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Iwa. kafikty dpłomatyzne w Rita, 
Jednym z nich jest zatarg dyplo- 

, matyczny pomiędzy ministrem spraw 
' zagranicznych Kowna, premjerem Vol- 

ы 

a 

1 

* cej szkód, aniżeli 

a ministrem łotewskim 
Bałodisem. Zatarg ten, 0 którym pi- 
sališmy już swego czasu, nie zo- 
stał dotychczas zlikwidowany, a raczej 
przeciwnie, zaognia się coraz bardziej, 
grożąc poważnym koniliktem  pomię- 
dzy państwami Łotwą i Litwą. Na 
żadne kompromisy dotychczas ani 
jedna strona nie poszła. Natomiast 
w artykułach prasowych powiedziano 
sobie nawzajem wiele „prawdy“ i wy- 
lano wiele żółci. „Pedeja Bridi", „Bri- 
ve Seme“, „Latvis“ i inne najpoważ- 
niejsze dzienniki ryskie, nie licząc 
oczywiście samego „Siewodnia“, które 
bezpośrednio do zatargu się przyczy- 
niło, w ostry, bardzo ostry sposób 
napadły na premjera Voldemarasa i 
całą jego taktykę polityczną. Osta- 
tecznie ukazał się w Rydze artykuł, 
niewątpliwie inspirowany przez mini- 
sterstwo spraw zagranicznych, wyra- 
żając przekonanie, że jeżeli Litwa nie 
chce ministra Bałodisa na stanowisku 
posła łotewskiego w Kownie, to Ło- 
twa może wogóle się bez posła w 
Kownie obejść. 

Drugiem uderzeniem, spreparowa- 
nem w Rydze, a skierowanem prze- 
ciwko Litwie, były artykuły, omawia- 
jące kwestje graniczne, które jak wia- 
domo, już dawniej *stanowiły nieraz, 
acz skrupulatnie tuszowane, kości nie- 
zgody pomiędzy dwoma państwami. 

Odpowiedź na to ukazała się w 
prasie kowieńskiej, przedewszystkiem 
naturalnie w urzędowym „Lietuvos 
Aidas“. Pismo to bez żadnych osło- 
nek mówi, o co chodzi: „polonof Iska 
polityka Łotwy”. Bielmo w oku 
wszystkich rządów kowieńskich po 
kolei. Tak z tego, jak z innych arty- 
kułów prasy kowieńskiej wyczytać 
można wszystkie te żale, jakie czuje 
Kowno do Rygi. Mówi się w nich 
właśnie o „złamaniu neutralności przez 
Łotwę* w sporze polsko-litewskim. 
Ale rękę tak położywszy na Sercu, 
przyznać muszą nawet najbardziej 
bezkrytycznie usposobieni _ dyplomaci 
kowieńscy, że chodzi im właśnie o to, 
że Łotwa utrzymała swą neutralność, 
sanie stanęła po stronie Litwy. Poli- 

* tyka Mejerowicza, mianowanie konsu- 
За łotewskiego w Wilnie, oto momen- 
“ty przełomowe. Łotwa nigdy się nie 
mieszała do sporu polsko-litewskiego 
i to właśnie draźniło polityków ko- 
wieńskich, którzy chcieli ją widzieć. po 
swej stronie. 

Ukończone na Łotwie wybory do 
sejmu w najbliższym czasie skrysta- 
lizują się naturalnie na terenie rządo- 
wym. O dalszych więc perspektywach 
sporu litewsko-łotewskiego trudno na- 
razie sądzić. Nie zdaje się jednak, by 
w Rydze jakikolwiek rząd skłonny 
był do koncesji na rzecz Litwy, ja- 
kich od niego żądają w Kownie. 

Niemal jednocześnie wynikł drugi 
konflikt O charakterze również dyplo- 
matycznym pomiędzy Łotwą i So- 
wietami w sprawie wojennego attache 
Sowieckiego w Rydze Sudakowa. 
Ażeby zrozumieć całą doniosłość te- 
go konfliktu, należy wspomnieć, iż 
tenże Sudakow,  skompromitowany 
został przez łotewską policję politycz- 
ną w aferze szpiegowskiej, której nie- 
wątpliwym był kierownikiem na tere- 
nie Łotwy. Mimo tego incydentu So- 
wiety nie uważały za stosowne od- 
wołać  Sudakowa z zajmowanego 
przezeń Stanowiska, jakkolwiek rząd 
łotewski dawał to  niedwuznacznie 
do zrozumienia. Ostatecznie na ma- 
newry armji łotewskiej, które odbyły 
się ostatnio, Sudakow nie został za- 
proszony. Obraził się, Rząd sowiecki 
wystosował notę. Konflikt zaostrzył 
się jeszcze bardziej, gdyż w następ- 
stwie attache wojskowy łotewski opu- 

Ścił Moskwę, a Sudakow wreszcie 
Rygę. 
ABIT NSS SIDA ANSI ОЛЕч Е ОР 

Szkody, wyrządzone przez hura- 
gan w Londynie. 

LONDYN, 24.X. PAT. Tornado, 
które przeszło nad Londynem w po- 
niedziałek wieczorem, wyrządziło wię- 

przypuszczano w 
pierwszej chwili. W jednej dzielnicy 
wysokość szkód wynosi około 20 
tysięcy funtów szterlingów. 

Głód w Ghinach. 
Generał Sun-Czen-Jang, zarządza- 

jący prowincją Rzien-Si, zwrócił się 
do ludności z odezwą, w której na- 
wołuje do organizowania pomocy dla 
głodnych, gdyż w prowincji Szien-Si 
głód przybiera coraz bardziej katastro- 
falne rozmiary. 
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opałowy, kowalski i koks 
WĘGIEL z najlepszych kopalń Górno= 
śląskich. Drzewo rąbane na podpałkę. 

Dostawa natychmiastowa. 

DI. „Gllopał” 
Styczniowa 3. 
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Z Kowna do Pragi. 
Z Kowna donoszą: Generalny sekretarz ministerstwa spraw zagranicz 

nych i pełnomocny minister Litwy i Czechosłowacji Dr. Zaunius wyjeżdża 

do Pragi na uroczystość obchodu 10-lecia niepodległości państwa czecho- 

słowackiego. Jednocześnie Zaunius na podstawie dekretu prezydenta Sme- 

tony wiezie do Czechosłowacji zgórą 20 orderów Pogoni kilku stopni 

celem udekorowania szeregu oficerów czechosłowackich. 

Sudakowa nigdzie nie chcą 
ani w Łotwie, ani w Estonji, ani nawet w Kownie. 
RYGA, 24. X. PAT. Sowiecki attache 'wojskowy Sudakow wyjechał 

z Rygi do Kowna, gdzie złożył szereg wizyt pożegnalnych. 
Sudakow został odwołany nietylko z Łotwy, lecz także i z Estonii i 

Litwy, gdzie jednocześnie pełnił obowiązki attache wojskowego. Stanowi- 
sko attache wojskowego nie będzie jednak w Litwie zlikwidowane, gdyż 
prace Sudakowa przejmie pomocnik jego stale przebywający w Tallinie. 

Burzliwe sesie rad generalnych we Francji. 
" PARYŻ, 24 X. PAT. Sesje rad generalnych zostały rozpoczęte. Rada depar- 

tamentu Mozy jednogłośnie wybrała ponownie na stanowisko przewodniczą- 
cego Poincarego. 

Przy otwieraniu rady departamentu Naut Rhin nastąpiła gwałtowna dy” 
skusja pomiędzy ogółem członków rady a autonomistami, którzy chcieli prże- 
forsować przyjęcie przez zgromadzenie wybitnych autonomistów Rychlina i Ros 
sego, aczkolwiek są oni pozbawieni wyrokiem prawa wyborczego. Autonomi- 

ści obrzucili obelgami swych kolegów. 
Ostatecznie posiedzenie przerwano w sposób bardzo burzliwy i odłożono 

dalszy ciąg obrad do po południa. Popołudniowe posiedzenie przeszło spokoj- 
nie. Zgromadzenie zgodziło się na obecność na sali Rychlina i Rossego, įe- 

dnakże bez prawa udziału w obradach. 

Śledztwo w sprawie Horana nie usfaje. 
PARYŻ, 24 X. PAT. Minister sprawiedliwości zarządził przeprowadzenie 

Śledztwa sądowego w sprawie Horana. Sędzia śledczy Girard bada osoby, któ- 
re pośredniczyły w dostarczaniu dokumentów i zarządził przeprowadenie w ich 
mieszkaniach rewizji. 

Dokładne wyniki plebiscyfu przeciwko budowie 
pancernika 

BERLIN, 24-X. PAT. Urzędowo ogłoszona dziś wynik akcji komunistycznej za 
zorganizowaniem plebiscytu przeciwko budowie pancernika. 

Okazuje się iż zebrano ogółem 1.216.501 podpisów, co wynosi 2,94% wszystkich 
uprawnionych do głosowania. Ponieważ do zarządzenia plebiscytu potrzeba aby ilość 
zebranych podpisów wynosiła 10% uprawnionych do głosowania, przeto w ten sposób 
akcja komunistyczna spaliła na panewce. 

Lień niewinnie straconego Jakubowskiego nad 
_ parlamentem meklemburskim 

Możliwość upadku gabinetu 
BERLIN, 24-X. PAT Sprawa niewinnie straconego polskiego robotnika rolnego 

'w Niemczech Jakubowskiego doprowadziła dziś w parlamencie meklemburskim do bu- 
rzliwej debaty, która może zachwiać byt obecnego gabinetu w Meklemburgji. 

Były demokratyczny minister sprawiediiwości Meklemburgji, który wówczas za- 
twierdził wykonanie wyroku na Jakubowskim, poseł Hustaedt wygłosił dziś wielką 
mowę atakująca w ostry sposób zarówno Ligę Obrony Praw człowieka i obywatela, 
jak i prasę berlińską, która broni Jakubowskiego. 

Poseł Hustaedt, chociaż należy do stronnictwa rządowego zajął również stano- 
wisko zdecydowanie opozycyjne wobec premjera oświadczając, że cały proces Jaku- 
bowskiego był najzupełniej prawidłowo prowadzony, że tylko premjer nie dorósł do 
swoich zadań, dopuszczając do ostrych ataków prasowych przeciwko nieskazitelnemu 
sądownictwu meklemburskiemu, oraz naraził Meklemburgję na kompromitację. Mowa 

posła Hustaedta ma o tyle doniosłe znaczenie dia stosunków meklemburskich, że ga- 

binet obecny opiera się tylko na jednym głosie większości. Wystąpienie posła Hustaedta 
przeciwko rządowi rozbija obecną większość rządową i może doprowadzić do obalenia 
gabinetu. 

Premjer meklemburski Reibnitz odpowiedział na mowę Hustaedta ostrem ošwiad- 
czeniem, w którem podkreślił, że nie miał żadnego powodu do występowania w obro- 
nie Prokuratora Mijllera atakowanego za jego rolę w procesie Jakubowskiego, ponieważ 
prokurator ten zapomniał się do tego stopnia, że protestował wobec ministra sprawie- 
dliwości przeciwko wtracaniu się jego do działalności prokuratury. Pozatem jak oświad- 
czył premier, Miiller udzielił przedstawicielom prasy wiadomości nieścisłych. 

7 Po przemówieniu barona Rebnitza wystąpił mówca socjalistyczny z ostrem 
przemówieniem przeciwko Hustaedtowi, zarzucając mu, że on to ponosi odpowiedzial- 
ność za wykonanie wyroku śmierci na Jakubowskim. 

„Kongres kleru orfodoksyjnego w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 24.X. PAT. Wczoraj otwarty tu został w obecności metro- 

polity Pimena kongres kleru ortodoksyjaego. Metropolita złożył kongresowi 

życzenia Patrjarchy. 
Na kongresie zjawili się również minister wyznań i minister oświaty. 

Minister wyznań wygłosił dłuższe przemówienie, w którem zdementował po- 

głoski, jakoby ministerstwo wyznań przygotowywało ustawę o oddzieleniu ko- 
Ścioła od państwa. Minister oświadczył, że kościół musi pozostać przy pań- 

stwie. Państwo życzy sobie dalszej współpracy z kościołem na przyszłość, 

dowiety obrabowały doszczętnie meczety makometańskie. 
RYGA, 24.X. Z Moskwy donoszą, że jednocześnie z konfiskatą majątków 

bejów w Turkiestanie, władze ogłosiły dekret, konfiskujący cały majątek me- 
czetów mahometańskich oraz religijnych instytucyj dobroczynnych. 

Ogółem skonfiskowano około 335 tysięcy hektarów, które do ostatniej 

chwili stanowiły własność religijnych instytucyj mahometańskich. Rozporządze- 
nie to wywołało znaczny ferment wśród ludności Turkiestanu, która zbiera 

ofiary na utrzymanie duchowieństwa. 

Kongres wierzycieli rosyjskich. 
BERLIN, 24 X. Z Londynu donoszą, że dzisiaj zostanie otwarty 

kongres wierzycieli rosyjskich, w. którym wezmą udział reprezentanci grup 
francuskiej, angielskiej, niemieckiej i rumuńskiej. W skład grupy francuskiej 
wchodzi oficjalny przedstawiciel Banku Francji p. Morau. Również repre- 

zentowany będzie rumuński bank emisyjny. : 

Niemiecka grupa ošwiadczyla, že dtugi rosyjskie w Niemczech wyno- 
szą 18 miljardów marek. 

Ford w roli dygnifarza chińskiego 
WIEDEŃ, 21-X. PAT. Prasa w depeszach z Nowego Yorku podaje, że rząd 

narodowy chiński zaproponował Henrykowi Fordowi i 4 innym wybitnym. Amerykanom 
by objęli honorowe funkcje doradców gospodarczych rządu chińskiego w sprawie od- 
budowy państwa. 

Ford miał oświadczyć, że dotychczas nie otrzymał podobnej propozycji, jednakże 
gotów byłby ją przyjąć. 

