinetowi Maniu 

malejąca popularność liberałów. Ich 

obecny przywódca p. Vintla Bratia- 

nu nie wygrał batalji na froncie fi- 

nansowo-gospodarczym. Zdołał wpra- 

wdzie zrównoważyć budżet, ale ko- 

sztem marnych pensyj urzędniczych i 

skromnych bardzo inwestycyj; zatrzy- 

mał wprawdzie inflację, ale dużo cza- 

su stracił, goniąc za chimerą wydźwi- 

gnięcia leja na poziom złoty w ciągu 

lat piętnastu; unarodowił przemysł 

po-węgierski w ĘTransylwanji, oraz 

banki i spółki akcyjne we wszystkich 

dzielnicach odzyskanych, ale kapitału 

skonsolidować, ‘ 
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Bukareszt, w październiku. 

tych wszystkich przedsiębiorstw po- 

większyć nie zdołał: w Rumunji zje- 

dnoczonej, 18-miljonowej, łączny ka- 

pitał wszystkich banków i spółek 

przedwojennej Rumunji 7 i pół-miljo- 

nowej wynosił 155 miljonów dola- 

rów. Obieg banknotów przedstawia 

dziś w wielkiej Rumunji taką samą 

wartość, jak w Rumunji przedwojen- 

nej (120 milj. dolarów). Te cyfry są 
miar kryzysu gospodarczego i gło- 

du kredytowego. 

Czy nowy gabinet narodowo-ludo- 

wy skutecznie i szybko upora się z 

trudnościami natury gospodarczej? 

Raczej nie. Tu trzeba czasu, a poza- 

tem p. Maniu będzie musiał walczyć 

z demagogją we własnych szeregach. 

Jesteśmy jednak przekonani, że prę- 

dzej czy później spuściznę po libera- 

łach obejmie, że będzie rządził z 

taktem i umiarem, a Rumunji na pole 

żadnych eksperymentów nie popro- 

wadzi. Polityka zagraniczna pod jego 

rządami żadnej nie ulegnie zmianie; 
w dziedzinie polityki wewnętrznej 

zainauguruje energiczne popieranie 

rolnictwa ©raz decentralizację admi- 

nistracyjną; otworzy też kraj dla pro- 

duktywnych kapitałów obcych. 

Liberałowie przejdą z kolei na 
„kurację* opozycyjną. Ponieważ inne 

partyjki i grupki są bez znaczenia, 

można twierdzić, że po okresie prze- 

grupowań, rozłamów i fuzyj Rumunja 

wraca do systemu rządów parlamen- 

tarnych na dwu stronnictwach opar- 

tego. System ten może skomplikować 

w przyszłości socjalizm, będący dziś 

w powijakach. 

Kazimierz Smogorzewski, 

ile kosztował mariawitów 
proces płogki. 

Jakie znaczenie przypisywali marjawici 
procesowi płockiemu--świadczą najlepiej su- 
mu, przeznaczone przez „ubogich zakonni- 
ków* na opłacenie obrońców. 

Początkowo obronę Kowalskiego wno- 
sić mieli: adwokaci Szumański i Główczew= 
ski z Warszawy i Kobyliński z Łodzi, Osta 
tniego dnia przed procesem marjawici ną 
miejsce adw. Szumańskiego zaangażowali 
adwokata Śmiarowskiego. Mec. Śmiarow- 
ski jest bowiem wyznawca kościoła naro- 
dowego i członkiem zarządu masońskiej 
organizacji pod nazwą „Liga ochrony praw 
człowieka”. Mec. Śmiarowski, który podjął q 
się roli obrońcy w ostatnim momencie naj- 
większe otrzymał honorarjum. Płacono mu 
po 1200 zł. dziennie. Ponieważ rozprawa 
trwała 19 dni, honorarium mec. Śmiarow- 
skiego wynosiło okrągłą sumkę 22.800 zł. 

Mec. Kobyliński z Łodzi zadowolił się 
nieco mniejszem honorarjam. Otrzymał on 
za prowadzenie sprawy 10.000 zł. i 400 zł. 
diet dziennych, co razem wynosiło 17.600 
złotych. 

Najskromniej opłacony był adwokat 
Główczewski, który dostał za prowadzenie 

* sprawy 5.000 zł. i 200 zł. diet dziennie, czy 
li razem 8.800 zł. 

Nadto wszyscy obrońcy korzystali z go 
ściny w marjawickim klasztorze. Mieszka- 
li wtym samym budynku co Kowalski, w 
wytwornie urządzonych pokojach gościn- 
nych. Mieli także możność stołowania się 
u marjawitów, zaś wieczorem przy łóżku 
każdego mecenasa stawiano wino i sło- 
dycze. 

Rzecz charakterysiyczna, że z pośród 
trzech obrońców marjawickich, tylko je- 
den, a mianowicie mec. Główczewski jest 
katolikiem. Tem się zapewne tłomaczy, że 
on właśnie w swej mowie obrończej naj- 
wałtowniej atakował kościół katolicki. 
ec. „Kobyliński jest ewangelikiem, zaś 

mec. Śmiarowski wyznawcą kościoła naro- 
dowego. SRR 

Z gościny w marjawickim klasztorze 
oprócz obrońców korzystali także niektó- 
rzy dziennikarze żydowscy. 

Pułk. Jur-Gorzechowski do- 
wódcą straży granicznej 
Jak się dowiaduje Agencja Press, 

dotychczasowy dowódca straży gra- 
nicznej, gen. Pasławski, opuszcza swe 
stanowisko. Następcą jego będzie 
pułk. żandarmerji, Jur-Gorzechowski. 

Gen. Pasławski obejmie jedno z 
wyższych stanowisk _ wojskowych, 
względnie przejdzie do administracji 
cywilnej. 

Proces o dobra cieszyńskie. 
KATOWICE, 19 X. PAT. Dziś o 

godz. 6 wieczorem zakończył się 

dwudniowy proces apelacyjny w spo- 
rze o dobra Komory Cieszyńskiej. 
Przewodniczący trybunału dr. Pinert 

zakomunikował, że wyrok będzie ogło. 
szony i doręczony na piśmie zainte- 
resowanym stronom. W czasie dzi- 
siejszej sesji przemawiali rzecznicy 
arcyksięcia Fryderyka oraz prekura- 
torji generalnej. Sesja obecna spotka- 
ła się z wielkiem zainteresowaniem 
kół prawniczych. 

BATE TATSIA NE 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ei 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proce. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

a 

19. X. 28. 

Wyjazd premjera do Bydgzo- 
szczy. 

WARSZAWA, 19. X. PAT. Dnia 
19 b. m. pociągiem 0 godz. 23. m. 
40 p. prezes Rady Ministrów proi. 
K. Bartel wyjechał do Bydgoszczy w 
celu zwiedzenia młynów bydgoskich. 

Dnia 20 b. m. w godzinach wie- 
czornych p. prezes Rady Ministrów 
uda się do Poznania, gdzie zabawi 
całą niedzielę, w celu zaznajomienia 
się ze stanem prac przygotowawczych 
do Powszechnej Wystawy Krajowej. 
Powrót p. premjera spodziewany jest 
w poniedziałek rano. 

Na czas swej nieobecności p. 
premjer poruczył zastępstwo p. mi- 
nistrowi Zaleskiemu. 

Dzień p. Prezydenfa Rzeczypa- 
spolifej. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej zwie- 
dził wczoraj w godzinach rannych no- 
wobudujący się gmach instytutu wy- 
chowania fizycznego. Objaśnień udzie- 
lali pp. gen. Rouppert i płk. Ulrych. 

Po powrocie na Zamek p. Prezy- 
dent przyjął p. d-ra Dłuskiego w spra- 
wie związku przeciwgruźłiczego. 4 

Przyjecia u premjera p. Bartla. 

Premjer p. Bartel przyją! d. 18 b. 
m. prezydjum nowego zarządu izby 
przemysłowo-handlowej z p. Klarne- 
rem na czele, nastepnie sen. Zagle- 
nicznego. 

Po południu p. premier Bartel 
przyjął ministra pracy i opieki spo- 
tecznej dr. Jurkiewicza. 

* 

  

Również w dniu wczorajszym pre- 
zes rady ministrów, p. Bartel przyjął 
przedstawicieli bloku związków  niż- 
szych funkcjonarjuszy państwowych i 
pracowników poczt, telegrafu i tele- 
fonów. Delegacja, w skład której 
wchodzili reprezentanci dwóch najlicz- 
niejszych  organizacyj pracowników 
państwowych, przedstawiła premjero- 
wi ekonomiczne położenie. apracowni- 
ków państwowych. W odpowiedzi p. 
premjer zapewnił delegację, że wszel- 
kie słuszne postulaty znajdą w nim, 
jakoteż w rządzie zrozumienie i w 
granicach możliwości finansowych — 
realizację. 

Komisja dla spraw narodo- 
wościowych 

Jak się dowiadujemy, zaniechany 
został plan likwidacji komisji dla 
Spraw narodowościowych przy Min. 
Spraw Wewnętrznych. 

Komisja ta ma niebawem wzno- 
wić swe prace nad szeregiem kwe- 
styj dotyczących mniejszości naro- 
owych. 

Posiedzenie Komitetu Ekono- 
micznego Rady Ministrów 
WARSZAWA, 19—X. Pat. Dnia 

19 bm. w godzinach wieczornych od 
było się pod przewodnictwem pana 
prezesa Rady Ministrów posiedzenie 
Komitetu Ekonomicznego Ministrów. 
Na posiedzeniu tem p. minister prze- 
mysłu i handlu złożył sprawozdanie 
z sytuacji bilansu handlowego za o- 
statni miesiąc. Pozatem zalatwiono 
cały szereg spraw bieżących. 

Pomnik marsz. Piłsudskiego Ww Kortu, 
Dnia 28 b. m. odbędzie się w 

Korcu odsłonięcie pomnika Marszałka 
Piłsudskiego. 

> Pomnik został wzniesiony  stara- 
niem miejscowego społeczeństwa przy 
wydatnej pomocy korpusu ochrony 
pogranicza. Pomnik jest wykonany w 
żelazobetonie i przedstawia całą po- 
stać Marszałka w mundurze galowym. 

„, W dn. 19 b. m. przybywa do sto- 
licy delegacja m. Korca, celem zapro- 
szenia na uroczystość otwarcia przed- 
stawicieli rządu. 

Strajk marynarzy w Mar- 
sylji 

Według doniesień organu partji 
komunistycznej Humanite wybuchł w 
Marsylji strajk wśród marynarzami 
floty handlowej. 

Między innemi porzuciła pracę za- 
łoga „Champollion'u* oraz parowców 
linji „General-Press-Atlantic", Istnieje 
obawa, iż robotnicy dokowi będą 
solidaryzować się z marynarzami i o- 
głoszą w najbliższej przyszłości strajk. 

4-dniowa komunikacja sa- 
molotowa 

Brazylijski zarząd poczty Dowie- 
rzył jednemu z towarzystw. prywat- 
nych komunikację między Sewillą a 
Buenos Aires samolotami. jest to 
jedna z pierwszych komunikacyj trans- 
oceanicznych. 

Zarząd poczty zastrzegł sobie, iż 
przelot samolotem nie może trwać 
dłużej niż 4 dni. 
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ECHA KRAJOWE 
  

Jedna bieda idzie zawsze w parze z drugą 
BRASŁAW. 

Spóźnione zasiewy na terenie pow. Brasławskiego nie mogły dojrzeć 
z powodu chłodów i wczesnej jesieni, a tu na domiar złego wczesne przy- 
mrozki dochodzące do 5% uwieńczone zastały śniegiem, który wypadł w 

  

Jęczmień w snopkac| 

nocy z 16 na 17 października grzebiąc 

h pokryty śniegiem. 

resztę nadziei brasławskiego rolnika. 
Zasypane zostały ziemniaki, owies, jęczmień. 
Załączone ilustracje uwydatniają 
Ostatniemi czasy dużo się mówi 

tych jakoś nie widać, natomiast klęska 
niej i groźniej. 

Dodać należy, że w dniu 18 bm. 
słowskiego również padał Śnieg. 

to najlepiej. 
i pisze o ulgach dla rolników, a ulg 
nieurodzaju występuje coraz wyraź- 

przez cały dzień na terenie pow. Bra- 

  

BRASŁAW. 

— Zjazd spółdzielczy. Kurs instruktor- 
ski P. W. W. T. W dniu 6 października ad- 
był się w Brasławiu powiatowy zjazd spół- 

   

dzielczy, zorganizowany staraniem  Wileń- 
skiego Związku Rewizyjrtego. Zjazd zgro- 
madził około stu reprezentantów różnych 
organizacyj spółdzielczych, nadto zaś przy- 
byli na zjazd z Wilna dyrektor Banku Rol- 
nego p. Maculewicz, naczelnik Wydziału 
Rolnego p. Szaniawski, senator p. Abramo- 
wicz, dyrektor Związku Rewizyjnego p. Ko- 
kociński, dyrektor Centrali Rolniczo - Han- 
dlowej p. Turczynowicz i inni. Na zjeździe 
był również obecny p. starosta Januszkie- 
wicz. 

Przewodniczył zjazdowi wiceprezes Ra- 
dy Nadzorczej Brasławskiej Spółdzielni Rol- 
niczo - Handlowej p. Leon Januszkiewicz, 
który we wstępnem przemówieniu witał 
przybyłych gości i zebranych spółdzielców. 
Następnie przemawiał p. Starosta witając 
zjazd i podkreślając przychylne stanowisko 
rządu do spółdzielczości, jak również wy- 
kazując jak dodatnie wyniki daje  współ- 

praca spółdzielczości z Samorządem. 
W ożywionej, rzeczowej dyskusji za- 

bierali głos prawie wszyscy obecni z wiel- 
kiem zainteresowaniem roztrząsając zagad- 
nienia o spółdzielczości. 