Kafastrofalne powodzie we Francji. 
GRENOBLE, 24.X, PAT. Srożące się od kilku dni w dolinach podalpej- 

skich powodzie przybierają rozmiary katastrofalne, W niektórych miejscowo- 
ściach poziom wody dosięga 3 metrów, niszcząc całkowicie zbiory. lzera zer- 

wała tamy i zniosła w kilku miejscach mosty. Mieszkańcy chronią się na wyż. 
szych piętrach domów lub też uciekają. 

Woda wciąż przybiera 
GRENOBLE, 24-X. PAT. Izera wzbiera w dalszym ciągu. Kilka wni zostało 

zalanych. Ofiar w ludziach niema. Mieszkańcy okolicy odciętej powodzią dowożą żyw- 
ność na łodziach. 

Redakcja rękopisów niezarmówionych nie zwraca, Administra- 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Bierny blłans I kredyty zagraniczne 
,„Bierny bilans handlowy Polski wy- 

wołuje ogólne zaniepokojenie. Bierny 

bilans handlowy idący w parze z bier- 

nym bilansem płatniczym może zach- 

wiać walutę. Zmniejszanie kredytów 

Banku Polskiego dla ściągnięcia re- 

zerw walutowych, środek przypisywa- 

ny przez teoretyków polityki banko- 

wej nie zawsze jest skuteczny i często- 

Кгоё pociąga bardzo ujemne konsek- 

wencje dla gospodarstwa narodowego. 

W Polsce głównym źródłem kredytu 

jest Bank Polski, banki bowiem pry- 

watne posiadają nieznaczną ilość ka- 

pifału i korzystają z kredytów dla re- 

dyskonta w Banku Polskim. Utrudnie- 

nia kredytowe Banku Polskiego muszą 

wywołać pogorszenie warunków współ 

zawodnictwa przemysłu polskiego z 

przemysłem obcym nawet na rynkach 

wewnętrznych. Towar obcy częstokroć 

dlatego tylko chętnie jest nabywany 

przez kupca, bo się otrzymuje w naj- 

lepszych warunkach kredytowych niż 

towar krajowy. Wstrzymanie kredy- 

tów wstrzymuje proces inwestycyjny. 

Polska dla utrzymania się w między- 
narodowej walce o byt*potrzebuje in- 

westycyj: ulepszonych maszyn, lepsze 

go rozplanowania fabryk Potrzebuje- 

my inwestycyj kolejowych, drogowych 

meljoracyjnych, elektrytikacyjnych. In- 

westycje meljoracyjne i komunikacyj- 

ne w Polsce są pierwszorzędnem czyn 

nikiem do uczynienia nas pierwszorzę- 

dnym krajem rolniczym i dojścia do bi 

lansu aktywnego. 

Polityka inwestycyjna w krajach 

nie posiadających nagromadzonych ka 

pitałów odbywa się na kapitały obce, 

kredyty zagraniczne. Polityka inwe- 

styčyjna przyczynia się do biernego Di- 

lansu handlowego. Każde państwo, 

które z zacofania ekonomicznego do- 

chodziło do potęgi gospodarczej, mia- 

ło przez długi czas bilanse bierne. Na- 

przykład Japonja od wejścia w stosun- 

ki międzynarodowe aż do wojny świa- 

towej miała bierny bilans handlowy. 

Schematem rozwoju bilansu handlowe- 

go jest bierność w okresie uprzemy- 

słowiania się przy równowadze bilansu” 

płatniczego spowodowanej kredytami 

zagranicznemi. Następnie krótki okres 

równowagi bilansu handłowego, znów 

bierność pokrywana już procentami od 

własnych kapitałów umieszczonych za 

granicą. Nie bierność bilansu handlo- 

wego Polski winna nas przerażać, lecz 

trudności kredytowe Polski zagranicą. 

Nie będę wspominał o ciężkich wa- 

runkach naszej ostatniej pożyczki w 

Stanach Zjednoczonych, wspomnę tyl- 

ko, że po kursie 92 za 100 otrzymaiiś- 

my 47 milj. dołarów nomiralnie po 7 

proc., gay Bank właścicieli wschod- 

nio - pruskich otrzymał 7 milj. dol. po 

kursie 99,1/4 na 6%. Banki węgierskie 

otrzymały po kursie od 95 do 100 na 

7 proc. Banki niemieckie 04 94 do 99 
i pół — 5 proc. (Aktiengesellschait 

Hamburg - Berlin 20 milj.y Deutsche 

Bank po kursie 99 i pó: —- 6 proc. 

Wśród wszystkich pożyczek amerykań 

skich 1927 r. pożyczka  poiska była 

zawartą na najcięższych warunkach. 

Zaznaczyć przytem musimy, że nasza 

pożyczka amerykańska stoi a 4 proc. 

niżej kursu, co uniemożliwia obec- 

nie zawarcie nowej pożyczki na moż- 

liwych warunkach. Polska ina obecnie 

krótkoterminowe  trzymiesięczr: kre- 

dyty w bankach niemieckich i austrjac- 

kich. Francja, która wskutek bra- 

ku przyrostu i małej przedsiębiorczoś- 

ci. już eksportuje kapitał, lecz idzie 

przeważnie na rynek niemiecki do 
przedsiębiorstw o Światowej sławie, z 

nawiązuje kontakt. P. Dawey 

niedawno w swym wywiadzie wypo- 

wiada zbyt optymistyczne sądy o zdol 

nościach naszych kredytowych na ryn- 

ku amerykańskim. Polska, powiada 

Dawey, ma bezpośredni (?) dostęp da 

rynku amerykańskiego i możność za- 

wierania bezpośrednich  tranzakcyj z 

Ameryką... Pożyczka stabilizacyjna, u- 

zyskana przez Polskę w Ameryce, 

świadczy dobitnie, jakiem zaufaniem 

cieszy się Polska na rynku amerykań- 
skim. 

latach 

у 

Zaufanie wyraża się w kursie poży 

czki i procentach. Otóż ten język cyfr 

wyżej przytoczony zaprzecza optymi- 
stycznym twierdzeniom p. Dewey'a. 

„Ameryka inwestuje swe kapitały 

w takich krajach, które ekonomicznie 

stoją dobrze i w których pożyczki mu- 

szą się opłacać. '* 

„Obecnie stale przyjeżdżają do 

Polski finansiści amerykańscy aby ba- 

dać możliwości ulokowania kapitałów 

w kraju.“ 
Il tu optymizm p. Daweya może 

być zakwestjonawany. Nie ulega wąt- 

pliwości, że Polska posiada potencjo- 
nalne znaczne siły gospodarcze i że 

lokata kapitału w tym kraju może być 

rentowną, lecz obecnie kapitał amery- 

kański przejawia znacznie mniejszą 
ekspansję nazewnątrz. Rok 1928 co do 

emisyj przedstawia się znacznie ga- 
rzej niż 1927 r, gdy Stany  Zjedn. imi- 

towały 1624,8 milj. pożyczek w tym 

roku 1620 milj., pierwsze miejsce zaj- 

mowały Niemcy 293,3 milj. dol., co 

stanowi 46,5 proc. ogółu pożyczek euro 

pejskich, 116,7 milj. dol., czyli 18,59 

przypada na Włochy, pozostała żaś 

1/3 na resztę Europy. 

Powodzenie pożyczki nie jest zale- 

żnem wyłącznie od bankierów. Bankie 

rzy wypuszczają pożyczki, publicz- 

ność je rozkupuje. Od poglądów pu- 

bliczności na dane państwo, jego ży- 
wotność, jego bezpieczeństwo, warun- 

ki jega gospodarczego rozwoju, zale- 

ży powodzenie pożyczki. Bankierzy 

wpływają na prasę, lecz nie mają je- 

dnak decydującego wpływu. Bankierzy 

ocenili pożyczkę polską korzystniej niż 

tłum amerykański. Ameryka, nie tylko 

Amteryka, ale-cały świat anglo - saski 

patrzy na Polskę przez szkła niemiec- 

kie. Centrale korespondentów pism an 

glo - saskich dla całej wschodniej 

Europy, a w tem i Polski znajdują się 

w Wiedniu, częściej jeszcze w Berli- 
nie. W przemyśle amerykańskim kie- 

rownicze stanowisko zajmują Niemcy. 

Kapitał amerykański ma skłonność do 

szukania lokaty w przemyśle, stąd 

idzie przedewszystkiem do warsztatów 

niemieckich lub przez nich aprobowa- 

nych. Tu leży źródło znaczenia finan- 

sowego traktatu handlowego polsko - 

niemieckiego. Inwestycje amerykańskie 

do przemysłu polskiego pójdą. wespół 

z niemieckiemi i Niemcy dziś przeciw- 

działające kredytowi polskiemu zagra- 

nicą go poprą. Traktat handlowy pol- 

sko - niemiecki będzie nazewnątrz u- 

znany za objaw osłabienia antagoniz- 

mu polsko - niemieckiego, co będzie 

uznawane za zwiększenie bezpieczeń- 

stwa Polski, a to jest warunkiem kre- 

dytów zewnętrznych. 

Władysław Studnicki. 

  

Regionalny Zjazd В. В. 

KRAKÓW, 24 X. PAT. Dnia 22 
b. m. odbył się w Zatorze zjazd re- 
gjonalny B.B.W. z R., na który przy- 
było około stu obywateli tutejszych 
gmin powiatu Oświęcimskiego. 

Zebraniu przewodniczył prezes po- 
wiat. komitetu B.B. W. R. p. Wysocki 
z Polanki Wielkiej. Referat polityczny 
wygłosił poseł Pochmarski, zaś refe- 
rat gospodarczy poseł Kleszczyński, 
Dobrobyt gospodarczy powiatu Oświę- 
cimskiego, oraz podjęte starania ko- 
mitetu B.B.W.R. u władz lokalnych i 
wojewódzkich w sprawach aktualnych 
omówił p. Wysocki. O sprawach or- 
ganizacyjnych mówił sekretarz komi- 
tetu dyrektor Wichman z Zatora. 

Po tych referatach rozwinęła się 
szczegółowa dyskusja, w której po: 
ruszono cały szereg kwestyj aktual- 
nych, m. in. sprawę obchodu Święta 
niepodległości. Po ustaleniu progra- 
mu dalszych prac organizacyjnych i 
powzięciu rezolucyj złożono hołd Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej Mościc- 
kiemu i Marszałkowi Piłsudskiemu 
oraz wyrażono przekonanie o nieo- 
dzownej potrzebie reformy konstytucji. 

Zgon wybifnego historyka fran- 
cuskiego. 

PARYŻ. 23.X. PAT. Zmarł: tu 
dziś, przeżywszy 79 lat,fqwybitny fran- 
cuski historyk Alfons Aulard. 

Był on autorem szeregu. prac z 
dziedziny historji rewolucji francu- 
skiej. M. in. wydał „Historję politycz- 
ną rewolucji francuskiej'* (1901). 

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSIK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

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

24. X. 28. 

Konferencja u premiera. 

WARSZAWA, 24.X. PAT. Dnia 
24 b. m. w godzinach popołudniowych 
odbyła się u pana prezesa Rady Mi- 
nistrów prof. Bartla konferencja z 
udziałem ministra Spraw Zagranicz- 
nych Zaleskiego, ministra Skarbu Cze- 
chowicza, ministra Spraw  Wewnętrz- 
nych generała Składkowskiego, mini- 
stra Przemysłu i Handlu  Kwiatkow- 
skiego i ambasadora Rzeczypospoli- 
tej w Paryżu Chłapowskiego. Konfe- 
rencja dotyczyła sprawy traktatów 
handlowych z Francją. 

Urzędnicy sądowi u ministra 
skarbu. 

WARSZAWA, 24. X. PAT. Pan 
minister skarbu przyjął w dniu 22 
b. m. delegację Centralnego Związku 
Zrzeszenia _Urzędników Sądowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Delegacja złożyła memorjał, za- 
wierający obszernie umotywowaną 
prośbę, dotyczącą  zaszeregowanią 
urzędników sądowych do wyższych 
stopni służbowych. 

Osfafeczny fermin zwołania sejmu 
Dowiadujemy się, że termin otwar- 

cia sejmu został ostatecznie ustalony 
na dzień 31 bm. 

Jak wiadomo, według przepisu 
konstytucji na sesję budżetową sejm 
nie powinien być zwołany później ńiż 
31 października. 

Pierwsze prawdopodobnie posie- 
dzenie Izby odbędzie się w dniu 6-go 
listopada. 

Łódź pracuje normalnie. 
ŁODŹ, 24.X. Wczoraj rozpoczęła 

się we wszystkich fabrykach łódzkich 
normalna praca. W fabryce Leonhar- 
da rano zgłosiło się do pracy około 
200 robotników, na ogólną liczbę 
1200, wobec czego administracja fab- 
ryki nie chciała uruchomić warszta- 
tów. Jednak po upływie pół godziny 
delegaci fabryczni zawiadomili dyrekcję, 
iż w godzinach południowych zgłoszą 
się wszyscy robotnicy. 

Wypiafa dodatku dla urzędników 
państwowych. 

Ministerstwo Skarbu zawiadomiło 
kasy państwowe o wypłacie w dniu 
1-go listopada drugiej kolejnej raty 
jednorazowego zasiłku, przyznanego 
funkcjonarjuszom państwowym. 

Wraz z wypłatą uposażenia na- 
stąpi wypłata 15 proc. dodatku. 

Sądy przysięgłych będą wprowa” 
dzone w 1929 r. 

_ Jak się dowiadujemy, wprowadze- 
nie sądów przysięgłych na terenie ca- 
łego państwa nastąpi dopiero po 
opracowaniu polskiego jednolitego ko- 
deksu karnego. 2 

Poniewaž prace nad kodeksem nie 
są jeszcze zakończone, wprowadzenie 
sądów przysięgłych możliwe będzie 
dopiero w końcu roku 1929. 