Debaty były nader rzeczowe i utrzyma- 
ne na wysokim poziomie fachowym. W wy- 
niku zjazdu został wybrany Powiatowy Ko- 
mitet Spółdzielczy w osobach: p.p. Goska 
Marjana, Izbickiego Lucjana i Bazylonka 
Wasylego. 

W czasie zjazdu wręczony został przez 
delegatów Brasławskiej Rady gminnej p. 
dyrektorowi Maculewiczowi dyplom obywa- 
tela honorowego gminy Brasławskiej, ozdo- 
bnie wykonany przez kierownika pracowni 

AS I ZOZ DOTA TS SIENOS K AT TI A NN II II II I TS III II S T IT IT I I T I IT TI TTK EET | 

Z ZA KULIS WI 
Głośna w chwili obecnej „afera“ 

ukazania się w „New-York American“ 
tekstu tajnej umowy francusko-an- 
gielskiej w sprawie zbrojeń się obu 
państw na morzu—nie jest bynajmniej 
w dziejach prasy unikatem. To, co 
dla swego dziennika uczynił p. Ha- 
rold Horan, stały paryski korespon- 
dent gazety „New-York American", 
uczyniłby każdy dziennikarz-fachowiec, 
istotny. dziennikarz, wyposażony w 
akuratny nerw dziennikarski. Rząd 
francuski zaciska pięście, deportuję p. 
Horana gdzie pieprz rośnie, jest 
wściekły... a jednak, cóż na to рога- 
dzić? Prasa ma swoje zasadnicze oby- 
czaje - 1 przywileje. Nie odstąpi od 
nich nigdy. 

Latem 1878 roku obradował wiel- 
ki kongres w Berlinie mający defini- 
tywnie Ściągnąć cugle Rosji, pohamo- 
wać jej panslawistyczne zapędy i — 
zawrócić ją z przed bram Konstanty- 
nopola. Cały Świat pasjonował się: 
tekstem postanowień kongresu trzy- 
manych w głębokiej tajemnicy. Nastał 
ostatni dzień kongresu. Dopiero po 
podpisaniu układów  międzynarodo- 
wych, miał być ich tekst podany do 
wiadomości publicznej - czyli aż naza- 
jutrz. Korespondenci gazet zagranicz- 

h berlińscy byli w rozpaczy, Jak 
drstać ów tekst... niejako jeszcze mo- 
kry od podpisów albo jeszcze przed 

    

Jęczmień nieskoszony pod śniegiem. 

artystycznej przy Wydziale Sztuk Pięknych 
U. S. B. p. Lenarta, 

P. starosta zabierając glos na prošbę 
Rady gminnej podkreślił zasługi p. Macule- 
wicza dla rolnictwa i spółdzielczości jako 
organizatora i pierwszego Dyrektora Wileń- 
skiego Oddziału Państwowego Banku Rol- 
nego. 

2 Następnie uczestnicy zjazdu zwiedzili 
spółdzielnie Brasławskie i urządzenia samo- 
rządowe. 

Nie odbyło się jednak i bez pewnego 
dysonansu. Oto po zamknięciu zjazdu zabrał 
głos p. senator Abramowicz dając sprawo- 
zdanie polityczne z działalności B.B.W, z R. 

Ogromna większość zebranych — to 
są sympatycy B. B. W. z R. Sprawozdanie 
więc było wysłuchane z zaciekawieniem, na- 
tomiast potem dały się słyszeć pewne na- 
rzekania, poco było łączyć sprawy gospo- 
darcze z polityczrtemi? 

W dniu 7 b. m. bawiący w Brasławiu 
dyrektor Banku Rolnego p. Maculewicz, na- 
czelnik Wydziału Roinego p. Szaniawski i 
p. senator Abramowicz zwiedzili Brasław, 
a więc Powiatową Kasę Komunalną, aptekę 
Sejmikową, Spółdzielnię,  Rolniczo-Handlo- 
wą wraz ze składami, piekarnię i olejarnię 
betoniarnię Sejmikową i cegielnię. : 

Następnie goście wraz z miejscowym 
starostą p. Januszkiewiczem udali. się na te- 
ren gminy Słobódzkiej, gdzie zwiedzili mle- 
czarnie spółdzielcze w maj. Zawierzu i we 
wsi Czerniowo. Ę * 

W rejonie Czerniowa kierownik robót 
regulacyjnych na rzece Drujce inż. Horwatt 
szczegółowo zapoznał zwiedzających ze sta- 
nem regulacji rzeki Drujki, oraz pokazał ro- 
boty wykonane już na gruncie. 

Tegoż dnia wieczorem p. p. Macule- 
wicz, Szaniawski i Abramowicz odjechali 
do Wilna. 

ELKIEJ PRASY. 
podpisaniem! Zdawałoby się—niepo- 
dobieństwo. I stała się rzecz—niesły- 
chana. Oto „New-York Herald" wy- 
drukował tekst rezolucyj Kongresu 
Berlińskiego nazajutrz rano po ich 
podpisaniu czyii wcześniej od 
prasy całego Świata! Jakimże cudem 
to się stało? A oto berliński korespon- 
dent „New York Heralda“ byt w šci- 
slym kontakcie (stuszniej byloby wy- 
razić się: w bardzo kosztownym kon- 
takcie) z jednym z kamerdynerów w 
pałacu kanclerskim gdzie się kongres 
odbywał. Ten mu doniósł, że przy- 
chodząc do pałacu ostatniego dnia, 
kiedy rezolucje mają być podpisane, 
pełnomocnik Rosji, stary książę Gor- 
czakow, będzie miał kopję rezolucyj, 
zwiniętą w taką to a taką trąbkę. Po- 
wiernik amerykańskiego dziennikarza 
był dobrze poinformowany. Książę 
Gorczaków przyszedł na ostatnie po- 
siedzenie ze zwitkiem w ręku. W 

westibiulu postawił cylinder na fotelu. 

Do cylindra włożył zwitek przyniesio- 
ny. Jął rozbierać się; zagadał się (jak 
miał we zwyczaju). W cylindrze za- 
stał zwitek — lecz był to już tylko 
arkusz białego papieru. Książę był 
okrutnie roztargniony; łatwo mu przy- 
szło do głowy, że kopię zostawił w 
domu... Ona tymczasem już pędziła— 
w kieszeni amerykańskiego dzienni- 
karza, w ekstrapociągu ku granicy 

SŁOWO 

Zawalenie się 1-mio piętrowe go domu w Uincennes Katastrofa tramcusbiej łodzi podwodnej Ondine. 
VINCENNES, 19 X. PAT. Siedmiopiętrowy dom, który się zawalił, przed- 

stawia obecnie stos gruzów wysokości 
Na miejscu katastrofy rozgrywają 

jednego metra. 
się okropne sceny. Jedenego z robotni- 

ków włoskich odnaleziono w pierwszych godzinąch nocy w pozycji stojącej, 
przyczem górną połowę ciała miał volną, do pasa zaś przygnieciony był cię- 

žkiemi belkami. Pomimo, że starano się podtrzymać jego siły, w chwili gdy 
© godzinie 3 w nocy uwolniono go, zmarł. 

Drugi robotnik jest dotychczas przygnieciony gruzami, z pod których sły- 
chać bezustannie jego jęki. Z pod gruzów widać głowę i ramię nieszczęśliwe- 
go. W chwili obecnej cała akcja ratunkowa przy zawalonym gmachu ogranicza 
się do niesienia pomocy temu robotnikowi. 

Wydobywanie trupów. 
VINCENNES. 19.10. (PAT). Dotychczas z pod gruzów zawalonego domu wydoby- 

to 7 trupów oraz 4 rannych, jak przypuszczają zasypanych jest jeszcze około 12 robotni- 
ków. Przedsiębiorca który prowadził roboty budowłane usiłował podczas przesłuchania 
popełnić samobójstwo. 

Prace nad oczyszczaniem gruzów posuwają się szybko naprzód. Władze miejskie 
uchwaliły przyjść z pomocą 
na koszt miasta. 

rodzinom katastroiy i postanowiły urządzić pogrzeb 

Odwołanie sowieckiego atfachć wojskowego z bofwy 
FYGA. 19.10. (PAT). Dzsiejsze dzienniki podają, że w najbliższym czasie oczeki- 

wane jest odwołanie attache wojskowego ZSSR Teodora Sudakowa z Łotwy. Odwola- 
nie spowodowane jest tem, że Sudakow nie wywiązał się należycie ze swych obowią- 

zków a mianowicie nie zawiązał normalnych stosunków z łotewskiemi kołami wojskiowe- 
mi i wojskowymi przedstawicielami państw obcych. Jednocześnie wynikła jakoby kwestja 

odwołania z Moskwy łotewskiego attache wojskowego podpułkownika Kellera. 

Projekt zmiany reformy rolnej w Kowieńszczyźnie 
KOWNO. 19.10. (PAT). Dzisiejsze dzienniki podają, że ministerjam rolnictwa о- 

pracowało projekt zmiany ustawy o reformie rolnej. Projekt ten już jest wniesiony do 
rady ministrów i będzie rozpatrywany na najbliższem posiedzeniu. 
% Zgodnie z projekttem właściciele ziemscy będą mieli, prawo powiększyć swe ma- 
jatki z 80 do 156 ha, czyli o 70 ha, które nie stanowiłyby własności, lecz byłyby dzier- 
żawą. Dzierżawa byłaby bezterminowa i bez opłacania specjalnych podatków dzierża- 
wnych. 

Prócz tego projekt przewiduje możność sprzedawania ziemi bez specjalnego ze- 
zwolenia rządu, jeżeli właściciel ziemski posiada niemniej, niż 200 ha własnej i dzierża- 
wionej ziemi. 

Mimo deszcz i błota sztafety opasały Polskę dokoła, 
WARSZAWA. 19.10. (PAT). Ciągłe deszczy spowodowały roztopy na drogach, 

któremi zdążać mają sztafety Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza, zamy- 
kając pierścień biegu dookoła granic Polski. 

Dziś w piątek o godz. 6-ej rano sztafeta zachodnia, niesiona obecnie przez żołnie- 
tzy KOP, przybyła do miejscowości Przeróśl i o tej godz. minęła słup graniczny Nr. 
263 na pograniczu polsko - pruskim. 

Do ukończenia biegu sztafecie tej pozostało zaledwie 50 klm. W ciągu ostatnich 
dwóch dni sztafeta powyższa z powodu roztopów i deszczów przebyła zaledwie prze- 
strzeń 500 kim. 

W.g wszelkiego prawdopodobieństwa, sztafeta niesiona przez żo "'erzy. Straży 
Granicznej ukończyła w piątek nad ranem bieg. . 

WIEDEŃ. 19.10. (PAT). Dziś przybył do Wiednia trancuski minister wojny Pain- 
leve. Pobyt jego w Wiedniu niema charakteru politycznego, W dniu dzisiejszym kan- 
clerz Seipel wydał na cześć gościa Śniadanie, w którem prócz prezydenta republiki i 
członków rządu wzięło udział wiele wybitnych osobistości. 

Pożar stodoły w Sowiefach. 
3 kmiotków i 20 koni nie zdążyło uciec. 

MOSKWA. 19.10. (PAT). W okolicach Biełgoroda wybuchł gwałtowny pożar w 
budynkach, w którym znajdowało się 100 
wzięcia udziału w zwózce buraków. 

3 włościan poniosto śmierć, "9 zostało 
tychczas brak. 

włościan, przybyłych wraz z końmi celem 

ciężko poparzonych. Zginęło również 20 koni 

Staraniem Powiatowego Komitetu wy- 
chowania fizycznego i przysposobienia woj- 
skowtego został zorganizowany w Brasła- 
wiu kurs instruktorski dla nauczycieli szkół 
powszechnych. 

Kurs zgromadził około. 30 nauczycieli, 
którzy uzyskali obecnie możność fachowe- 
go kierowania wychowaniem — Нгусгпет 
młodzieży szkolnej. 

Na zakończenie kursu odbyły się za- 
wody sportowe wśród uczestników kursu. 

Uroczyste zakończenie kursu odbyło 
się w dniu 6 października. 

Na uroczystość przybyli i przemawiali 
miejscowy starosta p. Januszkiewicz, major 
Zgłobicki i inspektor szkolny p. Próchnik. 

Wieczorem tegoż dnia staraniem ucze- 
stników kursu odbyło się w salach Klubu 
Obywatelskiego przedstawienie amatorskie 
połączone z zabawą taneczną. 

Miejscowy. 

SMORGONIE. 

— Zebranie sprawozdawcze. W dniu 
14 października r. b. w Smorgoniach — w 
sali miejscowego Magistratu, odbyło się ze- 
branie przedstawicieli wszystkich warstw 
miejscowego społeczeństwa w liczbie prze- 
szło 50 osób. 

Zebranie zagaił 1. Batorowicz — pod- 
kreślając w swem wstępnem przemówieniu 
doniosłą rolę B. B. W. R. w życiu państwa 
i wewnętrzną swoistość Bloku jako organi- 
zacji skupiającej w swoich szeregach wszy- 
stkie państwowo twórcze czynniki. 

Następnie dłuższe przemówienie  wy- 

Holandji. Holenderskim, z góry za- 
mówionym kablem przesłana została 
„New York Heraldowi* — który miał 
całą noc aby tekst rezolucyj kongre- 
su wydrukować w rannym swoim nu- 
merze. 

Oto jeden przykład z tysiąca 
„Sprawnošci“ dziennikarskiej. 

Prasa— „to wielka rzecz". Co się 
dostanie na jej „łamy”, tego siekierą 
nie wyrąbać. Prasa trzyma Świat cały— 
pod strachem. To jest jedno z głów- 
nych źródeł jej potęgi. Może nawet 
najgłówniejsze. 

z 

Czy prasa nie 
czasem— swej potęgi? 

Faktem jest wiadomym, że 2 ©- 
głoszeń—aby nie wyrazić się z re- 
klam najrozmaitszego rodzaju - czer- 
pie czasem „Środki do życia”, a cza- 
sem (powiadają) bajonskie sumy. 
Czy przypadkiem nie wpływa to na 
—na—za przeproszeniem—moralnošč 
prasy? 

Nie odpowiadając bezpošrednio i 
prosto na takie niedyskretne pytanie, 
uchylmy od innej strony rąbek ku- 
lisprasy. Aby zaś—jak zwykle— 
„na wiatr” niczego nie twierdzić, roz- 
łóżmy przed sobą książkę Św ieżut- 
ką, na najautentyczniejszych doku- 
mentach opartą, która wprowadzi nas 
w krąg wielkich operacyj prasowych. 
Niemiecka to książka. Tytuł jej (wy- 
da się niewątpliwie „enigmatycznym* 

nadużywa— 

głosił poseł B. Podoski, który przypomniał 
zebranym, w jak trudnych warunkach pow- 
stało Państwo Polskie, jak ogromnym był 
wysiłek żołnierza polskiego do odparcia na- 
jazdu wschodniego barbarzyńcy, ile Polska 
zawdzięcza Marszałkowi Piłsudskiemu, nie- 
złomnemu bojownikowi w walce o niepod- 
ległość i zwycięskiemu wodzowi w wojnie 
polsko - bołszewickiej. 

Następnie mówca poruszył kwestje wad 
konstytucyjnych 17 marca 1921 roku, ułożo- 
nej przez partyjników, nłeumiejących i nie- 
chcących poświęcić interesów swych partyj 
dla dobra państwa, oraz błędy popełnione 
przez rządy przedmajowe,  zestawiając to 
ostatnie z rządem Marszałka Piłsudskiego, 
który uporządkował skarbowość, ustabilizo- 
wał naszą walutę i poczynił szereg donio- 
słych reform w dziedzinie naprawy ustroju 
społecznego i państwowego. 

W końcu swego przemówienia poseł 
Podoski, mówił o pracach, jakie Sejm obec- 
ny będzłe miał do spełnienia, wysuwając, 
jakó najważniejszą sprawę — zmianę Kon- 
stytucji, która winna być zmienioną  prze- 
dewszystkiem w kierunku wzmocnienia wła- 
dzy Prezydenta Rzeczvpospolitej i sprowa- 
dzenia roli Sejmu do ram właściwych, jako 
ciai2 powołanego do ucnwalania cstaw i 
kontrolowania działalności rządu a nie do 
rządzenia panstwem, jako to miało miejsce 
za czasów Trąmczyńssich i Witosów. 

Fc przemówieniu posła  Podoskieg-, 
wywiazała się nader ożywiona dyskusja, w 
której wszyscy bez wyjątku biorący udził 
w niej, solidaryzowali się z przedmówcą. 

   

komuś, nieobytemu z tem, co się 
dzieje w wielkim świecie prasy za- 
granicznej) brzmi: Der „Hugen- 
berg-Konzern“. Psycholo- 
gie und Technik einer 
Grossorganisation der 
Presse. Traktuje to studjum in- 
formacyjne skreślone przez L. Bern- 
harda i wydane w roku bież. w Lips- 
ku—o koncernach prasowych 
z których koncern Hugenbergski jest 
obecnie jednym z najbardziej zwraca- 
jących uwagę. 

Pomińmy wiele szczegółów  spec- 
jalnie odnoszących się do koncernu 
Hugenberga. O wiele żywszy interes 
obudzi moment kapitalnego „przegru- 
powania" wielkiej prasy europejskiej 
w latach 1900—1907. 

Wówczas to, z tych lub owych 
względów, nastąpił kryzys finansowy 
wielu najsolidniejszych organów pra- 
sy. Poprostu: zachwiały się. Kryzys 
ten dał się najpierw odczuć prasie 
angielskiej. W Londynie rozeszły się 
pogłoski, że wielkie dzienniki, których 
własność przechodziła całemi poko- 
leniami z ojca na syna, są—są do 
nabycia! Nawet „Times“. I sędziwy, 
zdawaloby się niepožyty, wielki „Czas“ 
londyński pierwszy padł ofiarą kry- 
zysu. Przeszedł na własność lorda 
Northclifie'a, stał się podwaliną jego 
koncernu. 

Trzeba zaś wiedzieć, że „Times“ 
był tak dobrze jak wyszedł z „dy- 
nastji* Walterów już w 1812. Walte- 

Sfraszna śmierć 43 młodych ludzi na dnie oceanu. 

Łódź podwodna Ondine wyruszyła 
2-go b. m. z Cherbourga do Bizerte 
(na mapie widać, że to porządny 
kawał drogi) na doroczną podróż na 
wytrzymałość. 

Ale upłynąło tydzień a potem 
dziesięć dni i żadnych wiadomości o 
łodzi nie było. Zaniepokoiło się całe 
ministerstwo marynarki, wszczęto 
energiczne dochodzenie i oto co się 
okazało. 

4-go października parowiec iran- 
cuski Albert płynąc wzdłuż wybrzeży 
Portugalji otrzymał następującą radio- 
depeszę od nieznanego statku: W 
nocy z 3-go na 4-ty b.m. potrąciliśmy 
w ciemnościach jakąś łódź rybacką 
czy też szczątki jakiejś łodzi, mimo 
pozostania dwóch godzin na miejscu 
zderzenia nic nie dostrzegliśmy. Uwa- 
żając tę wiadomośc za mało intere- 
sującą kapitan Alberta zachował ją 
dla siebie. Obecnie wyszło na jaw, że 
owemi „szczątkami“ byla Ondine a 
nieznanym statkiem, grecki parowiec 
Ekatierina-Coulandris. 

Jakżeż się wydarzyła katastrofa? 
Ondine płynęła po powierzchni ocea- 
nu, jak wszystkie łodzie podwodne, 
bardzo mało wystając „ponad wodą. 
Ocean był lekko wzburzony tak iż 
światła sygnalizacyjne nie zostały za- 
pewne przez parowiec dostrzeżone — 
uderzył on lekko dziobem w Ondine 
1... łódź poszła na dno. Kapitan Eka- 
tieriny nie jest bezwątpienia odpowie- 
dzialny za nieszczęście, zale karygod- 
ną jest jego opieszałość w  poinior* 
mowaniu odpowiednich władz. Złożył 
on bowiem obszerny raport o $wy- 
padku dopiero w Roterdamie gdzie 
przybył 12 b. m. przyczem okazało 
Się, że załoga grecka domyślała się 
że zderzenie nastąpiło z łodzią pod- 
wodną. 

Oczywiście zarządzono  natych- 
miast poszukiwania. Cała eskadra 
torpedowców,  kontr-torpedowców i 
innych statków wyruszyła czemprę- 
dzej na przypuszczalne miejsce wy- 
padku. Na przypuszczalne—gdyż nie 
podobna dokładnie określić gdzie 
właśnie nastąpiło tragiczne spotkanie. 
Gdyby ratunek przybył w dwa, trzy 
dni po wypadku możnaby odnaleźć 
plamy oliwne, które unoszą się na 
wodzie dość długo, obecnie niema ich, 
rzecz prosta, ani śladu. 

Toteż poszukiwania są właściwie 
czczą formalnością—niema żadnej na- 
dziej by można było odnaleźć Ondi- 
ne na przestrzeni kilkudziesięciu kilo- 
metrów, gdzie głębokość oceanu wy- 
nosi przeciętnie około 2000 mtr. 
Nieszczęsna łódź wraz z całą załogą 
zginęła na zawsze. ss 

Ondina, wykończona w 1926 г., 
była to zupełnie nowa, na 64 metry 
długa, łódź. Załoga składała się z 43 
ludzi: kapitana, 2 starszych oficerów, 
10 podoficerów i 30 marynarzy. Ka- 
pitan Breithmayer liczył 33 lata i był 
najstarszy miekiem na łodzi. Jego 
zastępcy wieli po 28 lat a marynarze 
od 17 do 25 lat. Toteż większość 
miała jeszcze żyjących rodziców, pa- 
ru było od niedawna żonatych a 
reszta miała narzeczone. Szczególnie 
tragicznym jest los państwa Neye- 
rów z Cherbourga. Ich dwaj synowie 
Julek i Karol w wieku 17i 19 lat 
byli marynarzami na łodzi podwodnej 
Euridice stacjonującej chwilowo w 
Cherbourgu; nigdy nie odbyli oni 
dłuższej podróży morskiej i palili się 
do niej, w ostatniej chwili zostali oni. 
przydzieleni do Ondine, gdzie brakło 
kompletu, z zastrzeżeniem, że na tę 
jedną tylko podróż. Niestety pódróż 
ta była ich pierwszą i ostatnią. 

% 

W dle przypuszczeń zaraz po zde- 
zeniu woda zaczęła się gwałtownie 
wdzierać do Ondine. Popłoch. Czu- 
wający i gwałtownie rozbudzeni pędzą 
do drzwi, zatrzaskują je hermetycznie 
—od utonięcia są zabezpieczeni. 

Światło zgasło.  Nieprzeniknione 
ciemności opanowują wązkie kajuty, 

rowie trzymali z ojca na syna tylko 
drukarnię; natomiast prawa wydawni- 
cze były rozbite. Były osoby posia- 
dające minimalny skrawek jakby 
„akcję”* wielkiej gazety. Istniał „wie- 
czysty" układ, na mocy którego „Ti- 
mes“ musiał być drukowany w 
drukarni „Times'a*. To stanowiło 
główne bogactwo Walterów. Ostatnie- 
mi czasy, „pan i władca'* potężnego 
londyńskiego organu prasy, p. Artur 
Walter był wydawcą „Times'a“ 
tylko... w 1/8 części. Aczkolwiek 
bardzo bogaty, nie mógł łożyć na 
udoskonalenie drukarni zgodnie z 
wymaganiami -- postępu. Przyszły 
wspomniane lata kryzysowe. Wydaw- 
com „Timesa“ (a było ich do stu 
osób) zaczęły udziały przynosić co- 
raz to mniej. Wówczas to jeden z 
najmniejszych udziałowców, p. Sibley 
wytoczył p. Arturowi Walterowi pro- 
ces, domagając się wglądania w... 
administrację „Times'a*. Sąd wykrył 
takie horrenda administracyjne, że p. 
Sibley miał prawo zażądać: rozwią- 
zania towarzystwa udziałowców i... 
sprzedania „Times'u*. I został „Ti- 
mes“ przedany dlatego aby dobry na 
tem mogli zrobić interes jego—drob- 
ni udziałowcy. 

Wielkie koncerny prasowe, które 
dziś powstały, są niemal wszystkie 
przedsiębiorstwami  kapitalistycznemi. 
Wspomnieliśmy o +,reklamie*, którą 
prasa pod _ wszelkiemi  iormami 
eksploatuje. Coraz bardziej zaciera 

nie słychać warkotu motoru, nie czuć 
żadnych wstrząśnień znamionujących 
ruch maszyny, martwa cisza «zalega 
dokoła. Załoga jest rozdzielona, ci 
schronili się do tych kajut, tamci do 
innych — pomiędzy nimi przestrzeń 
wypełniona wodą, wszelka komunika- | 
cja wykluczona. Wskazówka mano- 
metru opada powoli ale stale: 100 
mtr. głębokości, dwieście, trzysta, pięć- 
set, tysiąc, półtora tysiąca, dwa ty- 
siące—stop. Szkoda zapałek na dal- 
sze obserwowanie, trzeba je Oszczę- 
dzać, jest ich tak mało. ! 

Wszyscy siedzą w milczeniu, wy- 
powiedziano już wszelkie przypuszcze- 
nia, wszelkie domysły, każdy pogrą- 
ża się w swych ponurych myślach. 
Godziny się włoką za godzinami, czy ; 
to dzień upłynął, czy doba cała, nikt 
nie ma poczucia czasu—wieki już chy- 
ba minęły. Z kąta słychać płacz—to 
Julek Neyer szlocha, tak się czuje sa- 
motny, tak mu żal swego młodego 
życia, tak by chciał jeszcze ujrzeć 
słońce, nawet brata niema przy so- 
bie—spali w innych kajutach. Ktoś 
chodzi ciężkiemi krokami, obijając się 
o ściany — to kapitan Breithmayer, 
Ściska główę rękami, mimo ciemno- 
Ści zdaje mu się, że wszyscy na nie- 
go patrzą... z wyrzutem: on dowódzcą, 
on ich tu sprowadził, on nie potra- 
fił ustrzec od niebezpieczeństwa, on, 
on, on wszystkiemu winien. 

Czas mija. | wciąż ta ciemność 
nieprzenikniona, wciąż ten bezruch 
straszliwy, wciąż ta cisza Śmiertelna; 
oh ta cisza! Wszystko, wszystko ale 
nie to, niech się dzieje coś złego, coś 
okropnego byle jakiś szmer dó- 
szedł zzewnątrz, byle usłyszeć coś 
poza głuchemi krokami kapitana. 

Nagle ktoś wybucha idjotycznym 
śmiechem, to rechot szatański — nie 
śmiech, a potem suchy przytłumiony 
trzask—wystrzał z rewolweru. Wszys- 
cy zrywają się na nogi, płonie ostat- 
nia zapałka, pod ścianą, z wykrzy- 
wioną twarzą, leży we krwi trup. 
Jakieś szamotanie—to sąsiedzi wyry- 
wają sobie z rąk rewolwer. 

Znowu godziny mijają. Coraz, 
mniej powietrza, płuca pracują ciężko- 
żyły na skroniach  nabrzmiewają 
straszliwie, zda się pękną — oh, by- 
le prędzej, byle raz już z tem skoń- 
czyć. Słychać jakiś szept, jakieś oder- 
wane wyrazy—to strzępki modlitwy, 
zagłusza je grad przekleństw, grad 
najplugawszych bluźnierstw i znów 

ten Śmiech okropny,  idjotyczny * 
wstrząsający, szaleńczy. Wszyscy Zry- - 
wają się na nogi, nikt nie może 
usiedzieć, usta łapczywie chwytają 
resztki powietrza, -bezsilne ręce błą- 
dzą po zimnych ścianach, wszyscy 
się gdzieś czołgają, gdzieś dążą, pa- 
dają, depczą się nawzajem. Słychać 
rzężenie, charkot, ryk przyduszony— 
dość tego, dość! tam za drzwiami 
jest zbawienie. Drżące ręce odmyka- | 
ją zamki, odsuwają rygle, roztwierają 
się drzwi naoścież, ocean się wdziera 
strumieniem, 

Nareszcie koniec. Nareszcie! 
Karol. 