Strajk w dymi nie udał Się. 
Złośliwa agitacja niemiecka. 
GDYNIA. 24.X. Wczoraj rano wy- 

buchł w Gdyni strajk robotników 
transportowych w porcie. Zastrajko- 
wało około tysiąca robotników. Do- 
magają się oni podwyżki płac, oraz 
uznania związku zawodowego pracow- 
ników transportowych. Sprawą likwi- 
dacji strajku zajął się energicznie sta- 
rosta Staniszewski. 

Po południu strajk załamał się i 
robotnicy przystąpili do pracy przy 
wszystkich kranach. Okazuje się, że 
inicjatywa strajku wyszła z Niemiec, 
mianowicie wczoraj pojawiły się ulot- 
ki, wydane w Niemczech, a podpisane 
przez związek transportowców gdań- 
skich. Dowodzi to, że niemieckie 
związki zawodowe miały wpływy na 
ogłoszenie strajku. Natomiast polski 
związek zawodowy w Gdyni „od po- 
czątku”był przeciwny akcji strajko- 
wej. 

Niemcy zasfanawiają się nad 
swą polityką handlową. 

BERLIN. 24, X, PAT. W ramach 
kongresu niemieckiego przemysłu i 
handlu, który obraduje obecnie w 
Berlinie, odbyło się dziś posiedzenie 
komisji handlu zagranicznego przy 
współudziale przedstawicieli niemiec- 
kich izb handlowych zagranicą. 

Obrady komisji dotyczyły m. in. 
praktycznych zarządzeń niemieckich 
izb handlowych zagranicą, zmierzają- 
cych do popierania eksportu niemiec- 
kiego. Jednym z 'głównych punktów 
obrad była działalność niemieckiej 
komisji gospodarczej dla popierania 
stosunków handlowych z Rosją So- 
wiecką. 

Posiedzenie wypełniła  pozatem 
szczegółowa dyskusja nad ustaleniem 
zasad niemieckiej polityki handlowej 
z uwzględnieniem obecnego stanu ro- 
kowań handlowych między Niemcami 
a innemi państwami.  



= 

ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE 

W dniu 21 października rb. w kancela- 
rji p. rejenta Danowskiego odbyło się po- 
siedzenie sekcji propagandowej Gospodar- 
czego Komitetu.. Przewodniczył prezes se- 
kcji p. rejent Danowski. Zarząd sekcji za- 
stanawiał się się nad tem, jakie należałoby 
poczynić kroki, w celu realniejszej walki z 
wwozem niepotrzebnych zagranicznych prze 
dmiotów. ; 

Po dłuższej dyskusji i rozpatrzeniu wszy 
stkich wniosków, których zgłoszono około 
30, postanowiono, celem stałego uświado- 
mienia społeczeństwa o niebezpieczeństwie 
jakie nam grozi przez nadmiar wwożonych 
produktów: й : 

1) urządzić stałe reklamy šwietlne w ki- 
nach, 

2) Wywiesić stałe afisze na słupach te- 
lefonicznych i telegraficznych, Ё 

3) Zrobić stałe afisze, estetycznie wy- 
glądające, dla wyśwłetlenia w szkołach, u- 
rzędach, sklepach i t. p. 

4) Drukowač i rozdawač ulotki propa- 
gandowe, chociażby raz na miesiąc. 

5) Urządzać pogadanki w szkołach przy 
każdej okazji o skutkach ujemnege bilansu 
i zaradzeniu temu. 

6) Urządzić ruchome reklamy, które wo- 
zić po mieście. 

1) Wydać odezwę do wszystkich urzę- 
dów, związków, lekarzy i t.p. 

8) Każdy członek obowiązany fest czyn- 
nie współdziałać i przedktadač sprawozda- 
nie na posiedzeniu. 

9) Kooptować Panie do Komitetu. 
10) Werbować stale członków do Komi- 

tetu Gospodarczego, przyczem, na rozchody 
pobierać 1 złoty składki rocznej. | 

11) Wydać jednodniówkę. Wniosek p. 
Głąbika o urządzeniu Tygodnia Propagandy 
większością głosów upadł. 

Wreszcie wybrano prezydjum sekcji do 
której weszli pp. Danowski, Głąbik, Szpa- 
kowski, Wierzykowski i Markowicz. ZE 

— Trup na torach. W dniu 19 paździer- 
nika rb. na 330 klm. szlaku Błudeń - Bara- 
nowicze znaleziono zwłoki Sergjusza Wit- 
niczko lat 22 mieszkańca m. Kartuz - Be- 
zera pow. Prużańskiego. Zwłoki zabrała po- 
licja, która prowadzi dochodzenie. 

MOSARZ, (pow. Postawski). 

— Społeczeństwo do lasa — Kurator 
rjam do Sasa. Społeczna praca na wsi od- 
bywa się w bardzo ciężkich i trudnych wa- 
runkach — o tem dobrze wiedzą ci, którzy 
pracują w organizacjach społecznych, czy 
będą to domy ludowe, stowarzyszenia Spor- 
towe, straże ogniowe lub inne tego typu in- 
stytucje, mające na celu zaszczepianie ludo- . 
wi kultury zachodniej. Również znaną jest 

prawda, iż nie tyle brak środków pienięż- 
nych, ile brak ludzi uzdolnionych, organiza- 
torów społecznych utrudnia najlepsze poczy- 
nania ogółu zaraz na początku pracy. „Brak 
ludzi* — oto skarga, rozlegająca się ze 
wszystkich zakątków wsi. Panująca obec- 
nie tendencja usuwania w cień ziemiaństwa, 
jako elementu  drażniącego — wysuwa z 
konieczności na plan pierwszy z nielicznych 
szeregów inteligencji wiejskiej — księdza i 
nauczyciela jako pionierów pracy kulturalno- 
oświatowej. Jednak nie każdy, nawet naj- 
lepszy duchowny, czy też — pedagog mu- 
si być obdarzony zdolnościami organizator- 
skiemi i mieć nerw społeczny. A więc zda- 
wałoby się, że o ile znajdzie się człowiek 
na miejscu, który zechce pracę prowadzić, 
jeżeli do tego ta praca zaczyna wydawać 
owoce — to należy takiego działacza pozo- 
stawić na młejscu, by mógł swą działalność 
prowadzić i pogłębiać. 

Inaczej tę sprawę traktuje Kuratorjum 
Wileńskie — a przynajmniej inspektor szkol 
ny. Stale jesteśmy tu na wsi Świadkami 
przeniesień takich nauczycieli, którzy rozpo- 
częli pracę owocną na miejscu. 

Jako przykład z ostatniej chwili niech 
służy przeniesienie z naszej szkoły w Mo- 
sarzu kierownika szkoły powszechnej p. 
Balceraka, wtedy, gdy p. Balcerak stał się 
duszą « Mosarskich: Domu Ludowego, Stra- 
ży Ogniowej, bibljoteki i sekcji teatralnej— 
nie mówiąc, iż z chwilą przeniesienia p. Bal- 
ceraka szkoła pozostała bez najlepszej siły! 
Pytamy Kuratorjum dlaczego tak się dzie- 
je? Jeżeli akcja Domów Ludowych Kurato- 
rjum nie interesuje, to czemu przedstawiciel 
Kuratorjum inspektor oświaty  pozaszkolnej 
p. Dracz wygłasza referat na Komitecie Re- 
gionalnym zapewniający 0 kontakcie ze 
społeczeństwem i o przyszłej bardzo szero- 
roko zakrojonej akcji Kuratorjum? Sądzę, 
iż będę najbliżej prawdy jeżeli z faktów, 
które obserwuję od szeregu lat na wsi wy- 
ciągnę wniosek, iż poza referatami wileń- 
skimi tak szczodrze szafowanemi — panuje 
bezplanowość. Dotychczas bowiem Kurato- 
rjum nie weszło w kontakt z organizacjami 
społecznemi i nie prowadzi ewidencji dzia- 
łaczy społecznych wśród nauczycieli, nie 
wie o ich splocie z życiem organizacyj spo- 
łecznych. A jednak jeżeli praca ma być o- 
wocna, a nie biurokratyczna, jeżeli szcze 
rze się wierzy w to, iż nauczyciel jest pod- 
stawą do pobudzenia przyszłego życia spo- 
łecznego na wsi, jeżeli się tego nauczyciela 
szkoli w rolnictwie i gospodarstwie domo- 
wem, to jednak trzeba porozumieć się z or- 
ganizacjami, które pracują na miejscu i 
stworzyć planową akcję, aby nie świecić 
przykładem swoistego nam przysłowia: je- 
den do lasa — drugi do Sasa. 

Długoletni obserwator. 

En Alos is o LS a ELL LL LL ЙЕЛЬ 

Gūrą Aowoczeeaa kultura! 
Historja o zaśniedziałym hare- 

mie i modern sultanie. 

Cywilizacja europejska przenika coraz 
głębiej i dalej, coraz mniej jest . dzikusów 
na świecie, coraz częściej słyszymy, że u 
takich to, a takich zulusów skasowano ten 
a ten barbarzyński obyczaj. Właśnie, nie- 
dawno kultura nasza miała do zanotowa- 
nia nowy poważny sukces, mianowicie... 
nie, zacznijmy od początku. 

Jak wiadomo (nie wiadomo czy rzeczy- 
wiście wszystkim wiadomo) w Marokko 
jest sułtan, który pod protektoratem Fran- 
cji, niby panuje. Otóż, doniedawna takim 
właśnie sułtanem był śp. Muley  Jussuf, 
Głównym, a może nawet jedynym, jego za- 
jęciem było obsługiwanie 200 (dwustu) żon, 
które stanowiły jego haremik. Ale  Muley 
Jussuf umarł. Syn jego, Muley Hamira, sie- 
demnastoletni młodzieniec został sułtanem 
i zgodnie z obyczajami kraju, odziedziczył 
harem. й 

Na Południu ludzie są bardziej roman- 
tyczni niż u nas, toteż sułtanicz już mając 
12 lat zaznawał roskoszy miłości przyczem 
słynął iako wzorowy kochanek. 200 (dwie 
ście) uroczych odalisek (stare żony nie na- 
leżą do haremu) łatwo przebolały śmierć 
staruszka (miał aż 42 lata) i z niecierpli- 
wošcią oczekiwaty až Muley Hamira rozpo- 
cznie urzędowanie. 

Tymczasem, wielki zawód. Młody suł- 
tan był wychowany przez europejczyków, 
przejął się kulturą swych nauczycieli, uwa- 
żał się za „cywilizowanego* pragnął dorów- 
nać Zachodowi pod względem postępu. Po- 
gardzał on dobremi, uświęconemi tradycją 
obyczajami, chciał wszystko reformować, 
pragnął modernizacji - no, słowem nie chciał 
mieć staroświeckiego, ośmieszonego, okrzy 
cząnego haremu. 

Oświadczył on tedy, że znać nawet nie 
chce swych 200 żon, właściwie swych dwu- 
stu macoch, że mogą się wynosić, że jeśli 
nie zechcą dobrowolnie, to każe je rozpę- 
dzić, że... 

Gwałt podniósł się niesłychany. Hare- 
mowe dziewice (w Marokko kobieta póki 
niegma dzieci, jest uważana za dziewicę) 
wrzasnęły, że ich trupy tylko można będzie 
wywlec z pałącu, że dadzą się poszarpać w 
kawałki, ale nie opuszczą młodego sułtana. 
Sprawa oparła się o reprezentantów Fran- 
cji, którym Muley Hamira się poskarżył. 
Francuzi zdziwili się bardzo, myśleli, że 
młodzieniec zwarjował, a gdy się przeko- 
nali, że żadna strona nie da się przekonać, 
oświadczyli sułtanowi, że harem musi zostać 
gdyż inaczej w kraju mogłyby się wszcząć 
jakieś zamieszki, dla nikogo niepożądane. 

Haremice tryumfowały, z rozjaśniune- 
mi twarzami oczekiwały na młodzieńca, któ- 
remu— sądziły — nie pozostaje nic innego 
jak pójść w slady dziesiątków pokoleń i 
Ojca, tj. zamknąć się w pałacu i umilć 
życie swym małżoakom. Głuptasice! W 
swych przewidywaniach nie brały pod uwa” 
gę nowoczesności wychowania sułtanicza i 
jego nowokulturalnych zachcianek. 

Siedemnastoletni Muley Hamira umknął 
zę swego pałacu i wyjechał do Francji. W 
Paryżu, gdzie przebywa obecnie, czuje się 
jak ryba w wodzie. jest przystojny, sypie 
pieniędzmi, więc ma szalone powodzenie. 
Roje damulek i gotowych do wszelkich po- 
święceń dziewcząt otaczają go dniem i Rno- 
cą. Rekordy Don Żuana zostały podobno 
stokrotnie pobite. Muley Hamira prowadzi 
tedy życie ultra nowoczesne, czuje się pa- 
ryżaninem, jest uradowany i ani myśłi o po= 
wrocie. 3 

A tam, w palacowym haremie 200 (dwie- 
ście) odalisek płacze po kątach przeklina- 
jąc z całej duszy tę renomowaną, zachwa- 
laną, modernistyczną cywilizację i obyczaj- 
ność europejską. Karol. 

WĘGIEL OPAŁOWY ji 
SI] dostarcza do domu od pół tonny IE 

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

PIEC LODEM TRĄ. 
„Car Paweł I-szy" w Reducie. Występ Junoszy Stępow skiego. 