EITI OIS SET TT 

L Kino „POLONJA“. 
Co soboty i niedziele i w dni świą. 

teczne odbędą się 

poranki od godz. 12-ej do 4-2) p.p. 
Ceny od 50 groszy, 

DZIŚ i JUTRO 

„Jackie, ostrzyż się” 
dramat w 8 aktach. W roli głównej 

Jack Coogan. 
Nad program: 

„Sen nocy wigilijnej”. 
В ERA TARGET RE SCR KEN, 

WEGIEL OPĄŁOWY 
E=| dostarcza do domu od pół tonny 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323. 
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się w prasie zagranicznej linja de” | 
markacyjna między—redakcją a "ge- | 
Szeftem. Całe „działy* w gazecie, ca” 
łe rubryki są — wydzierżawiane. Ten“ 
„zwyczaj* do tego stopnia jest roz 
powszechniony, że np. paryska rady* 
kalna „Humanitė“ wydzierżawia (ei 
głębokiej tajemnicy) rubrykę swoją 
Bulletin  Finansier.. bądź wielkim | 
bankom bądź wielkim kapitalistom. 

Mocno drastyczny rozdział po* 
święca p. Bernhard — i solidnie do 
kumentowany — „wpływom wywierą 
nym na prasę francuską przez peters- 
burskie ministerstwo Spraw zagra- 
nicznych za panowania Aleksandra III 

i Mikołaja Il. Agentem rządu rOsyj- 
skiego był wybitny rosyjski ekono- 
mista stale w Paryżu mieszkający f 
Arthur Raffalovich. Początkowo, przed | 
rokiem 1904 „wpływy te miały formę:| 
masowych prenumerowań tych lubj 
innych gazet, honorowania inspiro- 
wanych artykułów, osobistych graty- 
fikacyj wypłacanych redaktorom, prze” | 
pełniania gazet paryskich ogłoszenia* 
mi „z Rosji". Potem nie robiono już 
takich ceremonij. Rafialovich zacząłł 
stósować — jak sam się wyrażał — 
l'arrosage en grand, czyli 
poprostu brał te lub owe  dzienqiki 
paryskie na żołd rządu rosyjskiego. 
Dn. 2 grudnia 1923 ogłosiła „Hu- 

manitć" szereg-dokumentów z tajne- 
go archiwum rosyjskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych. „Matin* wyto- 
czył proces swej uiedyskretnej kolej] 
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Mujer (dpodarczy Zjem Wochodnic 
W obliczu klęski nieurodzaju 

Według przypuszczalnego  szaco- 
nia zbiorów w Polsce, tegoroczny uro- 
dzaj głównych ziemiopłodów jest wię- 
kszy o 10% niż w roku ubiegłym. 
„Sytuacja pod tym względem kształ- 

tuje się dla całego państwa dość po- 
myślnie. Natomiast w odniesieniu da 
Województwa Wileńskiego jest ona 
wprost rozpaczliwa, zwłaszcza w pół- 
iocnych powiatach, — Brasławskim, 

*"ziśnieńskim, Święciańskim i ponie- 
«ąd Postawskim. Jeszcze przed mie- 
siącem łudzofio się, że przy sprzyjają- 
cej pogodzie późno siane jarzyny doj- 
rzeją i można będzie zebrać ziemnia- 
ki, co zrekompensuje niedobór żyta. 
Dziś już można stwierdzić zupełny za- 
wód. 

Mówiąc, że sytuacja jest rozpaczli- 
wa, mam na względzie tę okoliczność, 
że nieurodzaj ma charakter masowy. 
Z drugiej strony nieurodzaj ten doty- 
czy nie poszczególnych zbóż, lecz 
wszystkich zbóż — a więc nie będzie 
już mógł rolnik zastąpić w spożyciu 
brakujące produkty rolne innemi, jak- 
kolwiek mniej pożywnemi ale posia- 
danemi w większej ilości, jak to było 

*w latach ubiegłych. Nadomiar wszyst- 
kiego siano w tym roku było złe i ze- 
brano jego co najmniej połowę. 
г Wyzbywanie się inwentarza žy- 
wego już się rozpoczęło. Przypuszczal 
nie większość gospodarstw zmuszona 
bedzie zredukować inwentarz do poło- 
wy. Istnieje poważna obawa, że zary- 
„sowujący się kierunek hodowlany ule- 
(gnie niebezpiecznemu załamaniu się. 

«Jedno zło pociąga za sobą inne. 
Z ność nabywcza rolnika obniży się 
do tera. Nastąpi przymusowa przerwa 

"w akcji odbudowy zniszczonych go- 
spodarstw. Ustanie popyt na wyroby 
przemysłu. Nieurodzaj niewątpliwie 
przyczyni się do skurczenia się obro- 
tów handlowych Wilna i innych więk- 
szych ośrodków. Wzrośnie wreszcie 
ilość bezrobotnych skutkiem napływu 
biedniejszych rolników do miast w po- 
szukiwaniach zarobku. 

Konieczność akcji ratowniczej, 
przedsięwzięcia środków zaradczych, 
przyjścia z pomocą poszkodowanej 
ludności — została należycie zrozu- 
miana i doceniona tak przez czynniki 
rządowe jak społeczne. Z informacyj, 
jakie od czasu do czasu ukazują się w 
prasie można sądzić, że zabiegi w roz- 
ważanej sprawie idą w dwuch kierun- 
kach: osiągnięcia ulg kredytowych, 
podatkowych i taryfowych, oraz za- 

*"bezpieczenia podaży zboża. 
Na tem jednak akcja ratownicza 

nie może poprzestać. Istnieje bowiem 
jeszcze jedna uzasadniona obawa, że 
z braku ziarna nie zostanie obsiana na 
wiosnę całkowita przestrzeń pól. W 

E Ban 

  

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
ь od 1 worka 

  

k Cukrownictwa 
Spėlka Akcyjna w Poznaniu 

Skład cukru w Wilnie ul. Słowackiego 27 

w magazynach Tow Polski Lloyd 

związku z tem już teraz należałoby 
się zastanowić, w jaki sposób niebez- 
pieczeństo to da się ominąć. Tu nale- 
ży z uznaniem odnotować akcję spół- 
dzielni „Rolnik* w Brasławiu, która 
zorganizowała ostatnio skup miejsco- 
wego owsa celem odsprzedania rolni- 
kom na wiosnę na kredyt (odmiany 
owsa niemiejscowego w Wileńszczyź- 
nie nie udają się). 

Jak się dowiadujemy sprawa wio- 
sennej pomocy siewnej ma być przed- 
miotem rozważań powołanych czynni- 
ków w najbliższych dniach. h. 

OSKARAS SET E RAT BRIT 

SYTUACJA GOSPODARCZA LITWY. 

„Tygodnik Handlowy" informuje, że 
hamburski  „Wirtschaftsdrenst* w sposób 
niezwykle pesymistyczny octnia rozwój go- 
spodarczy Litwy w r. 1928. Niepomyślnym 
objawem jest w pierwszym rzędzie wzma- 
gająca się bierność bilansu handlowego Li- 
twy: w ciągu pierwszego półrocza rb. 

Saldo bierne bilansu handlowego wy- 
nosiło 30,2 milj. litów, gdy w ciągu tego 
samego okresu 1927 r. handel zagraniczny 
wykazywał saldo czynne w wysokości 9,7 
mil. litów. 

Około 40 proc. wartości wywozu przy- 
pada na wywóz drzewa i Inu: to też w 
przyszłości ukształtowanie się bilansu han- 
dlowego będzie przedewszystkiem zależne 
od tego w jakim stopniu produkcja tych 
surowców oraz zbyt ich zagranicą umożli- 
wią pokrycie wartości importu. 

Wywóz drzewa z Litwy — który pań- 
stwo musi forsować dla względnego  cho- 
ciażby zrównoważenia bilansu handlowego 
prowadzi do rabunkowej gospodarki leśnej 
i do niszczenia drzewostanu. Wyrąb drze- 
wa wynosi obecnie o 150% ponad maksy- 
malną normę ustaloną według wymogów 
racjonalnej gospodarki. 

Większe jeszcze znaczenie dla ekspor- 
tu litewskiego niż drzewo posiada len: wsku 
tek jednak ciągłych  nieurodzajów zbiory 

Inu, mimo zwiększenia obszaru zasiewów, 
zmniejszyły się, a jeszcze większej redukcji 
uległ wywóz Inu, którego wartość wynosi- 
ła w I półr. 1927 r. — 39,7 milj. litów, a w 
1 półr. 1928 r. tylko 27,1 milį. litow. We- 
dług przewidywań urzędowych — zbiory 
Inu w r. 1928—29 będą również bardzo 
niepomyślne. 

Trudno tedy orzec, w jaki sposób Li- 
twa będzie mogła zmniejszyć deficyt bilan- 
su handlowego: raczej nałeży przypuszczać, 
że mimo stałej depresji gospodarczej nad- 
wyżka importu nad eksportem będzie na- 
dał wzrastała. 

BLE LLL 
CZEKOLADA 

  

   

   
MLECZNA. 

RZESNERZAZNRSEZNE 

! 
FORTEPIAN | 

Z pobyfu dziennikarzy amerykańskich w Wilnie. 
Jak wiadomo bawi w Wilnie od 

dwóch dni wycieczka dziennikarzy a- 
merykańskich, złożona z pp.: Huberta 
Knickerbocker (New York Ewening 

Post i Filadelfia Public Ledger), Edga- 
ra Mowre (Chicago Daily News), Ho- 
warda Siepeul (Christian Science Mo- 
nitor), ]. A. Bouman (Associated 
Press), Darsie Gille (Chicago Daily 
News i Morning Post) w towarzystwie 
radcy mini. spraw zagranicz. dr. Lita- 
nera. 

W pierwszym dniu goście oprowa- 
dzani przez prof. Ruszczyca i por. 
Świętorzeckiega oglądali miasto zwie- 
dzając szereg kościołów i starożytną 
synagogę. Prezydent miasta podejmo- 
wał gości czarną kawą w klubie Szla- 
checkim wieczorem zaś w pałacu repre 
zentacyjnym odbył się obiad, w którym. 
wzięli udział JE ks. biskup Bandurski, 

Marszałek senatu prof. Szymański, po- 
seł Jan Piłsudski i inni. 

Wczoraj amerykańscy goście udali 
się samochadami do Trok i Skopska 
gdzie zwiedzili strażnicę KOP'u oraz 
pogranicze. Dziennikarze amerykańscy 
zdziwieni byli niepomiernie, że pomi- 
mo przybycia na pogranicze tak znacz- 
nej grupki osób straż litewska nie po- 
kazała się. Po dokonaniu zdjęć wiech 
granicznych wrócono do Trok gdzie w 
kasynie oficerskim przygotowany był 
obiad. Wieczorem goście amerykańscy 
opuścili Wilno i jak się dowiadujemy 
zamierzają zwiedzić polsko sowieckie 
punkty graniczne. 

Na pogranicze towarzyszył gościom 
por. Świętorzecki. Wobec złej pagody 
władze zaopatrzyły gości w kożuchy 
co umożliwiło im podróż autami. 

Pożyczka na rezerwę zhożową zosfała przyzna” 
na miasiu. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Miejskiej zapadła uchwała, upoważ- 
niająca pp. Prezydenta Folejewskiego, 
Vice-prezydenta Czyża i Ławnika Žej- 
mo do wystąpienia do Państwowego 
Banku Rolnego o przyznanie miastu 
pożyczki w sumie 240.000 zł. na zor- 
ganizowanie rezerw zbożowych, które 
pozwoliłyby regulować ceny rynko- 
we w okresach, kiedy dowóz zboża 

Podróż inspekcyjna gen 

będzie utrudniony. W dniu wczoraj- 
szym Państwowy Bank Rolny powia- 
domił Magistrat, że pożyczka ta zo- 
stąła przyznana i suma 240.000 mo- 
że być podjęta. 

Ponadto P. B. R. zaofiarował do- 
starczyć zboża z własnych. składów, 
gdyby skup jego przedstawiał duże 
trudności. 

Slawoj-Skladkowskiego. 
Minister Spr. Wewnętrznych gen.» nieūskiego i Braslawskiego. Do Wil- 

Sławoj-Składkowski przybyły na teren 
Woj. Wileńskiego w towarzystwie 
Szefa Sekretarjatu M. S. W. z Lidy, 
gdzie spotykany był przez p. Woje- 
wodę Raczkiewicza, udał się do Osz- 
miany, Smorgoń i Wilejki poczem 
przeprowadzi inspekcję pow. Dziś- 
USS ERROR 

"SOBOTA | 
20 Dziś wschód sł. g. 6 m. 00 

Jana Kant. Zach. sł. o g. 6 m. 52 
tutro 

Urszuli 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Msieorołogji U. S. B. 

z dnia — 19-X 1028 + 

Ciśnienie | 
średnie w m. | > 

Temperatura J 
średnia bodo 

Opad za do- } 1 : 
bę w mm l 

Wiat ż 
arzeważający 1 wschodni. 

Uwsąi: pochmurno, mgła, deszcz 

Minimum za dobę -- 19C. 

Maximum na dobę 47C. 
Tendencja  barometryczna: 
ciśnienia. 

GANI 

KOŚCIELNA. 
— Uroczystość św. Marji Małgorzaty Al- 

acoque. Jutro t.j. w niedzielę 21 bm. w ko- 
ściele SS. Wizytek doroczna uroczystošč Św. 
Marji Małgorzaty Alacoque z całodziennem 
wystawieniem Najśw. Sakramentu. 

Porządek nabożeństwa następujący: dziś 
w sobotę — nieszpory o g. 5 m. 30 pp., ju- 
tro w niedzielę — prymarja o g. 7 wotywa 
o godz. 9 suma z kazaniem o g. 11, nieszpo 
ry i konkluzja o g. 5 pp. 

stąły spadek 

MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 

czwartkowem posiedzeniu rewizyjnej. Na 
miejskiej komisji rewizyjnej uchwałono wy 
dzielić dwie podkomisje z których jedna zaj 
mie się rewidowaniem wykonania przez Ma- 
gistrat budżetu na rok bieżący, druga zaś 

na p. Minister przybędzie zapewne w 
dniu dzisiejszym, a w niedzielę wie- 
czorem wyjedzie z powrotem do War- 
szawy, aby wziąć udział w  posie- 
dzeniu komitetu ekonomicznego Rady 
Ministrów. 

  

ONIKA 
dzieckich nie doszło do skutku i zostało d- 
łożone do następnego czwartku. 

— Dotacja miejska dla T-wa „Światło”. 
Na wczorajszem posiedzeniu Magistratu u- 
chwalono asygnować 5000 zł. dla T-wa 
„Światło”. Dotacja ta przeznaczona jest na 
utrzymanie internatu dla niezamożnych u- 
czni zawodowych. 

— Magistrat przystępuje do rozbiórki 
kiosków na terenie Targów. W dniu wczo- 
rajszym upłynął termin, w którym zlikwido- 
wane miały być stoiska firm prywatnych na 
terenie Targów i Wystawy Rolniczej. Obec- 
nie Magistrat sam usuwać będzie nierozebra 
ne budowle, a koszty wynikłe z tego zosta- 
ną ściągnięte przymusowo z właścicieli ich. 

— (0) Ceny w Wilnie z dnia 19 paździe 
rnika rb. Ceny za 100 kig. przy tranzakcjach 
wagonowych franco st. Wilno: żyto 39 - 40, 
owies zbierany 34 - 35, młynkowany 36 - 37 
jęczmień browarowy 35 - 36, na kaszę 31- 

—32, ne 26,-pszenne 28.- 29, maku- 
chy 52. Pendencja zwyżkowa.. Dowóz tro- 
chę słabszy. ы 

SAMORZADOWA. 
— Wybory do Izby Przemysłowo - Han 

dlowej w Wilnie, Dowiadujemy się z biura 
Głównej komisji wyborczej dla Izby Przemy- 
słowo - Handlowej w Wilnie, że w niedzielę 
dnia 21 października rb. jako w ostatnim 
dniu składania list kandydatów na radców 
przyszłej Izby, komisarz wyborczy będzłe 

urzędował w biurze G.K.W. ul. Mickiewicza 

5 "'Р. 

Szymon 
weteran powstania 1863 r. po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu 

18 października w Wilnie w wieku lat 94. 
Eksportacja z Kościoła przy szpitalu wojskowym i pogrzeb na 

cmentarzu Antokolskim odbędzie się 20 b. m., w sobotę o godz. 11-ei. 

Zarząd Stowarzyszenia Weteranów 1863 r. w Wilnie, 

Władysława 

Nowo-Wilejce Ks. Kapelan Nowak. 

  

W 1-szą rocznicę zgonu 

ST p. 

MAJORA 

założyciela i 1-go Dowódcy Pułku 13 Ułanów Wileńskich zostani“ 
odprawiona dnia 22 b. m. o godz. 9-ej w kościele Garnizonowym Nowo- 

‹ Wilejka Msza Żałobna. 
Mszę Żałobną odprawi Proboszcz kościoła Garnizonowego w 

Dowódca i Korpus Oficerów 13 Pułku Ułanów Wileńskich 

Surewicz 

Dąbrowskiego 

  

Sowiecka stacja podsłuchowa zniszczona przez KOP. 
Na odcinku Borkowszczyzna |wpobliżu 

Iwieńca żołnierze KOP-u ujawnili sowiecką 

stację podsłuchową, którą następnie znisz- 

czyli. Stącje podsłuchowe stosowane są 

przez władze sowieckie b. często, jednak 
zawsze prawie zostają one zdemaskowane 

i niszczone. 

18, III piętro; wejście z ul. Jagiellońskiej, od 
godz. 12 i pół do 14 oraz od g. 18 do 20-ej. 

SZKOLNA. 
— Stan sanitarny w szkołach powszech- 

nych. Przeprowadzona ostatnio lustracja le- 
karska szkół powszechnych w Wilnie usta- 
liłaa w 37 szkołach aż 2705 brudnych dzie- 
ci, z których ogromny procent zawszonych. 
Nie lepiej przedstawia się w szkołach żydo- 
wskich, gdzie w 18 szkołach znaleziono 1212 
brudnych dzieci. 

AKADEMICKA. 
— 7-y tydzień akademika. Rozpoczęły się 

już prace przygotowawcze do organizacji 
akcji dorocznej „Tygodnia Akademika", Ak- 
cja powyższa odbędzie się w roku bieżącym 
w okresie od 14-21 listopada 1928 r. Będzie 
miała ona na celu obok propagandy potrzeb 
młodzieży akademickiej, dążenie do zaspo- 
kojenia potrzeb materjalnych licznych rzesz 
niezamożnej młodzieży akademickiej drogą 
zbiórek na listy ofiar, sprzedaży znaczków, 
nalepek, organizacji wszelkiego rodzaju im- 

Limanowskiego na temat „O granicy prze- 
dmendogowej Litwy etnograficznej”. 

Wstęp wolny, goście mile widziani. 
— Dzień misyjny. Wileńska sodalicja św. 

Piotra Klawera, w związku 'z dniem misyj- 
nym, urządza w niedzielę dn. 21 bm. w sa- 
li domu Katolickiego parafji ś-to Jańskiej: ul. 
Zamkowa 19 o godz. 7 wiecz., wieczór mi- 
syjny poświęcony misjom zewnętrznym, na 
program którego złożą się: 

1. Odczyt.p.t. „Czem jest sodalicja Św. 
Piotra Klawera“. 

2. Sztuka sceniczna w 2-ch odsłonach p. 
t. „Dzien 142) Komunji šw.“ 

3. Sztuka sceniczna w 3-ch odsłonach p. 
t. „Rumanika i dziewice z Zachodu”. 

Wspomniane sztuki sceniczne wykonają 
członkowie koła dramatycznego im. Marji 

Teresy. Ledóchowskiej, cieszące się wielką 
sympatją publiczności wileńskiej. 

— Przedstawienie amatorskie dla mło- 
dzieży. W sobotę dnia 20 bm. Sodalicja Kla- 
werjańska w Wilnie urządza przedstawienie 
amatorskie w sali domu katolickiego para- 

prez dochodowych. Skład Komitetu Wyko- fji ś-to Jańskiej ul. Zamkowa 19. 
nawczego oraz szczegóły programu akcji bę 
dą podane do publicznej wiadomości w dn. 
najbliższych. 

Biuro Komitetu mieścić się będzie od dn. 
23. 10. r.b. w lokalu Ogniska Akademickiego 
przy ul. Wielkiej 24. 

— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 20 b. 
m. o godz. l-ej po poł. odbędą się w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu promocje na do- 
ktora wszechnauk lekarskich następujących 
osób: Bukowskiego Julusza, Hurwiczówny 
Marji, Kokotka Julusza, Makowera Adolfa, 
Pieńkowskiego Jana, Rajcha Ezechjela, Szu- 
tkowskiego Ludwika, Żebrowskiego Wac- 
ława — porucznika. 

Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 
— Zrzeszenie Koła Polskich Nauczycieli 

Geografji. W poniedziałek dnia 22 bm. о g. 
17-ej m. 30. (5.30 wiecz.) odbędzie się w lo- 
kalu szkolnej pracowni przyrodniczej w Wil 
nie ul. Zawalna 5 (wejście od Małej Pohulan 
ki z podwórza) zebranie zrzeszenia koła 
polskich nauczycieli geografji w Wilnie z 
odczytem . profesora USB dr. Mieczysława 

Zostaną odegrane: 1) sztuka sceniczna w 
2 odsłonach pt. „Dzień 1-ej Komunji św.”, 
2) komedja w 1 odsłonie p.t. „Pani Bek - 
salska”. Początek o godz. 5-ej pp. 

— Zebranie b. wychowanek gimn. Sió- 
str Nazaretanek. W niedzielę dnia. 21-go pa- 
zdziernika w sali gimn.. Sióstr Nazaretanek 
odbędzie się zebranie byłych uczenic i wy- 
chowanek tegoż gimnazjum. Prosimy o jak- 
najliczniejsze przybycie. 

POCZTOWA. 
—Nowe automaty pocztowe. Władze po- 

cztowe zaprowadzają w niedługłem czasie 
nowe automaty sprzedające znaczki poczto- 
we oraz przyjmujące przesyłki polecone, Au- 
tomaty te mają być zainstalowane w wię- 
kszych miastach m. in. w Wilnie. 

RÓŻNE. 
— (0) Ograniczenie emigracji do Argen- 

tyny. Jak się dowiadujemy, w tych dniach 
państwowy Urząd Emigracyjny przestał wy- 
dawać zaświadczenia na otrzymanie bezpła- 
tnych paszportów zagranicznych do Argen- 
tyny. Takie zaświadczenia będą mogli otrzy- 
mywać tylko rolnicy oraz osoby, które ma- 
ja zezwolenie na wyjazd do Argentyny lub 

     

LEKCYJ MUZYMI ; rz osua 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

PROF. KONSERWATORJUM 

liod 4 — 5 pp. 5-10 Jakóbska 6—1 

przystąpi do sprawdzenia rachunków, prze- 
dstawionych przez komitet „Targów Pół- 

nocnych. 
— (0) W sprawie wyboru stałych prze- 

wodniczących komisyj radzieckich. Wyzna- 
czone na dzień 18 października zebranie 
przedstawicieli poszczególnych ugrupowań 

    

brało tak imponujące rozmiary, że dzy: August Scheri i Rudolf Mosse z każdym innym ciężarowym wozem 
: musjał jnterwenjować sam p. Poinca- (do którego należą „Berliner Tage- w tej samej cenie. 

3 1"1‹;. tym atoli sensie aby „subsy- blatt“, apako „ „Ber- ; я 
ja“ byly jednak sprawiedliwiej liner Morgenzeitung“, cały szereg ORT CIFEY/DOYT 

rozdzielane... pod kontrolą tajnej ko- czasopism technicznych etc. etc.) za- SAMOCHOD CIEZA RO УУ % CE PAŃ ROLET 

misji wyznaczonej przez rząd fran: częli ostatniemi czasy wchodzić ze 

_ Ministra Kokowcewa: 

żance. | przegrał. Zaproszony na 
Świadka b. minister skarbu Kokow- 
cew musiał stwierdzić, że „Matin* 
był na żołdzie rządu rosyjskiego. 

prawdzie nie zostało dowiedzione 
na sądzie, że pp. redaktorowie gaze- 
ty „Matin“ przedawali swoje sumienie 
(bo któż jest w stanie w czyjemś su- 
mieniu czytać, jak w otwartej księ- 
dze?) ale - co na sali wywołało. we- 
sołość — wyszło en passant na 
jaw, że przed wojną sama „Huma- 
nitć" otrzymała nawet znaczne sumy 
od rządu rosyjskiego. Za co? 

Z tegoż procesu epizod: 
Obrońca dziennika „„Matin* 

Informacje od 11-ej 

  

  

pyta 
„Czy pan po- 

LADIES 

Petersburgu pisał Raffalowich w roku 
1908-ym: „Spora część prasy fran- 
cuskiej gardłuje za tem aby Rosja 
zaciągała we Francji jaknajwięcej po- 
życzek... bo każda pożyczka to dla 
tej prasy—złote żniwo”. 

A wszystko to było rezultatem 
ciężkiego kryzysu  finanso- 
wego, który przechodziła prasa fran- 
cuska narówni z angielską. Kryzys 
nie ominął i niemieckiej wielkiej prasy. 

„Nationalzeitung“ której hasłem 
było Zjednoczone i solidarne Niem- 
cy zaczepno-odporne wobec Wscho- 
du i Zachodu! — ratowała się przez 
czas niejaki subwencjami ze sier 
przemysłowych, wreszcie kompletnie 

Rady miejskiej w celu ustaleniu kandyda- 
tur stałych przewodniczących  komisyj ra- 

brażenie następujące przypomnienie. 
W 1913 Scherl zawiadomił kanclerza 
Bethmanna-Hollwega, że może  prze- 
dać „nieco'* udziałów swego  koncer- 
nu... za 10 miljonów marek, pomimo 
iż Rudolf Mosse daje mu zanie 11i 
pół miljona. On woli swoje udziały 
złożyć — w ręce rządu, względnie 
przyjaciół rządu. Rząd obawiając się, 
aby nie opanowała prasy niemieckiej 
spółka Mosse-Ullstein (coby miało 
duże znaczenie polityczne a zapaszek 
— żydowski) sam utworzył konsor- | 
cjum z bankierem Oppenheimem na 
czele, które udziały Scherla nabyło. 

Dwa słowa jeszcze. Aby dać wy- 
obrażenie co to za potęga koncernu 

   

  

OZWGj i dochodowošė každego 

przedsiębiorstwa przemysłowo- 
handlowego uzależnione są przedew- 
szystkiem od umiejętnego reduko- 

Obniżenie kosztów 

transportu wydajnie zwiększa 

dochodowość przedsiębiorstwa 

Chevrolet, zawsze niezawodny, 
rozwijający pełną szybkość przy 
całkowitem załadowaniu po najgor- 

szych drogach, dzięki sprawności 
czytuje pana Buneau Varilia (główne. podupadła.  Nielepiej powiodło się Scherla, wystarczy zwrócić uwagę, że ° 5 koi . ЕННЕ zednego sil- 
80 właściciela paryskiego „Matin“) za jej konkurentce „Tante Voss”, jak jego „Berliner Lokal Anzeiger" bije 8 produkcji A ia bdziaaki 
człowieka, którego można kupić? zowią popularnie „Vossische Zei- dziennie 241.500 egzemplarzy, „Der PN SOO ZOE ONA S 

Na to Kokowcew: 
— Znam bardzo malo pana Bu- 

Neau-Varilla i jako rosyjski emigrant 
muszę być w słowach bardzo oOstro- 
źny. Wszelako sądzę, że takiego czło- 
wieka jak p. Buneau-Varilla nie ła- 
two przekupić. 