Prezes Jankowski położył się na 
kilka dni do łóżka i oto dlatego we 
wtorek wieczorem znalazłem się na 
premjerowem przedstawieniu w krzes- 
łach „Reduty na „Carze Pawle" w 
interpretacji Junoszy - Stępowskiego. 
Znalazłem się jako zwyczajny, dziki, 
niekulturalny widz, i jako taki mam 
zastąpić jego, Czesława Jankowskie- 
go,recenzję o przedstawieniu. Może 
dla tego w czasie pięćdziesięciominu- 
towego oczekiwania na podniesienie 
kurtyny, przechodziły mi przez _gło- 
wę myśli o dwóch francuskich, lek- 
kich feljetonowych książkach, które 
czytałem ostatnio. Jedna, to drugi 
tom wspomnień Broussona byłego 
sekretarza Anatola France'a, a druga 
to „mon ami Robesspierre, książka o 
krwawym trybunie w niektórych swo- 
ich momentach tak się wiążąca z 
Mereżkowskiego — „Сагет Pawłem". 
Ten, kto mi pożyczył Broussona 
powiedział: „typowa książka d'un 
walet congedie*,—lstotnie, lecz z po- 
za tego paszkwilu, jak w  palimpseś- 
cie po usunięciu farb później nało- 
żonych można odczytać prawdziwą 
indywidualność Anatola Franca. Ten 
jego łagodny, spokojny sceptycyzm, 
tak przeplatany gorącym entuzjazmem 

do piękna. Człowiek, który życie 

przeżartował i przekochał. I tyle, tyle 

podobieństwa z naszym  Anatolem 

France, z Czesławem Jankowskim. 
Taki sam łagodny, spokojny, wesoły 
sceptycyzm, ten sam żart subtelny, 
jak szpada irancuska, stal w klejnot 

oprawna. I to francuskie podobień- 
stwo nie czyni go ani trochę więcej 
od rodzinnego gruntu oderwanym. 
Naszemi są równie pasy słuckie w 
karpią łuskę i makaty buczackie, jak 
kilimy i wełniaki, choć na pierwsze 
dwa rodzaje jedwab musimy : sprowa- 
dzać z zagranicy, a na kilimki i weł- 
niaki szczypiemy wełnę z regjonal- 
nych owieczek. Jankowskiego  histo* 
rja literatury i sztuki zasegreguje 
niewątpliwie po stronie pasów  słuc- 
kich i makat. 

Dymitr Mereżkowski, który dał 
nam tę sztukę o Pawle l-szym pełną 
momentów tak dramatycznych, sku- 
wających uwagę widza ze sceną, jest 
pisarzem o  „nastawieniu*  mistycz- 
nem. Chętnie ubiera wszystko, co pi- 
sze w szatę symboli mistycznych. Ja- 
ko pisarz historyczny Odznacza się 
plastyką i kolorystyką ogromną, jak 
z jego studjów krytycznych widać, gdy 
pisze dzieło na tle historycznem, to 
stara się być współczesnym do swo- 
ich bohaterów. Mistyka u Mereżkow- 
skiego występuje ciągle, myśl jego 
krąży koło rzeczy niewytłumaczonych, 
zagadkowych, mistycznych. W  pięk- 
nym salonie cesarskim ktoś odpo- 
wiada jakąś głupią zabobonną hi- 
storję—to jest mistycyzm w formie 
nieociosanej i grubej. Potem  hamle- 
tyzm Aleksandra pomiędzy miłością 
wolności a obowiązkiem synowskim 
zahacza o walkę dobrego ze złem. W 
zdenerwowaniu Aleksander woła o 
Bogu i djable. Dualizm duszy rosyj- 

SŁOWO 

Prezydenł Mościcki w Zakopanem. 
W Mogilanach i Myślenicach 

KRAKÓW. 24.X. PAT. Dziś o 
godz. 8 m. 30 Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wraz z otoczeniem  odje- 
chał automobilem do Zakopanego, 
gdzie będzie obecny na uroczystości 
otwarcia sanatorjum wojskowego. Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej żegna- 
li na dworcu reprezentanci 
prezydent miasta Rolle, general 
Wróblewski, pułkownik  Bolesławic, 
zarząd Wawelu z rektorem  profeso- 
rem Szyszko-Bohuszem, oraz kom: 

władz, 

panja honorowa 20 p.p. z orkiestrą. 
O godz. 8 m. 55 przejechał Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przez Mo- 
gilany, gdzie na prośbę miejscowego 
księdza kanonika wstąpił na krótką 
chwilę do kościoła. Licznie zebrana 
publiczność witała Pana Prezydenta 
wszędzie po drodze przy bramach 
tryumfalnych. O godz. 9 m. 30 Pan 
Prezydent przybył, do Myślenic, gdzie 
również został powitany owacyjnie. 

Uroczystości otwarcia sanatorjum. 

ZAKOPANE. 24. X. PAT. W dniu 
dzisiejszym poraz pierwszy witalo 
Podhale Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, który przybył na uroczyste 
poświęcenie sanatorjum wojskowego 
imienia Józefa Piłsudskiego .w Ko- 
šcieliskach pod Zakopauem. 

Na granicy Zakopanego przy bra- 
mie tryumfalnej oczekiwali Pana Pre- 
zydenta wojewoda krakowski Darow- 
ski, generalicja z generałami Roup- 
pertem, Konarzewskim, Dreszerem i 
Wróblewskim na czele, organizacje 
oraz miejscowa ludność. Przejeżdżają- 
cemu Panu Prezydentowi zgotowano 
serdeczną owację. 

Przemówienia wygłosili generał 
Rouppert, imieniem gminy komisarz 
Pietkiewicz oraz imieniem ludności 
góralskiej Aleksander Przetokowski z 
Białej. Następnie orszak Pana Prezy- 
denta wyruszył w stronę Zakopane- 
go, przyczem licznie zgromadzona 
wzdłuż ulic publiczność gorąco wita- 
ła Pana Prezydenta. Na granicy gmi- 

ny Kościeliskiej oczekiwała Pana Pre- 
zydenta miejscowa rada gminna z 
wójtem na czele. Po krótkim odpo- 
czynku Pan Prezydent wyszedł przed 
dworek i przeszedł przed kompanją 
honorową strzelców podhalańskich i 
przed przybyłemi na powitanie oso- 
bami wojskowemi i cywilnemi, po: 
czem nastąpiło poświęcenie budynku, 
którego dokonał ks. biskup Gall, wy* 
głaszając przemówienie o opiece nad 
chorymi żołnierzami. Następnie zwie- 
dzono sanatorjum, poczem odbyło 
się Śniadanie, na którem wygłosił m. 
in. wice-minister generał Konarzewski 
przemówienie na cześć Pana Prezy- 
denta i na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, którego imieniem na- 
zwano sanatorjum wojskowe. 

Po Śniadaniu Pan Prezydent wy- 
jechał z powrotem do Zakopanego, 
gdzie w sali hotelu Morskiego Oka 
przyjął hołd ludności, poczem odje- 
cał wraz ze Świtą do Krakowa. 

Prymas Hlond w Wiedniu 
WIEDEŃ, 24 - X. Pat, w dniu 

dzisiejszym przybył do Wiednia w 
drodze do Rzymu Prymas Polski ks. 
kardynał dr. Hlond. 

Na dworcu powitał go prowincjał 
Salezjanów ks. Nidermauer, przedsta- 
wiciele miejscowego duchowieństwa i 
władz oraz personel poselstwa pol- 
skiego z posłem dr. Baderem na 
czele. Ks. kardynał Hlond zamiesz- 
kał w klasztorze Salezjanów. W. cią: 
gu dnia złożył ks. kardynał wizyty 

Żądania rohofników 

kardynałowi arcybiskupowi  Piefilowi, 
Arcybiskupowi Paryża kardynałowi 
msg. Dubois, bawiącemn obecnie w 
Wiedniu, posłowi polskiemu w Wied- 
niu p. Baderowi i kanclerzowi  Sei- 
plowi. 

Ż powodu braku czasu nie może 
ks. kardynał Hlond wziąć udziału w 
uroczystości urządzonej na cześć przez 
kardynała Dubois. Jutro rano wyru- 
Sza ks. Prymas w dalszą drogę. 

w Bielsku i Białej 
Podwyżki i bezzwrotne zapomogi 

KRAKÓW, 24-X. PAT. Związki zawodowe w Bielsku i Białej wypo- 
wiedziały z dniem 31 października r. b. ważne od lutego taryfy płac w prze- 
myśle tekstylnym i metałowym. 

W nowych swoich żądaniach domagają się te związki 20 
płac dla robotników tekstylnych i 15 
wych oraz 20 płacy minimalnej. Ponadto zażądano 

podwyżki 
podwyżki dla robotników metało- 

jednorazowej bez- 
zwrotnej zapomogi w wysokości 400 złotych dia żonatych i 50 złotych dla 
nieżonatych. 

Harcerz Jedliński w Niemczech. 
ESSEN, 24 X. PAT. Harcerz polski jerzy Jedliński, podróżujący samocho- 

dem dookoła świata, zatrzymał się dzisiaj w drodze powrotnej w Essen. 
głoszeniu odczytu z przeźroczami wśró 
dliński wyruszył w dalszą drogę do Berlina, skąd przez 

Skutki prohibicji. 
szawy. 

Po wy- 
kolonii polskiej w Wanne i Eikel, Je- 

oznań wracą do War- 

NOWY YORK, 24 X. PAT. W ostatnich dniach zaszło w Nowym Yorku 
mnóstwo wypadków zatrucia złym alkoholem. W jednym dniu było 32 wypadki 
śmiertelne, podczas gdy 198 osób przewieziono do szpitali. 

Znów proces kontrrewolucyiny w Rosji 
Z Mińska donoszą: Sesja wyjazdowa gubernjaliego sądu twerskiego zaczęła w 

Rżewie rozważanie sprawy kontrrewolucjonisty ekonomicznego, b. właściciela cegielni 
Tomilina. W 1927 r. bolszewicy przyjęli Tomilina do jego własnej fabryki jako technika. 
Tomilin, pałając zemstą, szkodził w rozmaity sposób interesom tabryki, psuł maszyny, 

materjał, aż ostatecznie chcąc wysadzić fabrykę w powietrze zostawił otwarte gazo- 

generatory. Robotnicy w ostatniej chwili zauważyli to i Tomilina natychmiast areszto- 
wano. Obecnie grozi mu nieodwołalnie kara śmierci. 

Lektyj m TE 
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1iod 4 — 5 pp. $-10        Informacje od 11-ej 

skiej, o którym pisze prof. Zdzie- 
chowski. Potem Paweł |-szy, jego wy- 
buchy wiary w siebie, jako w czło- 
wieka mającego spełnić wielkie  reli- 
gijne posłannictwo, jego  dalmatyki, 
jego biały krzyź maltański na niebies- 
kiej szariie orderu Andrzeja Pierwo- 
zwannawo. Paweł l-szy to dziwna 
głowa, podobna do baszty śŚrednio- 
wiecznego zamku, gdzie się gnieżdżą 
sowy, puszczyki, pajęczyny, a czasa- 
mi zwalone posągi jakiejś bialo-nie- 
bieskiej madonny. 

Nie chodzi tu nam bynajmniej o W 
rozbiór Mereżkowskiego, o jego sto- 
sunek do Pawła, o jego filozoficzny 
"stosunek do dziejów narodu  rosyj- 
skiego, posłannictwa jednostek, cerkwi 
i kościoła i te wszystkie problemy, 
które Mereżkowski potęgą swego ta- 
lentu oświetlał, jak błyskawica roz- 
świeca drogę w noc ciemną. Nie pre- 
tendujemy, broń Boże, do poruszania, 
czy omawiania tych wszystkich rze- 
czy, tak emocjonujących Mereżkow- 
skiego. Utrzymajmy się w ramach 
realnego historycznego obrazu, który 
nam daje Mereżkowski. | tutaj dla 
nas te mistyczne momenty, to jakby 
Światła i cienie, które rzuca na sufity 
płomień świecy. Na sufitach i ścia- 
nach rosyjskich pałaców w Petersbur- 
gu takie Światła i cienie załamywały 
się w sposób specjalnie tajemniczy. 
Niedarmo historja nie wykryła do- 
tychczas, czy tyraństwo Pawła I wy- 
wołane było poprostu przez jego cho- 
robę umysłową, czy też przez gwał- 
towne napady jakichś mistycznych 
dreszczów i strachów. My ograniczy- 
my się do stwierdzenia, że Mereżkow- 
ski dał nam wspaniałe, żywe obrazy 
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Jakūbska 6.—1. 

dramatu historycznego z przed 124 lat. 
W zupełnie niezwykły sposób sko- 

jatzyła się z dramatem Mereżkowskie- 
go aktorska indywidualność Junoszy 
Stępowskiego. Uwodzenie kobiet —oto 
jest ta rola, którą w różnych, możli- 
wych tego uwodzenia kształtach, for- 
mach, metodach, rodzajach przypada- 
ła panu Stępowskiemu, gdy szedł na 
scenę i gdy na to, aby obmyśleć, jak 
te kobiety ma uwodzić, składała się 
komedjowa i dramatyczna myśl fran- 
cuska, polska, niemiecka, europejska. 

tych peregrynacjach po scenach 
i sztukach w roli wiecznie zwycięża- 
jącego amanta zdobył sobie p. Stę- 
powski to,co można nazwać kulturą 
uwodzenia kobiety, co jest o wiele 
trudniejsze do sformułowania i okre- 
Śślenia na papierze, jak do zauwaže- 
nia, odczucia, zrozumienia w życiu. | 
Junosza Stępowski nie przestał być 
amantem, nie przestał być tym tryum- 
fującym  uwodzicielem w dramacie 
Mereżkowskiego. Tylko jakby ciepły 
strumień bryzgnął na karty historycz- 
nego dramatu, jakgdyby  mistycznie 
obłąkańczy Paweł |-szy czasami miał 
coś w sobie z sadystycznej perwersji. 
Oto do tych spojrzeń oczu, któremi 
Paweł I-szy tyranizował i teroryzował 
wszystkich do jego warjackiej grozy, 
do tych pałek i katowań żołnierzy 
Junosza Stępowski wprowadził, bo ja 
wiem jakieś oddalone. przytłumione, 
lecz przecież wprowadził echa i remi- 
niscencje z«tych wszystkich ról, w 
których tak pięknie uwodził kobiety. 
Sztuka Mereżkowskiego nic na tym 
nie straciła —przeciwnie nabrała kolo- 
rów, rumieńców, a Paweł l-szy stał 
się przez to tylko bardziej realny w 

10-iecie czy 1000-iecie 
Niecale trzy tygodnie dzieli juž nas 

od dnia który Polska cała jak długa 
i szeroka uczci wspaniałemi obchoda- 
mi, jako 10-tą rocznicę wyzwolenia. 
Punktem kulminacyjnym większości 
tych obchodów są przemówienia, od- 
czyty, pogadanki i t. d., które wszyst- 
kie—rzecz prosta—obracać się będą 
dookoła znaczenia  dziejowego tej 
rocznicy, i przedstawiać 10-letni do- 
robek nasz na wszystkich polach pra- 
cy państwowej i społecznej. 