W 1913 roku „wpływanie" rządu 
TOsyjskiego na prasę francuską przy- 

cuski, 

W raporcie swym do ministra w 

tung". Na Karołu Robercie Lessingu 
wygasła dynastja jej wlašcicieli-wy- 
dawców. Utworzono udziały. Nabył 
je za 3 miljony marek dom bankier- 
ski Lazard Speyer-Elissen,zaś od No- 
wego Roku 1914 r. jest „Vossische 
Zeitung” własnością firmy Ullstein. 

Jest to jeden z potentatów dziś 
prasowych w Niemczech. Dwaj dru- 

sobą w aljans. O potędze finansowej 
takiej np. firmy jak Scherl da wyo- 

Montag“ rozchodzi się w 232.300 
egzemplarzach, „Die Woche'' w 256.250 
egzempl. a do koncernu Scherla na- 
leżą jeszcze „Der Tag", „Fels zum 
Meer“, „Sport im Bild“ etc. etc. W & 
1912-tym koncern dal brutto 
55.900.000 marek. 

  

3 Szybka i ekonomiczna dostawa w 
tym wypadku bezwzględnie roztrzyga 
© powodzeniu. 

Ciężarowy samochód Chevrolet, 
jako najbardziej współczesny ze 
wszystkich środków transportowych, 

bezkonkurencyjnie współzawodniczy 

GENERAL MOTORS W 

Zalety te rzucają się w oczy przy 
jednej chociażby próbie tego samo- 
chodu w porozumieniu z najbliższem 
zastępstwem General Motors. Wy- 
ró6 General Motors. 
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tam juž byly i posiadają zašwiadczenia mo- 
ralności. Zarządzenie to wywołane zostało 
stosowaniem wobec ludności miejskiej, jak 
handlarze, rzemieślnicy i robotnicy, którymi 
już przepełnione miasta argentyńskie i dla 
których jest to żywioł zbyteczny. 

Wobec tego, jedyny kraj zaoceanowy, któ 
ry był jeszcze otwarty dla emigracji żydów 
z Polski, też już został zamknięty. 

— Zegar, który na Targach Północnych 
w Wilnie został nagrodzony wielkim sreb- 
rnym medalem, obecnie demonstruje się w 
sali „Ogniska parafjalnego" przy kościełe O- 
strobramskim codziennie, co półgodziny od 
2 po poł. do g. 7 wiecz. 

— Z branży obuwia gumowego. W dzie- 
dzinie przemysłu gumowego daje się zaob- 
serwować w obecnym sezonie poważnie 
wzmożone zapotrzebowanie na kalosze i 
śniegowce. 

Zdawałoby się, że wobec pomyślnej kon- 
junktury ceny obuwia zimowego podniosą 
się. Jednak Polski Przemysł Gumowy „Pe- 
pege' Tow. Akc. w Grudziądzu przez skru- 
pulatne stosowanie racjonalnej pracy i 
zmniejszenia kosztów produkcji obniżył w 
tym roku ceny na kalosze i šniegowce 0 8 
do 10 proc. 

Zaznaczyć przytem należy, że aczkolwiek 
popyt na wyroby tej marki ze strony kon- 
sumpcji zagranicznej jest bardzo znaczny i 
Tow. Akc. „Pepege* mogłoby drogą €k- 
sportu uzyskać takie same ceny jak produ- 
cenci zagraniczni, to jednak zmniejszyło w 
tym roku eksport swych wyrobów celem ja 
najdalej idącego zaspokojenia potrzeb ryn- 
ku wewnętrznego. 

„ — Wycieczka akademików krajoznaw* 
ców do Wilna. Związek akademicki kół mi- 
łośników krajoznawstwa w Polsce urządza 
w dniach 1 - 4 listopada rb. czterodniową 
wycieczkę  międzyśrodowiskową do: Wilna. 
W. programie przewidziane jest zwiedzenie 
miasta, cmentarzy katolickich i żydowskich, 
Trok i Werek. 

— Wycieczka dziennikarzy łotewskich 
zwiedzi Wilno. W pierwszych dniach listo- 
pada przyjeżdża do Polski wycieczka dzien- 
nikarzy łotewskich. W wycieczce wezmą u- 
dział przedstawiciele wszystkich dzienników 
ryskich. Goście zwiedzą Wilno poczem uda- 
dzą się do Warszawy i Krakowa. 

— Policjantom nie wolno żenić się bez 
zezwolenia władz. Wieszło w życie nowe roz- 
porządzenie Komendy Głównej PP w myśl 
którego funkcjonarjusze policji nie mają za- 
wierać związków małżeńskich bez uprzednie 
go uzyskania zezwolenia władzy. Oficerowie 
policji mogą żenić się po uzyskaniu zezwo- 
lenia od Kom. Głównego przyczem wyma- 
gane jest ukończenie 24 lat i nieposzlako- 
wana opinja. Niżsi funkcjonarjusze policji 
wnoszą podania do komendantów wojewódz 
kich. Prócz wyżej wspomnianych warunków ; 
zezwoleni uzyskać mogą ci, którzy służą już 
w policji od trzech lat. 

W okręgach, gdzie ilość żonatych po- 
licjantów przewyższa 75 proc. ogólnej iloś- 
ci, komendant wojewódzki nie może udzielić 
zezwolenia. 

— Wystawa modernistów polskich. W 
najbliższych dniach nastąpi otwarcie w Wil 
nie wystawy modernistów polskich, zawie- 
rającej prace artystów malarzy tak wileń- 
skich jak i warszawskich. Wystawa ta na 
terenie Warszawy zorganizowaną została 
przez sekcję modernistów Związku Związku 
Zawodowego Polskich Artystów Plastyków 
a na terenie Wilna powierzono organizację 
wystawy redakcji „Przeglądu Artystyczne- 
go* w porozumieniu z Wydziałem Sztuk 
Pięknych USB. 

— Uroczystość poświęcenia drukarni ar- 
chidjecezjalnej. Wczoraj w. lokalu Domu Lu 
dowego, powstałego z inicjatywy JE ks. Ar- 
cybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego od- 
było się uroczyste poświęcenie nowopowsta- 
'ej drukarni. Uroczystość zgromadziła wielu 
przedstawicieli władz państwowych i miej- 
skich z pp. naczelnikiem St. Kirtiklisem, pre- 
zydentem J. Folejewskim i dyrektorem Ban- 
ku Polskiego p. Białasem na czele. 

Poświęcenia dokonał w zastępstwie nie 
obecnego Arcypasterza JE ks. biskup K. Mi- 
shalkiewicz w asystencji ks. prałata Olszań- 
skiego oraz licznie zebranego duchowieńst- 
wa, 

Nowowyświęcona drukarnia mieści się w 
<machu Domu Ludowego (Metropolitalna 5) 
; składa się z kiku sal. Na piętrze znajduje 
się doskonale urządzona zecernia, w sutere- 
nach umieszczony został "dział maszynowy. 
Obecnie są już trzy maszyny drukarskie: du- 
За — na cały arkusz, mniejsza oraz peda- 
jówka ponadto maszyna do krajania papie- 
ru. 

". Po poświęcenin drukarni wszyscy udali 
sie do sali Domu Ludowego gdzie JE ks. bi- 
skup wygłosił krótkie przemówienie, w któ- 
rem podkreślił znaczenie powstania 
Ludowego oraz poświęconej przed chwilą 
drukarni. JE ks. biskup podkreślił że inicja- 
stywa powstania tej, tak pożytecznej pla- 
*cówki wyszła od JE ks. Arcybiskupa, któ- 
ry mając do pomocy tak energicznego pi 
mocnika jakim jest ks. prałat Olszański, w 
krótkim stosunkowo czasie zrealizował ją. 

W dalszym ciągu uroczystości chór Do- 
mu Ludowego odśpiewał kilka pieśni poczem 
wyświetlony został film przyrodniczy. 

Nie możemy ominąć okazji aby nie za- 
znaczyć, że w sali domu ludowego urucho- 
mione zostaje kino oświatowe połączone z 
odczytami. Oficjalnie otwarcie kina nastąpi 
w niedzielę o godz. 5 pp. Filmy, o treści na- 
ukowej poprzedzane będą popularnemi od- 
czytami. 

Wszytko to wskazuje że praca kultural- 
no - oświatowa prowadzona w Domu Ludo 

    

"SERGJUSZ MAŁASZKIN. 

* ZEMSTA 
Biała, delikatna jak u kobiety 

wym zatacza coraz szersze kręgi. Ze swej 
strony składamy życzenie: Szczęść Boże! 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski. sala „Lutnia“. Wystę- 
py Marji Gorczyńskiej Dziś drugi występ u- 
roczej artystki Teatrów miejskich w Warsza 
wie Marji Gorczyńskiej, która w krotochwi- 
li Hopvooda „Nasza žonėczka“ tworzy po- 
stač tytulową, będącą uosobieniem wdzieku 
urody i pomyslowošci.  „Naszą žoneczkę“ 
Marja Gotczyńska może zaliczyć do arcy- 
dzieł sztuki teatralnej, to też niezwykłe po- 
wodzenie i oklaski towarzyszą jej przez ca- 
ły wieczór. 

Jutro po raz ostatni „Nasza żoneczka”. 
W poniedziałek premjera  arcywesolej 

krotochwili W. Rapackiego „Panna z dobre- 
go domu*, z M. Gorczyńską w roli tytuło- 
wej. 

— Poranek - koncert w Teatrze Polskim. 
Miłośnicy muzyki będą mieli sposobność ju- 
tro o godz. 12.30 pp. usłyszenia pięknego 
głosu E. Jefimcewej, która przed wyjazdem 
z Wilna wystąpi z koncertem własnym. To- 
warzyszyć E. Jefimcewej będzie świetny wi- 
ortuz - wiolonczelista Albert Katz, który za- 
produkuje bardzo obszerny i urozmaicony 
program. 

Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskie- 
go od 50 gr. 

— Įutrzeįsze popołudniówki w Teatrze 
Polskim. Jutro o g. 3-ej pp. grana będzie po 

к raz ostatni krotochwila Moncey'a „Pan na- go wartość jako 
czelnik, to ja”, o godz. za'ś 5.30 pp., ró- 
wnież po raz ostatni ostatnia nowość re- 
pertuaru teatrów europejskich „Pieniądz le- 
žy na ulicy“. Qeny miejsc od 20 gr. 

— Występy artystów teatru „Perskie O- 
ko“ Dziš i jutro o g. ll-ej w nocy najwybit- 
niejsi artyści Teatru „Perskie Oko' wystą- 
pią w Teatrze polskim z rewją, złożoną z 
16-tu najnowszych numerów pod tytułem 
„Raz a dobrze““. 

Program uzupełnią produkcje taneczne 
zespołu Koszutski - Girlis. 

Wśród grona artystów widzimy nezwiska 
tej miary co M. Rentgen, S. Betcherowa, H. 
Kamińska, E. Koszutski, Z. Wichler i inn. 

Występy artystów warszawskich wy- 
wołały wielkie zainteresowanie. 

— Reduta na Pohulance. Dziś o godz. 
20-ej dramat G. Zapolskiej —. „Tamten* z 
K. J. Stępowskim, w postaci Korniłowa. 

Jutro, w niedzielę, o godz. 20-ej po raz 
ostatni „„Tamten*. 

— Jutrzejsza popoludniowka „Tamtego“. 
Jutro o godz: 16-ej celem  uprzystępnienia 
jaknajszerszym warstwom — przedstawienie 
popularne dramatu G. Zapolskiej „Tamten* 
po cenach zwykłych od 50 gr. — z Junoszą 
Stępowskim. 

Celem uniknęcia natłoków przy kasie, @- 
prasza się o wczteśniejsze nabywanie bile- 
tów ,w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11) i w 
kasie teatru od godz. 17-ej, w niedzielę od 
godz. 14-eį. 

—,„Car Paweł I* W poniedziałek prze- 
dstawienie zawieszone z powodu próby ge- 
neralnej dramatu Mereżkowskiego — „Car 
Pawel I“ z Junoszą - Stępowskim. 

Bilety na pierwsze przedstawienie już 
do nabycia w „Orbis*. 

į 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Amatorzy spirytusu. W nocy na 19 
bm. ze sklepu P. Piotrowskiego (Kalwaryj- 
ska 76) za pomocą wyłamania drzwi skra- 
dziono 250 butelek wódki, 40 butelek spiry- 
tusu oraz 590 zł. gotówką. Sklep Piotrow- 
skiego mieści się o kilka kroków od 4-go 
komis. P.P. 

— Kradzież galanterji. Ze sklepu N. Flon 
dera (Wileńska 34) za pomocą usunięcia 
sztaby w drzwiach od ulicy Cichej skradzio- 
no towar galanteryjny na sumę około 
tys: Zł >. 

Złoczyńcy prawdopodobnie przybyli na 
występy z Warszawy. - 

— Kradzież koni. We wsi Wasiuki gm. 
Solskiej pow. Oszmiańskiego skradziono 3 
konie. 

Kradzieży dokonali cyganie, którzy zdą- 
żyli ulotnić się. 

— Oiiara zawalenia się rusztowania. Dn. 
19 bm. podczas prowadzenia robót murar- 
skich w rowie wodociągowym przy moście 
Zwierzynieckim  obwaliło się rusztowanie, 
wskutek czego upadł i rozbił sobie głowę 
robotnik Jan Różecki (Subocz 10). 

Poszkodowanego dostawiono do szpita- 
la żydowskiego. 

— Ujęcie terorysty. Podawaliśmy swego 
czasu o akcie terorystycznym jaki miał miej- 
sce w m. Dojzidy Fabryczne. Niewykryci 
sprawcy rzucili do płekarni granat ręczny. 
Obecnie w wyniku dochodzenia aresztowano 
mieszkańca Białegostoku Kazimierza Celiń- 

jac na Ryszarda Wize jako wspólnika za- 
machu. Obaj zostali aresztowani. 

— Ujęcie dużego przemytu. Rejon Wiża- 
ju jest ulubionym miejscem przemytników, 

tnie pisaliśmy o schwytaniu przemytników 
"niosących „wodę życia”. Onegdaj żołnierz 
KOP'u ujął j. Kizikfewicza z ładunkiem 80 
litrów spirytusu. Przemytnik wraz z towarem 
odesłany został do Urzędu Celnego. 

OFIARY. 
— Na radjo dla ociemniałych dzieci 

Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych ze: A Či 

mocniej przyciskała się do krzesła, aż 
dopóki nie uczuła bólu w lewej ręce i 
krople krwi zawilgotniły rękaw  su- 
kienki. Wówczas dopiero oprzytom- 
niała i dumnie wyprostowała się. A 

Polskie Eheurolety. 
Otwarta w lipcu r. b. montażowa fa- 

bryka samochodów pod firmą „General Mo- 
tors w Polsce* wyprodukowała do dnia 15 
b. m. 983 samochodów osobowych i cięża- * 
rowych znanej już dobrze w Polsce marki 
„Chevrolet“. 

Wozy te montowane są rękami robot- 
ników polskich przy użyciu pewnych ma- 
terjałów polskich jak skóra, plusz, szkło, 
włosie, płótno, gwoździe, nity, klej tetc. je- 
śli do tego dodamy jeszcze, że wszystkie 
maszyny i narzędzia niezbędne do monto- 
wania Chevroletów General Motors nabywa 
w Polsce, to montowane w ten sposób Che- 
vrołety są w 60% wozami polskiemi. 

W celu ułatwienia obywatelom polskim 
nabywania polskich Chevroletów i korzysta- 
nia z nich, General Motors tworzy po całej 
Polsce szereg upoważnionych  zastępstw 
oraz gęstą sieć t. zw. stacyj obsługi, ażeby 
każdy właściciel Chevroletu, lub innego wo- 
zu General « Motors, mógł być w każdej 
chwili należycie obsłużony — czy to w ra- 
zie konieczności nabycia części zamiennej, 
czy też w razie dokonania solidnej naprawy 
wozu przez wyszkolonych . odpowiednio w 
tym celu mechaników. 

Należyta naprawa wozu w odpowied- 
nim czasie jest bardzo ważną rzeczą dla je- 
go posiadacza, gdyż przedłużą to czas uży- 
teczności wozu, podnosząc jednocześnie je- 

środka  zarobko р 
dlatego każdy nabywca samochodt 
unikać kupowania wozów marki n 
lub mało znanej, albowiem będzie r 
le trudności z otrzymaniem części zamiennych 
jak również z przeprowadzeniem naprawy. 

W celu udostępnienia szerszemu ogó- 
łowi polskich Chevroletów, pokrewna /Ge- 
neral Motors organizacja finansowo - kre- 
dytowa „Gerteral Motors Acceptance Cor- 
poration* umożliwia każdemu nabycie oso- 
bowego lub ciężarowego  Chevroletu, lub 
wozu innej marki General Motors, na raty 
na dogodnych warunkach. 

Ponieważ General Motors w Polsce, 
stosując amerykańskie « naukowe - metody 
produkcji, pracy i organizacji, daje nam do- 
bry, mocny, elegancki, a mimo to tani i na 
dogodnych warunkach ' samochód, Śmiało 
można twierdzić, że działalność: General 
Motors w Polsce odgrywa poważną rolę w 
rozwoju młodego polskiego automobilizmu. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
—. Ustawodawstwo polskie z lat 1917— 

1928. Wyszedł z druku tom I wydawnictwa 
p. t. „Ustawodawstwo Polskie z lat 1917 — 
1928*, obejmujący lata 1917 do 1920. (wy- 
danie nieurzędowe Ministerstwa Sprawiedli- 
wości). 

Wydawnictwo zawiera wszystkie prze- 
pisy prawne, ogłoszone w Dzienniku Urzę- 
dowym Departamentu Sprawiedliwości T. 
R. S., Dzienniku Urzędowym K. P. Minister- 
stwa Sprawiedliwości, Dzienniku Praw Kró- 
lestwa Polskiego, Dzienniku Praw Państwa 
Polskiego i Dzienniku Ustaw Rzeczypospo- 
litej Polskiej, przytoczone w brzmieniu, 
uwzględniającem zmiany, wprowadzone do 
chwili obecnej, Zadaniem wydawnictwa jest 
udostępnienie dla potrzeb praktycznych obo- 
wiązującego materjału ustawodawczego w 
jego właściwej postaci; ma ono na celu 
ustalenie, jakie przepisy w zakresie niem 
objętym obowiązują, jakie zaś utraciły moc 
prawną; przytoczone w niem są, z zacho- 
waniem porządki chronologicznego i ukła- 
du urzędowych zbiorów prawa, jedynie te- 
ksty przepisów nieuchylonych ze zmianami, 
jakim przepisy te uległy w dziesięcioletnim 
okresie istnienia Państwa; teksty przepisów, 
które utraciły moc prawną, są pominięte; 
pod odpowłedniemi pozycjami figurują tylko 
tytuły tych przepisów i uwagi, wyjaśniaja- 
ce przyczyny ich wygaśnięcia. 

Wydawnictwo jest więc wyciągiem z 
urzędowych. zbiorów prawodawstwa, * mało 
dostępnych dla ogółu ze względu na ogrom 
zawartego w nich materjału. Zostało ono 
opracowane, na zlecenie ministra  sprawie- 
dliwości Meysztowicza, przez redaktora 
Dziennika Ustaw L. Krajewskiego. 

SPORT. 
DZIŚ I JUTRO NA BOISKACH PIŁKAR- 

SKICH. 
W dniu dzisiejszym i jutrzejszym na 

boiskach wileńskich odbędą się dwa cie- 
kawe miecze piłkarskie. Dziś, pierwszy 
mecz turnieju o puhar Wil. O.Z.P.N'u, "W 
szranki stają drużyny AZS i Ogniska. 

Jutro mistrz okręgu lwowskiego „Polo- 
nia" przemyska rozegra mecz z mistrzem 
okręgu wileńsktego 1 pp. Leg. o wejście do 

   

Domu Skiego, który przyznał się do winy wskazu- |jgi, Mecz ten jest ciekawy. 

GIELDA WARSZAWSKA. 
19 października 1928 r. 

- których towarem jest spirytus. Niejednokro- 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 
Szwajcaria 171,61 172.04 171.18 

łochy 46,72 46,84 46.60 
wiedeń 125,32 125,63 125.01 
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40 

Maska opadła z jej twarzy. 
Pułkownik podszedł do niej i, bio- 

rąc ostrożnie jej rękę, rzekł nachyla- 
jąc się ku niej: 

— Proszę mi wybaczyć, — poca- 

twarz oficera pobladła strasznie. Wy- tymczasem oficer dyżurny meldował łował ją w rękę i dodał: teraz pani 

prężył się jeszcze bardziej i cofnął się 
do drzwi. Nie spuszczając szafirowych 
oczu z twarzy pułkownika, rzekł gło- według rozkazu — po trzech ludzi na- mogę zaradzić temu 
sem, pełnym trwogi i skruchy: 

— Towarzyszu komisarzu, — tu 

głucho: ` 

-- Rozstrzelano ich, jak zwykle, 

raz. : 

Za plecami pułkownika rozległ się 

sama się przekonała, że byłem bezsil- 
ny, jestem bardzo zmartwiony, że nie 

pani nieszczęściu. 
Natalcia wytężyła wszystkie siły, 

by nie zdradzić swych uczuć, usiłowa- 

spojrzał na dziewczynę i zmieszał się jęk i szybkie kroki, odwrócił się i oczy ła wtłoczyć się znów w maskę, jednak 

jeszcze bardziej, 
iić powiedzieć... 

Pułkownik uśmiechnął się do Na- ków za nim z rękami skrzyżowanemi na swej dłoni, wzdrygnęła się. 

talci i rzekł: 
— Można! 
— Muszę zakomunikować, — za- 

czął dyżurny oficer, głucho i niewyraź- 

nie, — że  bialogwardzišci, według 
wyroku zostali rozstrzelani 
dwudziestu minutami na skale „sułtan- 

ce“, a ciała ich zrzucono w morze. 

Natalcia oparła się całem ciałem O 

poręcz krzesła i nieprzytomna, w nie- 
mej rozpaczy, wpiła się oczyma w ple- 
cv pułkownika, w jego grubą szyję, w 

ttórą wpijał się kołnierz 
Chcąc powstrzymać okrzyk wściekło- 
$ci i aby nie rzucić się na gada, któ- ciałem: cierpiała tak strasznie, że nie ma na Świat, na swój własny ból. tosem i napuszonym 

oczyma dziewczyny. Stała parę kro- 

na piersiach, prawą ręką sięgając do 

fałdy sukni, w której ukryty był szty- 
let. Aby nie zdradzić się ze swym za- 

miarem, który właśnie chciała wyko- 
nać i którego « nie zdołała w czyn 

i cierpieniom. Spuściła więc oczy i 
chwiejąc się upadła na krzesło. Puł- 

kownik stanął przed nią z wyrazem 
zmieszania na twarzy. 

Oficer wyprostował się, zadzwonił „Na: : i ki ' 

mi i wyszedł z pokoju. Natal- talcia — wesoła i szczęśliwa, zamieni- mu się w głowie i serce zamierała z ostroga: 

— proszę mi pozwo- jego spotkały się z pełnemi nienawiści gdy zaczął mówić, a szczególnie, gdy 
poczuła jego miękkie, wilgotne M2 

uł- 
kownik dostrzegł to i drgnął również 
i zaczął się w nią bacznie wpatrywać. 

Natalcia ostatnim wysiłkiem woli 
zapanowała nad sobą i podniosła smu- 
tne oczy. Na jej ślicznych, złocistych 

przed wprowadzić, dzięki strasznej rozpaczy rzęsach błyszczały łzy. W tej chwili 
udało się cały ból i bezbrzeżną roz- 
pacz ukryć głęboko w sercu, zewnę- 
trznie była zupełnie inną, cichą, smu- 
tna i spokojna. 

Uczuła jednocześnie, że dawna Na- 

frencza. cia siedziała bezsilna, walcząc ze so- ła się na jakąś inną, niepodobną do bólu. 

bą, drżenie nerwowe wstrząsnęło jej niej, która patrzy inaczej, innemi oczy- 

т о ® о 

  

Od dnia 18 Alojsti Kinemaiograi 
Kulturalno-Oświatowy: 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Ke „elio“ 
Wileńska 38. 

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

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

Fairbanks. Nad 

do 21 października 1928 r. 
„Obrońca 1 аЛОЙВ, darzgzie: w ros atbwycy © 

komedja w 2 aktąch. 2) „PIER 

Dziś! Potężne arcydzieło wszechświatowej sławy 19 ARR A K AREN 8 R 

włg nieśmiertelnej głośnej powieści Hr. LWA TOŁSTOJA, produkcja 1928 29 r. Superszlagier, po 
siłą treści i głęboką grą niezrównanych mistrzów ekranu GRETY GARBO i JOHN GILBERT: *. 
kobiety kochającej i zdolnej do największych poświeceń. Tragedja kobiety nieznającej granic mitos:>: 
demonstruje się jednocześnie z Warszawą. Uprasza się o przybycie na początki seansów. Pow iw 

orkiestra. Seansy o godz. 4, 0, 8 i 10.15. „akcja I A 
  

Kino „Piccadilly“ 
Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie szlagier! dla obywateli i żołnierzy wszystkich krajów» >: 
Kto? wszyscy razem: Charlie Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Pat i Pataszon, to nic wober pi. 

odtwarzającego ordynansa Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „. +1. 

Lik 

NUMEMA 

  

iata“ ordy j “ w 12 w. akt. Zakulisowe życie dw”; 3 WIELKA 42. arai Aso S sa fimie „ŚLIZÓDA BA КОПНИИ ВОЛ | Mokozaja t-go w czasie wojny, Ugz — 
Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylla. Į 

A Polona Dziś RE e Ż udziałem naszej sławnej rocaczki IE NE POL ON, rol 
sa otężnym do łez ; i DORZOK A 

A.Mickiewicza 22. SNM iamecie nt „Spowiedź UCZCIWEJ kobiety tragedję i każdy ją zrozumie 'ho B IMiedniaf, 2 
matki do dziecka jest wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumia:... 

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

Komunik 
  

  

skłem wychodzą 2—3 pisma, które naogół seckiego, ul. Freta Nr 16. 