Radując się więc i ciesząc całem 
sercem w tym dniu Święta Niepodleg- 
łości, słuchając odczytów i przemó- 
wień, biorąc udział w defiladachi po- 
chodach nie zapominajmy, że pań- 
stwo nasze, że naród polski ma po 
za sobą nie jedno tylko—lecz  dzie- 
sięć dziesięcioleci pełnego chwały bo- 
gatego żywota. Nie pomniejszajmy 
więc dziejów naszych, przeszłości na- 
szej. Uroczystości listopadowe niech 
w pamięci naszej nie zatrą '1000-let- 
niej historjj naszego państwa i na- 
rodu. 

Pamiętajmy, że tradycje pracy na- 
Szej państwowotwórczej, kultury na- 
szej, myśli polityczne, polskiej odleg- 
łych, prawiecznych sięgają czasów, 
tych czasów zamierzchłych, gdy nad 
kolebką naszego państwa zajašniai 
Krzyż ręką Mieczysława i Dąbrówki 
wśrod borów odwiecznych zatknięty, 
czasów, kiedy to kronikarz niemiecki 
z podziwem notuje pierwszy opór 
stawiony hufcom żelaznym cesarza 
przez nieznany jeszcze lud słowiań- 
ski, co swych siedzib piastowych u- 
parcie bronił. 

Za lat bezmała 40 obchodzić bę: 
dziemy te rocznice, przypomną one 
Światu, że państwo polskie to nie jakiś 
„homo novus“ w rodzinie państwa .i 
narodów, że poza sobą zostawiliś- 
my ślady naszego 1000 letniego  ist- 
nienia i naszej współpracy we wszyst- 
kich dziedzinach ducha ludzkiego, ześ- 
my przez lat 1000 byli tym „kluczem 
sklepienia europejskiego", i żete 123 
lata niewoli to tylko tragiczny epizod 
w 1000-letniem życiu narodu i żeśmy 
w niewoli nie przerwali pracy nad 
wychowaniem tworząc tajnie rząd, 
skarb, siłę zbrojną, pracując jedno- 
cześnie na wszystkich polach i do- 
trzymując kroku narodom wolnym. 

Cieszmy się i radujmy, żeśmy tyle 
w ciągu 10 lat dokonali, wspominaj- 
my z wdzięcznością miana tych, któ- 
rzy się przyczynili do tych wielkich 
dziejowych wypadków listopadowych 
r. 1918, pokłońmy się prochom nie- 
znanych bohaterów, którzy krwią 
swoją i ofiarą życia wywalczyli nam 

niepodległość, ale pamiętajmy też, že * 
10 lat w życiu państwa to jest nic 
to mniej niż okres niemowlęctwa w 
życiu ludkiem. 

A czyż nasze prawo do bytu, na- 
sze prawo do ziem, które dziś za- 
mieszkujemy i które krwią pokolenie 
dzisiejsze zrosiło, opieramy tylko na 
tych 10 latach ostatnich naszej pań- 
Stwowości, czy mamy się szczycić te- 
mi przygodnemi pochwałami, które 
padną z ust tego lub innego kore- 
spondenta lub turysty zagranicznego, 
lub ze szpalt prasy europejskiej, roz- 
wodzącej się nad naszemi 10-letniemi 
postępami w takiej czy innej dzie- 
dzinie? 

Czyž nie spotykamy na každym 
kroku, w każdem mieście, w każdym 
zakątku naszej ojczyzny Śladów na- 
szej wieloletniej przeszłości, opromie- 
nionej chwałą i blaskiem lub pełnej 
tragizmu i bólu, lecz zawsze Świad- 
czącej, że jesteśmy państwem i naro- 
dem o wielkich tradycjach! 

Po przez 123 lata trwającą  nie- 
dolę dziś przerzucamy most, budu- 
jemy „arkę przymierza pomiędzy 
dawnemi i nowemi laty“, by  stwier- 
dzić, że byliśmy i že jestešmy!.. 
I dlatego nie reklamujmy też zbytnio 
tej naszej rocznicy listopadowej na 
zewnątrz, zróbmy ją świętem naszem 
tylko, niech się Polak cieszy, niech 
dziecko i mąż dojrzały bierze w sie- 
bie dnia tego otuchę i bodziec do 
dalszej wytężonej pracy, patrząc na 
to wszystko, cośmy w tak krótkim 
czasie już zdziałali, niech sercem i 
myślą sięgnie wstecz w  niedaleką 
przeszłość, ale Świat, który przez 123 
lata zapomniał o nas, niech nie powie 
przez usta swej prasy, że oto nowo- 
powstałe po wojnie państwa Łotwa, 
Litwa, Estonja, a wśród nich Polska 
obchodzą 10-lecie swego powstania! 
Nie! Połska obchodzi rocznicę objęcia 
przez Marszałka Józeia Piłsudskiego 
naczelnej władzy w Państwie, roczni- 
cę wystąpienia Warszawy, świętuje 
wraz z całą koalicją dzień podpisania 
na froncie zachodnim rozejmu, a w 
r. 1963—66 obchodzić będzie 1000- 
lecie powstania państwa. 

Niechże więc w taki ton uderzą 
w dn. 11 listopada mówcy i prele- 
genci, niech uczczą pamięc wielkich 
chwil dziejowych, lecz niech nie mó- 
wią o powstaniu, o narodzinach pań- 
stwa polskiego. Bo Polska to jest 
wielka rzecz, a wielkie rzeczy są dzie- 
łem setek pokoleń po przez wielkie 
i długie 1000 letnie dzieje. 

Aer. 

288 R. A STANY ZJEDNOCZONE 
Przed paru dniami obiegła prasę 

wiadomość o zawarciu umowy pomię- 
dzy wielkim trustem amerykańskim Ge 
neralną Kompanją Elektryczną a so- 
wieckim przedstawicielstwem handlo- 
wem w Stanach Zjednoczonych, na 
sumę 26 miljonów dolarów. W tranza- 
kcji tej trust amerykański, który ma 
dostarczyć Sowietom najrozmaitszych 
materjałów i maszyn z zakresu przemy 
słu elektrotechnicznego, udziela prze- 
dstawicielstwu sowieckiemu kredytu w 
wysokości 75 proc. ogółnej sumy umo 
wy na przeciąg lat pięciu. 

Zawarcie tranzakcji spotkało się w 
Bolszewji z niebywałą radością i zado- 
woleniem. Wiadomo bowiem, że w Mo- 
skwie bardzo pragną nawiązać stosun- 
ki z Ameryką,, gdyż to umożliwiłoby 
Sowietom wydostanie niezbędnych dla 
ich gospodarki państwowej kredytów. 
Jednakże St. Zjedn. zachowywały się 
dotąd wobec propozycyj handlowych 
sowieckich z wielką rezerwą oświad- 
czając głosno, że Ameryka Rosji So- 
wieckiej nie uznała i nie uzna, a han- 
del o ile pragną prowadzić niektórzy 
kapitaliści amerykańscy może się od- 
bywać bez uznania de jure na ich wła 

swojem obłąkaniu, bardziej bezpośred- 
ni, silny, intensywny, realny w ujarz- 
mianiu ludzi, w tych długich, powta- 
rzających się podejrzliwych spojrze- 
niach. W interpretacji Solskiego Pa- 
weł to warjat, który się boi i broni 
się swoją tyranją. W interpretacji Stę- 
powskiego to £akże sadysta, który się 
pastwi, W interpretacji Solskiego to 
mistrz maltańskiego zakonu. W tłu- 
maczeniu Stępowskiego, to Cesarz ro- 
syjski, którego obłąkanie nie jest tak 
dalekie od współczesnej perwersji 
seksualnej. 

Bardzo podkreślam £o ź1kźe. Boję 
się, że to, co piszę o Stępowskim, 
przerysuje, wyolbrzymi to, co było w 
jego grze właśnie bardzo subtelne, nie- 
uchwytne, a jeśli istniało, to raczej 
jako ton, jako echo jakichś tonów, a 
nie jako efekt. Użyjmy takiego poró- 
wnania: Paweł I-szy Solskiego i Stę- 
powskiego był to ten sam Cesarz 
Paweł I-szy. Tylko że Solski namalo- 
wał ten obraz obłąkańczo-mistyczne- 
go Pawła l-szego zimną akwarelą, 
Stępowski ciepłemi farbami olejnemi. 
Stępowski wniósł ten ton nihil Ва 
manu, 

Piszę to wszystko dla zaznaczenia, 
że Mereżkowski znalazł w  Stępow- 
skim nietylko interpretatora, lecz i 
współtwórcę. Tam się wielki aktor 
zaczyna, gdy staje się on współtwór- 
cą dramatopisarza. 

Wystawa sztuki przez „Redutę” 
była wspaniała. Sceny zbiorowe wy: 
padły z grozą, odpowiadającą w zu- 
pełności wysokim walorom drama- 
tycznym sztuki. Mam trochę pretensji 
do pani, grającej rolę żony Aleksan- 
dra za sposób, w jaki wymówiła: 

sną odpowiedziałnośćProwadzenie han 
dlu w tych warunkach, rzecz jasna, 
jest bardzo utrudnione. Poważniejsze 
instytucje amerykańskie z niepewnym 
bo nieuznanych przez rząd Stanów kon 
trahentem nie chciały zawierać umów. 
Sytuację tego rodzaju wykorzystywują 
spekulanci,ale to znowuż dla Sowietów 
jest nie na rękę, gdyż kredyt lub wy- 
twory przemysłu amerykańskiego są 
Kina drogie i nie wytrzymują kalku-'* 
acji. 

W tych warunkach zadowolenie w 
Moskwie staje się zrozumiałe, zawarci 
bowiem poważnej umowy z Generalną 
Kompanją Elektryczną bezpośrednio 

związaną z interesami głośnego Mor- 
gana może pociągnąć i inne trusty a- 
merykańskie do zabiegów o zdobycie 
dla siebie rynku rosyjskiego. 

Prasa sowiecka dodaje, że w zwią- 
zku z zawarciem umowy departament 
stanu do spr. zagr. oświadczył, że umo 
wa została zawarta ża jego wiedzą i 
że przeciwko tej tranzakcji nie ma ża- 
dnych zastrzeżeń. Wszystko to w Mo- 
skwie uważane jest za zapowiedź ry- 
chłej zmiany stosunku Stanów Zjedno- 
'ezonych do Z.S.S.R. 

  

„Rycerz maltański — kobietę". Są to 
jednak pretensje—nie krytyka, tembar- 
dziej nie znawcy, lecz takiego przę- 
ciętnego widza, który przyszedł na 
Pawła l-szego ze swemi zupełnie 
specjalnemi, subjektywnemi urojenia- 
mi. Oto Paweł I-szy jest doskonałą 
sztuką teatralną, to znaczy, że proce 
sy psychologiczne są tu jakby skon- 
densowane, Ściśnięte, że to, co czło- 
wiek przeżywa w dłuższym okresie, 
przeżywa w sposób skomplikowany i 
przewlekły, ukazuje się naszym oczom 
jako przeżycie ludzkie trwające krót- 
ko. Proces psychologiczny, który w 
rzeczywistości może trwać miesiąc, tu ** 
trwa minutę. Bywa tak i w życiu, że 
się w ciągu kilku chwil przeżywa 
albo bardzo wiele, albo bardzo inten- 
sywnie. Tylko w życiu się tego nie 
widzi. Podchodzi pan w szarem pal-“ 
cie do grobu, klęka, modli się, wsta- 
je i idzie. Ktoś, kto patrzy z boku 
nie wie, czy ten pan kochał tego, kto 
leży w grobie i jak go kochał? Czy 
modlił się prawdziwie, czy jest wie- 
rzący, czy szeptał pacierz szabłono- 
wo, formalnie, zgodnie z procedurą 
towarzyskiego obyczaju? Wchodzi pa- 
ni w czarnem futrze do sali, wita się 
z panem, idzie «dalej. Czy było, to 
powitanie całkiem obojętne, czy wita 
się tak z nim codzień, czy przeciwnie 
spotkała kogoś, kogo nie widziała 
długo i którego widok szerokim  ge-, 
stem zarzucił na nią szal jaskrawych 
wspomnień? Nie wiemy tego. Otóż 
w teatrze te rzeczy musi nam powie- 
dzieć aktor, i to powiedzieć tak, abyš- 
my sami nie wiedzieli, jakeśmy się od 
niego iego dowiedzieli. — „Rycerz 
maltański bije kobietę" -- w tym okrzy- 
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J Inicjatywa pieka 
,_ Polityka aprowizacyjna Rządu obe- 
cnie weszła na prawidłową drogę, dą- 
żąc po-pierwsze, do zabezpieczenia nor 
'malnego pokrycia konsumpcji ludności 
przez tworzenier ' rezerw zbożowych, 
po - drugie, normuje przemiał, przez 
zakaz przemiału żyta o wyższym stop- 
niu, aniżeli 70 proc. Normalizacja prze 
młału jest rzeczą wysoce pożądaną i 
wpłynie dodatnio na nasz bilans han- 
„dlowy. Oprócz usiłowań w dziedzinie 
tworzenia rezerw zbożowych i normali 
zacji przemiału, Rząd dąży i do obni- 

sbenia kosztów produkcji chleba, kasti- 
jąc w miastach piekarnictwo chałupni- 
cze i tworząc duże ośrodki fabryczne 

_— fabryki chleba. 
' Sprawa zmechanizowania piekarń u 
| nas w Wilnie też jest na porządku dzie 
| hnym: jedną piekarnię projektuje zało- 
żyć Magistrat, drugą — grono pieka- 
rzy cechowych. 