  

šiuos W į «"] Dziśi Najpotężniejsza symionja zmysłów! Zapewniamy, że to druga „Gehenna Mitosci“ „TRAGEDJA Tlązku ze + 
Teatr »› all d KI KSIĘŻNY TRUBECKIEJ* potężny dramat w 12 akt. z tułaczego życia arystokracji rosyjskiej, pozb dr, Hern 

Wielka 30. ojczyzny. W rol. gł. urocza Mady Christans, Bruno Kastner. Podcząs wyświetlania filmu koncert „Znak tniej fazi 
barytona, który wykona szereg cygańskich romansów „Pożalej”, „Wołga, Wołga”, i „Ojczyzna moja“. k ) а2 

UWAGA! Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę, soboty i niedziele nieważne. Sko-niemi 
»rzerwa W 

zań na skut 
5 CE EB TRO [Ti] Ze świata. 8 LOSÓW sa DORIDR WAWAL: stronę 

B Ww ū 5 J Ww łysienie usuwa В B.ZELBOWICZ KPO | “p ieścisłe 
— Prasa w Chinach. Chiny dzisiejsze „Esencja Chinowo - Chmielowe i B| stor. weneryczne, owiednio 

mają dotychczas 190 miast, otoczonych mu- B „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z sylilis, narządów nicy pr 
rem, z czego 33 miasta mają powyżej mi- |] Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy MH] moczowych, od 9 ® Kao w 
ljona mieszkańców. W každem miešcie chif- В apteczne. Główny skład Apteka Gą- H| —1. od 5—8 wiecz. Najwyższe hrżeć” sze 

bardzo dobrze prosperują. Rozmiary gazet 
chińskich odpowiadają rozmiarom pism an- 
gielskich i amerykańskich. Wielkie pisma 
chińskie wychodzą zrana, mniejsze zaś 
wieczorem, przyczem wielkie organy praso- 
we utrzymywarte są zazwyczaj w :tonie po- 
ważnym, podczas gdy pisma mniejsze, lu- 
bujące się w sensacji, mają charakter pism 
bulwarowych. Naogół pisma chińskie wzo- 
rowane są na gazetach angielskich i amery- 
kańskich. Tak naprzykład  pekiński „Cen 
Pao“ (Poczta poranna) przypomina wielce 
londyński „Morning Post'. Część ogłosze- 
niowa pism chińskich rozwija się ostatnio 
bardzo pomyślnie, a program nauczania pe- 
kińskiej szkoły dziennikarskiej, ogłoszeniom - 
prasowym i reklamie poświęca szczególną 
uwagę. Chińczycy są bardzo gorliwymi czy- 
telnikami gazet i łatwo ulegają wpływom 
słowa drukowanego. Bardzo doniosłe zna- 
czenie w dziele popularyzacji prasy w Chi- 
nach, posiada reforma pisowni chińskiej, 
przeprowadzona przez chińskich rewolucjo- 
nistów. 

RADJO. 

Sobota dnia 20 października 1928 r. 

11,56—12,00: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 
15,10—16,10: Muzyka z płyt gramotono- 
wych. 16,10—16,30: Odczytanie programu 
"dziennego i chwilka litewska. 16,30 - 16,55: 
Kącik dla pań. „Pokłosie ankietowe” wygł. 
Ela Bunclerowa. 16,55 — 17,10: Komunikat 
Związku Kółek i Org. Roln. Z. Wil. 17,10— 
17,35: „Wojciech Bogusławski w Wilnie"— 
odczyt wygł. Hanna Kozłowska. 17,35— 
18,00: Transmisja z Warszawy: „Z dziejów 
i przeżyć narodu* odczyt wygł. prof. H. 
Mościcki. 18,00— 18,45: Audycja literacka. 
„Ślepy dziadunio* słuchowisko pióra Hali- 
ny Hohendlingerówny, wyróżnione na I-ym 
konkursie PR. w Wilnie, wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wileńskiej. 18,45—19,00: Odczytanie 
programu na następny tydzień. 19,00 —19,25: 
„Rola wspomnień w przeżyciu artystycz- 
nem*—odczyt VII z cykłu „Źródła sztuki*=- 
wygł. prof. Juljusz Kłos. 19,30 — 20,00: 
Transmisja z Warszawy: „Radjokronika* 
—wygł. dr. Marjan Stępowski. 20,00— 20,25: 
Sygnał czasu, komunikaty, rozmaitości oraz 
muzyka z płyt gramofonowych. 20.30— 
22.00: Transmisja z  Waszawy: Operetka. 
22,00— 23,30: Transmisja z Warszawy: Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne 
oraz muzyka taneczna z „Oazy*. 

BAERBEAZZAKSEKCZE 

£—Pzsp Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 
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| Pensjonat Cyblfskie 
Pokoje z utrzymaniem, obiady dla 

przychodzących i na miasto. | 
Benedyktyńska 2 m 5. róg Wileńskiej 
  

przyj 
i od 
skórne, leczenie wło- | © 
sów BA Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 
naświetlanie i kosme- | D. H.-K. „Zacłie ogóln 
tyka lekarska: usu-j Mickiewicza lgą wojov 
wanie 

za meble, idarcze, a 
dywanyzjane w 

obraz7 roku. | 
„porCbowiem < 
1 inne te w t 

Ikupno i sprzękie w d 
Celem kupna „duktów ! 
żam na pro 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zekiowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
od 12--2i od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152. 

DOKTOR 

pna polsł 
zawiadamić listw zasadę 

ilno, u. Św. między 
ska 8, sklep „Obję obop 

„ayłiewizmwa ss 
„st entka „- 
Kliniki “> Dermatolo- 8 jyoiwark SP > 
gicznej U: S. B+ po przeszto G(ECka W 
powrocie @ Paryža| ZabudowaYCje ošw 

muje od 11-12] kompletne, 5kiego dc 
5-6. Choroby | mem mieszkalszę nada 

5 p ks 
sprzedamy doj0 ek5pC 
nie za 5.000 di z Pols! 

brodawek, : 9-05, —=hlewnej 
  

zmarszczek i innych k 

wąd zapomocą Ope- od teg 
racyj i lastycznych: DO TVściśle oł 
Wilno, Wileńska 33drewniany do 5а wiepr 

  

boa EA łc okt d WOocowym, RUAWAWE МИ рта ОНУО dry 
choroby weneryczne, BEWRE! B GZONZE MB RZ ” 

B LEKARZE Й skórne i płciowe, ul AKOSZERKI BB - sda: 
BA WAWA Mickievicza 9, wejscie R Ž 1 stanie 

: przyjmuje о0 1 5 WAIEIEINEKUSĆ „zasmaaneojski | Br Hanusowicz Pižvimuis „od 1 2 siai 
Ordynator  'Szpitilą ——1—7-7— AKUSZERKA STUDEN<k or 
ne weneryczne, go. WOlifór. Medyzyny W. SmlałOwSKA udziela korepezpić 

› CZĘ A. CYMBLER przyjmuje odgodz; 9 Wiadomość: Cią*Dić w P 
dziny przyjęć p о 7. ° Mickiewicza m. 4. bmisji ce Zamkowa 7—1 Le- choroby skórne, we- 46 m. 6. Niezamoż- У 
czenie światłem: Sol- neryczne i — тос2о- kj 
lux, lampa Bacha płciowe. Elektrotera- 
(sztuczne słońce gór-pja, słońce górskie 
skie)i elektrycznością djatermja. Mickiewi- 
(djatermja)  +657— cza 12, róg Tatar- 

skiej 9 -2i5- 8. 
W.Z.P 43. 

Br. G. WOLFSON py, POPILSKI 
E E BEŻ A. choroby a i we- 

„Ul. jmuję 
ileńska 7, tel. 1067. od godz. 10 do ti od 

= LBL е 5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnei 
40— Z.P. 1 

S 

    

  

  

DOKTOR 

"E. Sokolowski DOKTOR 
choroby skórne iwe- Ja, BINSBERG 
neryczne, ul. Wileń- choroby weneryczn 
ska 30 m. 14. Przyjm, sytilis i skórne. Wil 
od g. 9-12 r i 5-7 w.no, ul. Wileńska 3, © 
W. Z. 2 XI27r. Nr 160 iefon ‘567, Przyjmuje 

—LO0S£ od 8 do 1iod4 do8' 

      

jej ustach, nie był jej uśmiechem, tyl- 
ko tej drugiej, a łzy, które nie oschły 
jeszcze, również były łzami tej innej, 
nieznanej dotąd Natalci. 

Podczas gdy młoda dziewczyna 
była pogrążona w zadumie, pułkownik 
całował jej ręce, ściskając je w swych 
szerokich i wilgotnych dłoniach i mó- 
wił: 

— jestem bardzo bogaty... rzucę 
wszystko i razem wyjedziemy zagra- 
nicę. 

— Tak, tak,—odpowiedziała smu- 
tnie, lecz przychylnie Natalcia, nie od- 
bierając mu swej ręki i uśmiechając 
się zlekka. 

Pułkownik był w siódmem niebie: 
trzymając w dłoni jej uległą małą ręcz- 
kę, całując ją i czując ciepło jej pach- 
nącego ciała na swych ustach, nie 
mógł przeczuć, iż wpadał w specjal- 
nie zastawione sieci, nie zauważył bu- 
rzy, która wrzała w sercu dziewczyny 
i nagłej zmiany, jaka w niej zaszła. 
Widział tylko przed sobą piękną pan- 
nę, tę samą, na której widok kręciło 

Teraz czuł się szczęśliwym. 

Zaczął więc mówić pięknie, z pa- 
styłem, mówić 

rego tak strasznie nienawidziła, coraz czuła się na siłach da dalszej walki. Smutny uśmiech, który ukazał się na tak, jak zwykli przemawiać adwokaci go tak straszn е 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

nowość 
Wydawnicfwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie: 

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

ków pieniężnych'* 

Tłumaczył Wacław Konderski 

EEEEUZAS 
Tom XXXI STEFAN SCHMIDT 

„Stan i kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce“ 

Skład główny w księgarni 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie Rynek gł. 
-| ! 

па glošnych kryminalnych procesach. 
Przypomniał sobie dawną rutynę z sie- 
demnastego roku, z czasów, gdy był 
sekretarzem adwokata — ministra i 
komisarza armji. Czuł się teraz równie 
młodym i szczęśliwym, jak wtedy i po- 
dobnie jak wtedy zamierało mu słod- 
ko serce w piersi. Z rozkoszą przysłu- 
chiwał się modulacjom swego muzy- 
kalnego barytona i mówił, coraz pięk- 
niej: 

— Tak cię kocham... Gotów je- 
stem rzucić wszystko, wszystko... 

— I ja też, — odrzekła jakimś ob- 
cym głosem Natalcia i, patrząc na nie- 
go ciemnemi, nieprzeniknionemi oczy- 
ma, uśmiechała się bezmyślnie. 

Komisarz nie mógł tchu złapać ze 
szczęścia, z zachwytu nad' własną wy- 
mową, która płynęła jak burzliwy po- 
tok, ale gdy usłyszał z jej słodkich 
ust, dawno oczekiwane słowa: „i ja 
też'* — słowa uwięzły mu w gardle, a 
w głowie powstał taki zamęt, że nie 
był zdolny nic powiedzieć i tylko mru- 
czał: 

— ja tak kocham... ja tak... 
— Ja tak. kocham... — odrzekła 

martwym głosem Natalcia, uśmiecha- 
jąc się znowu. — Ja tak.... R 

Pułkownik jęczał, rozpromieniony, 

nym ustępsi 

Adres: 

Fratni-Piryiżwnania. R в 

E NS: Ne uniwersyteckSU hand 
FSB ksztalceni „ci am i BSG życ kon 
lzukam pokoju z ca* 

łem utrzymaniem 
przy inteligientnej 
rodzinie żyd. dla stu- 

FRANCUSKIEĆ zawies: 
Praktyka i tedecki zaj 

Bristol. 

Wileńska 32 r$t i 
telef. 10-18, | 1owisi 
godz 3 30 "Co 1 

dentki, wpobliżu za- 2 Ka: 
kładu _ Śniadeckiego Toguri [iemiee 
przy ul. Stowackiego. rawie pi 

Łurje. Hotel pajtaniej i najsoilOwych 
"_ reparuje zegarmstępuje. 

PSG | . Wyszomirsliecyzją 
i majster firmy A-rOkow. й 

}Ёшв]ъёі, Ostrobra ja dalej 
m m Nr 13. 
8 POSADY | ummucnasagIecenie 
LB A 

1 GU ne, że 
rzez ucharka =ssmauay | zez. 

K gub. index IdYlko jal 
z dobremi świadect- num U. Sce ną c 
wami, poszukuje po-| "* Nr 1094, w Yi, bed: 
sady natychmiast. Za- imię Franciszka Gabinet 
rzecze, ul. Kopanica 2 ka, unieważnia sj będ е 
m. 3. —1 ędzie 

m wee FH GupiOnY kwityA TOKO 
łoda, inteligentna bardowy (Biiczący c 

  

  

  

panienka, poszu- — pia 12) Nr dle, to c 

kuje posady, do go- Uniewążnia SiĘ. (w jakį 
spodarstwa, domowe- — —bkowaj 

go, lub do dzieci. "gubiony kwit żeli cda 
Może na wyjazd. bardowy (BE ‹ 

Adres: Wilno, ul. Ko- pia 12) Nr 224 $ргг 
panica Nr 12 m. 2. -l unieważnia się. y wina 

авТа Па | 
= zdec 

zgrzany, ledwie dysząc ze wzrusztj okaz! 
— I wyjedziemy daleko — 4 ostate. 

ko.... polski 

— Tak, tak! Wyjedziemy dźjejszyct 
— daleko, — powtarzała obcym jch. Pc 
sem Natalcia, — a teraz, proszę yań był. 
odprowadzić, — rzekła wstając. nipjstrer 

" Niebo było wciąż jeszcze pokęm Jac 
ciężkiemi obłokami i chmurkami, zyznali 
re płynęły od gór, jakby się od 10 q. mi 
odrywały. A w. szparach, pomię wędlin 
niemi otwierały się tak samo, sczny w 
przed godziną, głębiny czarnego mają 1 
ba, a na niem zielone, duże gwiasje ze 
świeciły martwym blaskiem. Tak -yją się 
mo jak przed godziną szumiały Pe ai, к& 
drzewa i podobne do wysokich "sowy. 
chów, to wznosiły wierzchołki sw' "końca 

niebu, to znów zginały się w ko; dzić na 
pokłonie. Wychodzących z „czre4' Polski 
czajki“ otulił zapach odurzający khsieli w 
tów i szum niespokojnego, wciąż gżać sj 
czącego z brzegami morza. udział | 

Lecz oni nic nie widzieli, nie Gwygląc 

nic: on był ogłuszony własnem sztwnie, c 
ściem a ona szła pogrążona w sV'żądan 
bólu i w układaniu planu  dals/ dnia 1 
działania... Przyroda nie przemawaniczo! 
do nich i otaczające ich życie byłóo do p 
zupełnie obce. "4 konty 

(D. C. N.) jŚświń i 
lego k 

Drukarnia „Wydawnictwa Wiłeńskie* ul. Kwaszelna 23. О. „m 
tacja ©.