Najbardziej prymitywne zmechani- 
zowanie piekarni winno za sobą pocią- 

gnąć dość duże koszty, tembardziej u 

nas w Wilnie, gdyż większość lokali 

zajmowanych obecnie przez poszcze- 
gólne piekatnie są tak ciasne, w piwni- 

| cach, i tak niewygodne, że nawet o ja- 
kimkolwiek zastosowaniu takowych do 

*najelementarniejszych wymagań hygje 

ny nie może być i mowy.. Wobec tega 

większość właścicieli chrześcijan nie 

będąc w stanie przeprowadzić u siebie 

zmechanizowania swoich warsztatów 

samodzielnie — zrzeszyła się w spół- 

 dzielnię pod nazwą „Mechaniczna Pie- 

/ karnia Spółdzielcza Cechu Piekarzy w 

/Wilnie* i nabyła w celu stworzenia du- 

żej fabryki chleba nieruchomość przy 
ulicy Szkaplernej Nr. 4. : 

| Akcja piekarzy  wileūskich, mająca 

za zadanie przez budowę dužej piekar- 

ni i zastosowanie fabrycznego sposobu 

produkcji dać wyrób nie tylko tańszy, 

ale i najlepszy pod względem hygjeni- 

cznym, znalazła należyte poparcie ze 

strony miarodajnych urzędów i insty- 

| tucyj. 
Piekarnia ma powstač w/g projektu 

/ wyb. znawcy w dziedzinie budowy no- 

' woczesnych piekarń inż. Paszkowskie- 
_go, twórcy największej piekarni w Pol- 

Sce, piekarni automatycznej Magistra- 

tu Warszawskiego. Sposób produkcji 
będzie całkiem mechaniczny, to znaczy 

| ,„ż€ mąka przed użyciem zostanie mecha 

'nicznie oczyszczona, do zagniatania, 

formowania, dzielenia ciasta będą u- 

żyte maszyny, dając oszczędność w 
pracy, zmniejszając momenty bezpoś- 

/ redniego zetknięcia się ręki ludzkiej z 

/ ciastem, parowe zaś piece z paleniska- 
mi bocznemi gwarantują swojem urzą- 
dzeniem absolutną czystość i hygjenę 
wypieku. Urządzenie pieców, podłóg, 

ścian wyklucza kompletnie możliwość 

zaprowadzenia się robactwa, tej plagi 

/ obecnych wileńskich piekarń. Produk- 

cja piekarni obliczona na 19.000 kilo 
pieczywa przy 16 godzinach pracy, a w 

' rażie potrzeby może być łatwo dopro- 
wadzona do 30000 kilo na dobę. Ma- 
sowy wypiek, stosowanie maszyn, eko 
nomiczne piece — wszystko to da mo 
żność znacznie obniżyć koszta produ- 
kcji i pozwoli, według obliczeń, stale 
sprzedawać wszelkiego rodzaju pie- 
czywo żytnie według zasady, że chleb 
musi być o 10 proc. tańszy, niż cena 
mąki ;w dobie dzisiejszej piekarze 
przytrzymują się formułki: cena mąki— 
cena chleba. Potanienie pieczywa za- 
oszczędzi tylka z tej jednej piekarni lu 
dności miasta Wilna zgórą 350.000 zł. 
rocznie, 'a zawdzięczając temu, iż wszy 
scy prawie członkowie Spółdzielni są 
fachowcami, absolutnie wykluczony 

_- jest moment strajku. Oprócz tak wybi- 

   
ku musi być i strach i pogarda 
jednoczesne odezwanie się do wyob- 
rażeń i honoru Cęsarza. Okrzyk ten 
mówił jednocześnie: nienawidzę cię, 
jesteś podły, jesteś kłamca, bo nie 
dotrzymujesz swych obietnic rycer- 
skich, które sam tak wysoko cenisz, 
na punkcie których jesteś zwarjowany, 

|_ а ty mnie jednak nie uderzysz, ale 
/ dlatego, że mnie nie uderzysz, nie bę- 

dę tobą mniej pogardzała i mniej cię 
nienawidziła. Jednem słowem, w tym 
okrzyku powinno być tyle niekonsek- 
wencji, ile tylko kobieta, czy nie ko- 

{ bieta, może powiedzieć, gdy krzyczy. 
('Pani Mielęcka nie dała nam tak pel- 

nego obrazu w swoim okrzyku. Na- 
diomiast Stępowski w tej scenie! jak 

widać, było u niego odprężenie chęci 
uderzenia z ;powodu tego okrzyku, 
apelującego do maliańskich przysiąg, 
a potem przyszła pierwsza ala bez- 
Silnego gniewu na tę kobietę, która 
się zasłania krzyżem maltańskim, i 
przez to jego zwycięża, a potem 

przyszła druga fala przygnębienia, że 
ta kobieta jego zwycięża, a potem 
trzecia fala, kiedy Paweł uznał się za 
zwycięzcę i tryumiatora i swój teror 
zmienił z formy gwałtownej na formę 
spokojną i zimną, lecz tem więcej 
groźną i straszną. Wszystko to wi- 

/ dzieliśmy w ciągu kilku sekund w 
Oczach aktora wysokiej klasy. A inna 
,Znowu scena Stępowskiego to: „Piec 

( lodem trą*, Dźwięczy to w uszach z 
wrażeniem, jak widok upiora. 

„ Księżniczka Gagarina. Pokój z 
fioletowem światłem. Tutaj przypomi- 
nałem sobie tę książkę mon ami 
Robespierre, O Robespierze intym- 
nym, Robespierze, jako człowieku. 
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lurjer Gospodarczy Liem Wschodni W dniu wczorajszym odbyła się w Po- 
rubanku uroczystość. Oto lotnik armji szwaj 
carskiej kpt. Wirth, który lecąc do Kow- 
na, zbłądził z powodu złego stanu pogody 

a ° i zmuszony był lądować osiadł pod Wil- 
rzy wileńskich nem, złożył wieniec u stóp pomnika — „Ku 

czci żołnierzy połegłych za ojczyznę'—po- 

tnie dużego społecznego znaczenia pie Stawionego. sb, 
karnia da możność władzom bardzo ła Korzystając z uprzejmości komendanta 
t е tki ., garnizonu p. płk. Giżyckiego przybywamy 
wo przeprowadzić wszystkie SWOJE ną Porubanek. Pogoda ładna. „Cadillac“, 
zamierzenia w dziedzinie polityki apro jakkolwiek nie pierwszej już młodości, 
wizacyjnej oraz wszelkiego rodzaju mknie AE Skręcamy - szosy i 2 A 

ės ź ści. łę już wita nas w powietrzu aeroplan. Jesi 
L: М [з'юзипКч ;30 Ie to aparat L.O.P.P. typu Albatros B. II pilo- 
ak 1 co 00 KOSZIOW WYpIekų. „ towany przez Sułkowskiego z dowódcą pod- 

Zrealizowanie całego planu pocią- garnizonu Porubanek mjr. Piwakowskim ja- 
gnie za sobą znaczne koszta, które z ko pasażerem. : 

własnych szczupłych funduszów wileń _ ; 7a chwilę przybywają następne auta, 
: + - - a w nich: bohater chwili kpt. Wirth (z pięk- 

scy piekarze > S stanie pokryć : nym wieńcem ozdobionym wstęgami s na- 
w tym celu zwrócili się przez Minister- rodowych barwach szwajcarskich), dowód- 
stwo Spraw Wewnętrznych do Banku ca O. W. płk, Krok-Paszkowski w otocze- 
Gospodarstwa Krajowego z prośbą o niu ÓW, ODDAJE Pa e 

+ < » + SZCZYRSKI, rze ri - udzielenie pożyczki. Wobec otrzyma- kiego . B NaRn i ALE * 
nia całkowitego poparcia ze strony Mi Następnie ogólna prezentacja,  przyję- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych spra cie raportów służbowych, poczem wszyscy 
wa udzielenia pożyczki jest obecnie w padają się P pūmnik | i 

Р ы u oczekuje już pluton honorowy. 
Dziale Budowlanym Banku Gospodar Kapitan Wirth składa wieniec. Poczem 
stwa Krajowego. OE 3 A ż ‚ zabiera głos mjr. Piwakowski. 

Zagadnienia aprowizacji kraju, Si- Uroczysty akt dokonany. Udajemy się 
łą rzeczy są postawione na czoło pro- do A, Zk któ- 

ы 5 a rej za chwilę latać będzie kpt. Wirth. 
blematów nach narodu. pe Po drodze uzyskujemy informacje doty- 
ludności zdrowe i tanie pieczywo pod czące awionetki, jej pracy, konstrukcji i t.p. 
dostatkiem — Ю jest kwestja normal- Zbudowana w fabryce „Beblingen“ pod 
nego rozwoju i życia państwa. Wszel- Stautigartem, zaopatrzona w dwa cylindr. 
kie bowiem choroby państwowe mają Komunikat wojewódzki 
swój zarodek w niedostatecznem, czyli 

W dniu wczorajszym P. Wojewo- złem rozstrzygnięciu kwestji aprowi- 
zacyjnej. Wypiek zaś chleba, tego naj- Ie Raeekieniėė w łówarzystwi Tal 

ważniejszego produktu, stanowi jed” +0ra Robót ubi. inż. Sli. Nowiekiego 
ną z najbardziej zasadniczych części rozpoczął szereg objazdów mających 

polityki aprowizacyjnej. Przez tworze- a celu zbadanie stanu "robót publi- 
nie dużych warsztatów wypieku, znaj- 
dujących się pod pewną kontrolą pań- = z : 

stwa, ludność otrzyma swój chleb po- 
wszedni po cenach niewygórowanych, 
jakościowo dobry i pożywny. Dążenie : 

Rządu idzie więc w kierunku popiera- 
nia budowy większych piekarń, czy to 
samorządowych, spółdzielczych, CZy szwem 

      

    

nawet prywatnych. Rozumie się, że „CZWARTE 
popierając rozwój dużych piekarń Rząd 5 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 11 

musi bardzo starannie zbadać przedło- | Chryzanta POS omų S 
żony projekt budowy piekarni i prze- į įutro 
konać się, czy powstająca piekarnia į Lucjana 
będzie odpowiadała nakreślonym przez 
plan aprowizacyjny wymaganiom. 

Zastosowanie pewnych zarządzeń 
w dziedzinie popierania tworzenia no- ' 
wych placówek gospodarczych jest Cisnienie | 6 
bardzo ciekawe i pouczające u naszego Średnie w m. | 
najbliższego sąsiada — Niemiec. Tu 
widzimy, że wszelki wysiłek tworzenia 
nowego warsztatu pracy, wszelka no- 
wa idea znajduje w Rządzie poparcie, pad za do- | 
o ile ta nowa placówka odpowiada pro- bę w mm l 
jektom Rządu. 

Uważamy więc, że poczynania fa- 
chowców piekarzy wileńskich, rozwija ACE) 
jące się w myśl postulatów aprowiza- Uw agi: pochmurno, mgła. 
cyjnych, nakreślonych przez Rząd, da- Minimum za dobę -- 90C. 
dzą najlepsze wyniki, a nowa placów- Maximum na dobę 97C. 
ka znajdzie należyte poparcie społeczeń Tendencja  barometryczna: 
stwa i miejscowych władz, od których ciśnienia. 
poniekąd będzie zależało przyśpiesze- m 
nie powstania piekarni. —). 

Zakładu Meteorologii U. $. B. 
z dnia — 24-X 1928 r. 
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CZEKOLADA ŚNIETANROWA orzechowa orzechowa 

fabryki 
trolnych oficerów rezerwy i 

| 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

ŁOWO 

LOTNICZĄ UROCZYSTOŚĆ W PORUBANKU 
motorek Merceder o sile 20 H. P. przypomi- 
na niemieckie fednoplatowce Junkers. 

Elegancka na wygląd (skrzydła obite 
dyktą pomalowarte na kolor orzechowy), 
waży wraz z całem obciążeniem 450 klg. 
rozwijając szybkość do 90 kilometrów na 
godzinę, przyczem dzięki zapasowym rezer- 
wuarom może być w powietrzu w przecią- 
gu 30 godzin. Naogół przeleciała już ona 
160.000 kilometrów zrobionych w 180 go- 
dzin, oraz na niej to dokonał kpt.  Wirth, 
wraz z p. E. Nauman rekordowego lotu wy- 
noszącego 1280 klm. lecąc 13 i pół godzin. 
Był to lot Stuttgart — Wilno. 

Tymczasem awionetka jest już gotowa 
do lotu kpt. Wirth zajmuje miejsce przy 
sterze, prosząc aby go nie fotografować 
przed lotem (jest to swego rodzaju masco- 
tta) i za chwilę podziwiamy już jego śmia- 
łe wiraże, górki, ślizgi na skrzydła i t. p. 
Awionetka prowadzona wprawną ręką po- 
dobna się staje do jaskółki tyle w niej zwin- 
ności, gracji. Kpt. Wirth kieruje nią z nie- 
zwykłą brawurą. Proponuje następnie prze- 
wieźć kogoś z obecnych. Jadą kolejno: p.p. 
Bohdanowicz, jeden z oficerów KOW (nie- 
stety nazwiska nie pamiętam) oraz pomoc- 
nik kpt. Wirth'a przy remontowaniu apara- 
tu st. ogniomistrz Gejsler. 

Jednocześnie „fruwa i „Albatros wo- 
żąc amatorów wrażeń. Mgła przeszkadza 
trochę. 

Napatrzywszy się do syta na loty że- 
gnamy p. Wirth'a i wracamy do Wilna, 
zmarznięci ale zadowoleni z możności ob- 
serwowania pięknych lotów śmiałego Szwaj- 
cara. 

W. T. 

w sprawie drogowej. 
cznych prowadzonych w Wilnie oraz 
w najbliższych jego okolicach. W 
pierwszym rzędzie P. Wojewoda in- 
spekcjonował roboty przy budowie 
szosy Wilno- Warszawa. 

tobusach uskarżają się, że mimo próśb z ich 
strony, publiczność tłoczy się do autobusu, 
nie biorąc pod uwagę ani przepisów, nor- 

  

mujących pojemność wozu, ani własnej i 
innych pasażerów wygody. 

Wobec tego, że publiczność nie chce 
się stosować do wskazówek  konduktorów 
autobusu, musi tu interwenjować policja, 
gdyż państwo chce uchronić swych obywa- 
teli od grożącego im niebezpieczeństwa. 

Dzieje się to, jedynie w interesie bez- 
pieczeństwa i porządku publicznego. 

` Luna-Park niszczy bruki. Luna-Park 
zwinął już swoje manatki i począł wywo- 
zić instalację na stację towarową. We wto- 
rek wieczorem ogromna platforma  nałado- 
wana belkami, a ciągniona przez traktor 
przełamała bruk przy ul. Jagiellońskiej, dzię- 
ki czemu musiano ją zostawić. Platforma ta 
pozostaje dotychczas na ulicy. 

— Stan bezrobotnych. Według danych 
posiadanych 'przez Państwowy Urząd Po- 
średnictwa Pracy ilość bezrobotnych na te- 
renie Wilna wynosi obecnie 2308 osób. W 
przeciągu ostatniego tygodnia liczba bezro- 
botnych zmniejszyła się o 184 osoby. 

— Nowy przytułek dla starców. W. naj- 
bliższych dniach uruchomiony zostanie w 
jJerozolimce przytułek dla starców. Przytu- 

wzrost łek ten powstaje z inicjatywy T-wa św. 
Wincentego a Paulo przy wydatn ej pomo- 
cy materjalnej Magistratu. 

— Akcja zwalczania nosacizny u koni. 
— (0) Raporty kontrolne oficerów p. Wojewoda Wileński, opierając się na roz- 

rezerwy i pospolitego ruszenia oraz b. 
urzędników wojskowych, zwolnionych 
ze służby czynnej w w. P. P. Minister 
Spraw Wojskowych zarządził w roku bieżą- 
cym powołanie do raportów i zebrań kon- 

pospolitego 
ruszenia oraz b. urzędników wojskowych 

porządzeniu Min. Rolnictwa w przedmiocie 
zwalczania  nosacizny u koni, zarządził 

ogólny przegląd koni na terenie Woj. 
Wileńskiego z zastosowaniem ścisłego ba- 
dania względem tych koni, u których obja- 
wy kliniczne wzbudzą choć najmniejsze po- 
dejrzenie. 

Tajna konierencja arcybiskupa Eleuter- 
SZA © GGŃSKU 

Arcybisk. Eleuterjusz w towarzystwie szpiegów kowień 
skich.—-Narady z wysłanikiem Moskwy. Plany rosyjskiej 

organizacji antypolskiej 

Jak wiadomo przed niedawnym czasem na terenie Ziemi Wileńskiej 
ukazały się odezwy drukowane w Kownie, tamtejszego biskupa prawosław- 
negu kleżerjasza. Odezwy były skierowane przeciwko autokefalicznej cerkwi 
prawosławnej w Polsce, oraz państwowości polskiej, która rzekomo uciska 
cerkiew prawosławną. 

Obecnie w tej sprawie dowiadujemy się sensacyjnych szczegółów. 
Akcja rozpoczęta przez biskupa Eleuterjusza nakazana została z inicjatywy 
Voldemarasa, a w porozumieniu z metropolitą moskiewskim Sergjuszem po- 
zostającym całkowicie pod wpływem bolszewików. Akcję tę poprzedził zjazd 
w Gdańsku, który odbył się w końcu września. Do Gdańska przybył wów- 
czas arcybiskup Eleuterjusz, któremmu towarzyszyło w podróży dwuch wy- 
wiadowców kowieńskiej policji politycznej dla ochrony osobistej. Arcybiskup 
zatrzymał się w mieszkaniu znanego Adamowicza, wysiedlonego z Wilna 
w r. 1927, podejrzanego o współprace z G. P. U. Adamowicz urządził się w 

zwolnionych z czynnej służby w WP., uro- 
dzonych w latach: 

a) 1879 i 1889, z wyjątkiem "oficerów 
rezerwy z roku 1889, którzy w roku biežą- 
cym odbyli ćwiczenia wojskowe; 

b) tych oficerów rezerwy roczników 
1902, 1901, 1900, 1898, 1897, 1896, 1895, 
1894, 1893 i 1892, którzy w latach ubiegłych 
nie odbyli żadnego ustawowego ćwiczenia 
wojskowego i nie zgłosili się do raportu 
kontrolnego; 

c) oficerów rezerwy i pospolitego ru- 

Do przeprowadzenia akcji zwalczania 
nosacizny należy przystąpić  riezwłocznie 
po zakończeniu sezonowych robót polnych. 

— Archiwum  księgostanu cywilnego 
gmin Staeroobrzedowców. Wobec uchwale- 
nia przez Radę Ministrów statutu Wschod- 
niego Kościoła Staroobrzędowego, nieposia- 
dającego hierarchji duchownej, przy Naczel- 
nej Radzie Staroobrzędowców powstaje Ar- 
chiwum, w którem mają być przechowywa- 
ne odpisy ksiąg stanu cywilnego, wszyst- 
kich gmin Staroobrzedowców w Polsce. 

A. Pidsenkl w trona 
Same się reklamują. 

B Żądać wszędzie. - 
Šrenevamo ammm ISA 

EAEGEZES Zaka Paa ZZDARZEA 
   

szenią oraz urzędników wojskowych rocz- E 2 : 

і В A CIE ników 1891. 1890, 1880, 1888, 1887, 1886, „,,Zywagi na to p. Wojewoda „poleci 
1885, 1882, 1881, 1876 i 1875, którzy w la- Laja p saksai i S 

we wszystkich aptekach i tach ubiegłych nie zgłosili się do raportu >aaldijadė SE, odpisy oksiec 7 metrycznych 
kontrolnego. 

Raporty kontrolne odbędą się w dn. 5, 
6 i 7 listopada 1928 r. o godz. 9-ej w loka 
lu Oficerskiego Kasyna Garnizonowego: 
Wilno, Mickiewicza 13: ‚ 

1) w dniu 5 listopada, 
oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia, 
zamieszkujących w mieście Wilnie oraz 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow A PARA. 

prowadzonych przez  nastawnikow Nacz. 
Rady Staroobrzędowców w Polsce. 

— Wyjaśnienie. W numerze 239 „Sło- 
wa' ukazała się notatka kronikarska o zam- 

dla wszystkich Knięciu domów gry w lotto. Stow. Oficerów 
Emerytów posiadające swój klub gry w lo- 
tto przy ul. Mickiewicza Nr. 13, uczuło się 

  

Tyran jest także człowiekiem i chce B, C, D, E, Е, G, H, I, Ji L: 
aby go ktoś jednak kochał, Pawła 2) w dniu 6 listopada, 
I-szego kochała żołnierska, skopana, M» N 
skatowana masa ludzka. | przecież 
kochała kobieta. I mógł jej opowia- 
dać, jak płakał, 
gdy mu łzy ciepłe płynęły na jasiek. 
I tutaj, jeśli chcecie,  Merežkowski 
znów jest mistykiem, jest chrześcijani- 
nem, który w największym kacie i względu na trudne warunki 
grzeszniku widzi człowieka i dla naj. Oficerom rezerwy i pospolitego rusze 
większego grzesznika ma miłosierdzie. 0537 byłym urzędnikom wojskowym, 
Tylko że tyraństwo nieokiełzanej ce- 
sarsko rosyjskiej 
i ta kochająca kobieta i 
perwersyjnego  uwodziciela 
który wniósł Stępowski, i ta chrześ- 
Cijańska mistyka Mereżkowskiego -  gziątek dn. 29 b. m. odbędzie się o godz. 8 
jak to się wszystko załamywało cie- wieczór w „Kropli Mleka* (ul. Wielka Nr. 
kawie na deskach scenicznych tego 46) naukowe posiedzenie Wileńskiego Od- 
wieczoru w Reducie. działu Polskiego Towarzystwa  Pedjatrycz- 

, Jaka szkoda, że Juljusza Osterwę SS oby ORA I Pro dr. W. Ja: 
nie stentowała rola Aleksandra. Tak sjąski: Komunikat w sprawie XIII zjazdu. 
hamletyczny, a więc tak osterwowy, Iil. Dr. S. Bagiński: o leczeniu gruźlicy an- 
Cesarzewicz, który, gdy czyta Russa tygenem metylowym. IV. Dr. L. Baranowski: 
i dyskutuje nad Wolterem i opowia- Przyczynek do leczenia zapaleń płuc u nie- 

i В > mowiąt. da e republiką, to czyni to w 3 Posiedzenie zarządu Biura  Fundu- 
Spos zapowiadający przyszłego szu Bezrobocia. W poniedziałek nadchodzą- 
twardego samodzierżcę i jednego z cy odbędzie się zebranie zarządu Funduszu 
najambitniejszych w Europie. wład- Pezrobocia, na którem omawiana ma być 

ców... Jaka szkoda, że się Osterwa kwestja poczynienia starań zdążających do 

T, U, W, V, Z, Ž. 

oraz karty przydziału mob. 

kobiet, D2 oficerska). 
s” ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Pedjatrycznego. W ponie- 

   

+ ° „4 uchylenia przepisów dotyczących  wstrzy- 
na tę rolę nie pokusił. Byłby to nie- mywania zapomóg robotnikom sezonowym 
zapomniany fragment, w laurowym w okresie martwym. 
wieńcu jego twórczości. — Centralna biblioteka pedagogiczna. 

We czwartek, dn. 25 października 1928 r., 
o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się odczyt p. 
dr. Z. Fedorowicza, p. t. „Daltoński system 
nauczania”. 

Wstęp dla czytelników Centralnej Bi- 
bljoteki pedagogiczn. bezpłatny. Goście miie 
widziani. 

- RÓŻNE. 

Pani Kossockiej 
duże komplementy. 

za jej Gagarinę 

Zastępca. 

ЗАМ 
ЗИР 

low. Wil.-Trocki i Oszmiański na litery A, 

na litery K, £, 
, P; 

3) w dniu 7 listopada, na litery R, S, 

. Oficerowie rezerwy i pospolitego rusze 
gdy był chłopcem, nia oraz byli aras wojskowi, i“ 

jący się do raportów kontrolnych, winni 2 > A ^ 

posiądać książeczki stanu służby oficerskiej DZis Maria Gorczynska wystąpi w 

Min. Spraw Wojsk. zezwolił ze 

Skonojuicšns taką wesołością i oklaskami, przy okienku 
nie zaś kasowem nie było takiego natłoku jak 

posiadającym przepisowego umundurowania "A » 
ь A zgłosić się do raportów kontrolnych w u- 

realistycznej grozy braniąch cywilnych, bez broni i bez wyma- 
ten półton ganego oporządzenia (lornetka polowa, tor- 

dotknięte treścią notatki, która rzekomo ma 
świadczyć, że w klubie tym, również odby- 
wa się gra hazardowa, przeto prosi 
nas o zaznaczenie, iż w lokalu ich klubu gra 
hazardowa w karty nie odbywa się. 

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

nie przedstawienie „Panny z dobrego domu" 
swej 

świetnej kreacji, krotochwili W. Rapackiego 
„Panna z dobrego domu*. Już dawno wido- 
wnia Teatru Polskiego nie rozbrzmiewała 

Panience z dobrego domu”. 
„W rajskim ogrodzie“.  Obfitująca w 

niezmiernie sensacyjne momenty, jakby wy- 
cięte z ciekawego romansu, komedja Ber- 
nauera i Oesterreichera „W rajskim ogro- 
dzie” grana będzie poraz pierwszy jutro. 

Popołudniówki niedzielne. Ze względów 
technicznych w niedzielę o g. 3-ej p. p. po- 
raz ostatni w sezonie grana będzie sztuka 
Ridleya „Pociąg widmo“; o godz. zaś 5 m. 

p. p. — „Prawo pocałunku*, również 
poraz ostatni. Ceny miejsc od 20 groszy. 

— Reduta na Pohulance. Dziś poraz 
trzeci „Car Paweł I* D. Mereżkowskiego z 
Junoszą Stępowskim. Jutro „Car Paweł I". 

Kierownictwo Reduty podaje do wiado- 
mości, iż zbyt późne zakończenie się pierw- 
szego przedstawienia wynikło z 45-cio mi- 
nutowego opóźnienia i trudności technicz- 
nych, które już zostały usunięte. 

Zarząd Reduty podaje do wiadomości, 
że na skutek usunięcia braków  technicz- 
nych, które spowodowały późne ukończenie 
pierwszego przedstawienia „Cara Pawła I“, 
Sztuka kończyć się będzie obecnie o godz. 
12-ej, przy punktualntem rozpoczęciu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Koniokradzi — przemytnicy. W re- 

jonte Filipowicz żołnierze K.O.P.'u przytrzy- 
mali trzech koniokradów — przemytników, 
którzy usiłowali przeprowadzić przez gra- 

nicę trzy kradzione konie. Celem zmylenia 
czujności przemytnicy zrobili sztuczny alarm 
w odległości jednego kilometra od miejsca, 
gdzie przeprowadzano konie. Fortel nie udał 

— O niebezpieczeūstwie wynikającem się i złodzieje przekazani zostali władzom 
z przeciążenia autobusu, Konduktorzy w au- sądowym. 

Gdańsku w charakterze psalmisty przy cerkwi. Po kilku dniach przybył rów- 
nież do Gdańska pewien znany w Polsce senator Rosjanin, oraz syn Eleu- 
terjusza p. Bogojawieński. Dnia 24 września przyjechał do Gdańska i rów- 
nież zatrzymał się w mieszkaniu Adamowicza przedstawiciel metropolity 
moskiewskiego duchowny z Moskwy Sieniew. Z udziałem tych osób odbyła 
się konferencja, która trwała trzy dni. Przebieg tej konferencji nie jest zna- 
my. Wszelako według wiadomości tematem jej była kwestja zorganizowa- 
nia na podobieństwo białoruskiego, ruchu rosyjskiego na Ziemiach Wschod- 
nich Polski, skierowanego przeciwko państwowości polskiej. Punktem wyj- 
ścia tej agitacji ma posłużyć oczywiście zwalczanie autokeialicznej cerkwi 
prawosławnej w Polsce. Duchowny Sieniew oświadczył Eleuterjuszowi, iż 
pełniący obowiązki patrjarchy w Moskwie metropolita Sergjusz zamierza 

tmianować go metrooplitą litewskim iwileńskim. 
Dnia 25 września obrady zostały ukończone. Duchowny Sieniew otrzy- 

mał raport dła metropolity Sergjusza i wyjechał do Moskwy, zaś Eleuterjusz 
do Kowna. 

Pamięci hohaferskiego 
kapłana męczennika 

Dnia 27 bm. w kościele św. Rafała na 
Śnipiszkach odbędzie się nabożeństwo ža- 
łobne za duszę Śp. ks. Stanisława Piotrowi- 
cza, niegdyś proboszcza kościoła, następnie 
wygnańca - tułacza po dalekich obszarach 
Rosji, zmarłego wreszcie po powrocie do 
kraju pod Tarnowem w Małopolsce w r. 
1897. Mszę żałobną za spokój jego duszy 
poprzedzą egzekwje odprawione o godz. 9 
rano. Dnia następnego w tej że Świątyni, 
po uroczystem niedzielnem nabożeństwie, z 
powodu Święta patrona kościoła, którego о- 
bchód przeniesiony został z dn. 24-go na 28 
zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku 
czci ks. Stanisława Piotrowicza, którą po- 
święcą jego Ekselencja ks. Arcybiskup R. 
Jałbrzykowski. Rzeczona tablica marmuro- 
wa wmurowaną zostanie obok ołtarza Pana 
Jezusa. 

Z SĄDÓW. 
ŁYNTUPSKI ZAWIADOWCA NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
Wilnie pod przewodnictwem Sędziego Kon 
towta przystąpił w dniu wczorajszym do 
rozpoznawania sprawy, a raczej spraw b. 
zawiadowcy stacji Łyntupy Michała Dukle- 
wskiego oskarżonego o pepełnienie dzie- 
więciu przestępstw polegających na różnego 
rodzaju służbowych nadużyciach popełnia- 
nych na terenie st. Łyntupy. 

Sprawa potrwa kilka dni, gdyż wystę- 
puje w niej około osiemdziesięciu świadków 
Broni oskarżonego mec. Szyszkowski. 

Duklewski odpowiada z więzienia. 

ODWOŁANIE KOMORNIKA Z DZISNY. 

Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie opie 
rając się na piśmie Ministerstwa Sprawiedli- 
wości zwolnił komornika w Dziśnie Ignace 
go Zawiszę. Jednocześnie z tem ogłoszone 
zostało, że osoby roszczące pretensje do p. 
Zawiszy winny zwracać się do kancelarii 
Sądu Okręgowego celem uzyskania swoich 
należności. 

CZARA PENIEA WORECZKA WAZON RWE 

_  RADJO. 
Czwartek dnia 25 października 1928 roku. 

11,56—12,05: Transmisja z Warszawy: 
sygnał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
rakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

  

12,05 - 12,30: Tr. z W-wy: „Człowiek i przy- 
roda w październiku i listopadzie" odczyt. 
12,30—14,00: Tr. z W-wy: Koncert Moniusz- 
kowski dla młodzieży wyk. orkiestra Fil- 
harmoniczna pod dyr. Józefa Ozimińskiego, 
chór męski „Fiarta”. 16,10 — 16,30: Odczytanie 
programu dziennego i chwilka litewska. 
16,30—16,45: Komunikat harcerski. 16,45— 
17,10: Muzyka z płyt gramofonowych. 17,10 
—17,35: Tr. z W-wy: „Wśród ksiąžek“ wy- 
głosi prof. Henryk Mościcki. 17,35 — 18,00 
„O pamiętniku lirycznym Marji Grossek 
Koryckiej* odczyt. 18,00 — 19,00: Audycja 
literacka „Przeżycia Telimeny w  Soplico- 
wie*, zradjofonizowane fragmenty z „Pana 
Tadeusza*. 19,00—19,25: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19,25—19,55: „Z ulicy do wła- 
dzy (Benito Mussolini)* odczyt. 19,55— : 
Sygnał czasu z Warszawy. Komunikaty i od 
czytanie programu na piątek. 20,30—22,00: 
Tr. z W-wy. Koncert wieczorny. 22,00-- 
23,30: Tr. z W-wy: komunikaty: PAT., po- 
licyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna. „ składa Stefanja Świechowska 

  

bist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Organizując z ramienia sekcji moderni- 
stów Warszawskiego Związku . Żawodowe- 
go Polskich Artystów Plastyków wystawę 
modernistów polskich w Wilnie, rozesłałiś- 
my przed kilku dniami do wszystkich czfte- 
rech dzienników polskich wychodzących w 
Wilnie, jednobrzmiące komunikaty o mają- 
cem nastąpić otwarciu wystawy. I podczas, 
kiedy trzy pisma nie odmówiły zamieszcze- 
nia tej wzmianki, to jedynie „Dziennik Wi- 
leński* jej nie umieścił. Aż nagle ukazał się 
we wczorajszym numerze „Dziennika Wileń- 
skiego“ „ten sam komunikat z dopiskiem. 
„Dochód przeznaczony na odnowienie Świą- 
tyni Ostrobramskiej . — Wobec tego 0- 
świadczamy, że redakcja „Dziennika Wileń- 
skiego“ do zamieszczenia tego dopisku nie 

była upoważnioną. Wystawa obrazów ma 
swoje odrębne cele, a robienie sobie przez 
„Dziennik Wileński" żartów z tak poważnej 
instytucji jak Świątynia jest conajmniej nie- 
właściwe. 

Organizacja Wystawy Modernistów 
Polskich w Wilnie. 

Ze šwiaia. 
— Rozwój automobilizmu. Wiedług sta- 

tystyki Wydziału Automobilowego Departa- 
mentu Handln w Stanach Zjednoczonych na 
1 stycznia 1928 r. liczba samochodów, krą 
żących po kuli ziemskiej wynosiła 29,687,498 
podczas gdy na ł stycznia r. u. ogólna licz- 
ba samochodów wynosiła  27,594,209. Sta- 
nowi to wzrost 2,093,290 wozów w ciągu 
roku, czyli 7,6 proc. Poza Stanami Zjednoczo 
nemi różne kraje. nabyły w ciągu roku 
968,441 samochodów. 

Biorąc przeciętnie, na 1 samochód przy- 
pada 64 mieszkańców kuli ziemskiej. Jeże- 
li wyłączymy Stany Zjednoczone, to wów- 
czas i samochód przypadnie na 227 miesz- 
kańców. Dwoma antypodami w świecie a- 
utomobilowym są Stany Zjednoczone i Etjo- 
pia. jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych 
1 samochód przypada na 5 mieszkańców, 
podczas gdy Etjopja posiada zaledwie 109 
samochodów na 10.000.000 mieszkańców, 
czyli 1 samochód na 91.743 osoby. 

Dane Departamentu Handlu Stanów Zje- 
dnoczonych wskazują, że rejestracja wozów 
ciężarowych wzrasta szybciej niż wozów 
osobowych. Pozatem, zastosowanie samo- 
chodów do celów komercjalnych jest dość 
duże. Np. Brazylja liczy 57.000 prywatnych 
samochodów osobowych i 38.000 taksówek 
oraz innych wozów użytkowych. 

Badania, przeprowadzone w dziedzinie 
automobilowej przez Rząd Stanów Zjedno- 
czonych, wskazują, że samochód znajduje 

coraz większe zastosowanie w coraz to wię 
kszej liczbie krajów, albowiemnarody, sto- 
jące nawet na najniższym szczeblu cywiliza 
cji współczesnej, przekonują się bardzo szy- 
bko o praktycznej i ekonomicznej wartości 
samochodu jako środka przewozowego. 

By przekonać się o niezwykle szybkim 
rozwoju automobilizmu na całym świecie, 

wystarczy zwrócić uwagę na rozwój mon- 
tażowych fabryk samochodowych General 
Motors. Pierwsza montażowa fabryka Gene- 
ral Motors została otwarta w. Kopenhadze 
w roku 1924. Dzisiaj takich fabryk, rozsia- 
nych po całym świecie, istnieje 23. Fabryka 
warszawska General Motors jest 22-gą z 
kolei, 23-cia została otwarta w lipcu rb. w 

OFIARY. 
— Ku uczczeniu Sp. najdroższego wuja 

i opiekuna mego inżyniera Rafała Walenty- 
nowicza w pierwszą rocznicę jego śmierci 
na bratnią pomoc gimn. Elizy R 

Zi. — 

WEZWANIE 
Wobec obiegających z gruntu iałszywych wersyj, wzywam byłe- 
go mojego męża p. BRONISŁAWA KIERSNOWSKIEGO, zamie- 
szkałego w Wilnie przy ul. Św. Ignacego 3, ażeby w terminie 
do dnia 1-go stycznia 1929 roku stawił się osobiście w kance- 
larji notarjusza Karola Russockiego w Baranowiczach celem 
otrzymania trzeciej raty z wpływu za sprzedany przeze mnie 
ośrodek folwarku Suchowiersze-Apolinarów (powiat Baranowicki, 
ziemia Nowogródzka) oraz złożenia formalnego pokwitowania z 
otrzymanych już ode mnie, 
podaję do publicznej 

BJ tejże sprzedaży sum; niezależnie, 
wiadomości, że powyższa posiadłość, 

łącznie z całym kompletem zabudowań gospodarczych i domów 
mieszkalnych, wyrokiem Sądu w Słonimie (Nr. sprawy 116— 
1923 r.) przeszła z rąk p. Bronisława Kiersnowskiego na moją 
wyłączną własność, wynikłe zaś 
niężne, o których mowa wyżej, 
bownej ugody—dokument z dn. 

z tego tytułu rozrachunki pie- 
dokonywane są w myśl polu- 
23 gwrześnia 1923 r. 

Bronisława Kieršnowska,
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Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

8484. I. A. „Gloth Chaja'* w Rymszanach, pow. Brasławskim 
drobna sprzedaż towarów spożywczo - bakalejnych. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Gloth Chaja, zam. tamże. 

1542 — VI. 

8485. I. A. „Gnesin Gitel* w Widzach, pow. Brasławskim, 
sklep kolonjalno - spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Gnesin Gitel, zam. tamże. 1543 — VI. 

„Inżynier Edward Lange i Spółka, przedsiębiorstwo robót bu- 
dowlanych, spółka firmowa". Prowadzenie wszelkiego rodzaju 
robót budowlanych w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. Ter- 
min trwania spółki określa się do dn. 1 stycznia 1931 roku, 
ewentualnie do czasu zakończenia robót, rozpoczętych przed 
wyżej wymienionym terminem, i uregulowania rozrachunków, 
jednakże z zastrzeżeniem, że za ugodą obu wspólników spółka 
może być rozwiązana i przed wyżej wskazanym terminem. 

* 1561 — VI 

Dział B w dniu 7-IX 28 r. 
400 I. B. „WILŻELBET — spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnošcią“. Prowadzenie przedsiębiorstwa _ budowlanego. 
Siedziba w Wilnie, przy ul. Benedyktyńskiej 8. Przedsiębior- 
stwo rozpoczęło działalność 5 września 1928 roku. Kapitał za- 
kładowy 2.000 zł., podzielonych na 20 udziałów po 100 zło- 
tychch każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią 
zam. w Wilnie: inż. Justyn Cywiński — przy uł. Letniej 9 1 

  

Test „ЙЕНО | 
38. Wileńska „UFA“ 

zwodnicza pracal 

Aliojeki. Kinemaiogiai 
Kulturaino-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. | 

  

angielskiej 
produkcji 

  

Super-Superszlagier 

Polowanie na ludzi. 

Od ama 22 ao 26 października 1928 r. włącznie będzie wyświetlany pierwszy wielki 

„Pancernik Atlantic rynarki 

Następny program: „KRÓL SZPADY”*. 

  

Każdy powinien wiedzieć, 
_ Uprasza się o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 

ś6dramat w 10 ach 
į ! angielskiej w bohaterskiej wałce o honor i miłość. 

Bal na pancerniku! Walka z Arabamil Bombardowanie miąst z aeroplanów i pancerników! Zwy- 
cięstwo miłości i prawdy! W rolach głównych. Lilian Oldhand i Henry. Edwards. Orkiestra pod 
dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Film, o którym mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensacyj! Najcudowniejszy film Światat 

s$SZPIEDZY” 
Rogge, Willi Fritsch, demoniczna Gerda Maurus 

Reżyserja FRYDERIKA LANGA, 
w rol. główn.: Rudolf Klein- 

г its i wiošniana Lien Deyers. Szczył** 
nowoczesnej techniki. Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej. Kobiety szpiedzy i ich 

gdyż szpiedzy sa się między wamill 
1015. | 

  

5 y film 
ilustrujący tragiczne dzieje oficera ma- 

  

  

  

8486. |. A. „Goldberg Leja* w Żupranach, gm. Solskiej, Jozef Płatakis — przy ul. Popowskiej 13. Wszelkiego rodzaju RAR Polonia“ Dzis! Wszechswiatowa nowość i sensacja dla Wilna! PIERWSZY FILM DZWIĘKOWY w POŁSCE. 
pow. Oszmiańskim, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma zobowiązania, weksle, czeki, przekazy, akty, umowy i pełno- | A Mizklewieza 22 Wszystko, co /54'03 gg 7 udiałem najznakomitszych lotników 
istnieje od 1923 roku. Właściciel Goldberg RE KE > podpisiją AA: członkowie alų pod m ; za 22. ujrzycie-usłyszyciel 19 całego świata. Spieszcie ujrzećl Jedyns| y 

EW. irmowym; korespondencję zaś i pokwitowania z odbioru okazja ujrzenie filmu DZWIĘKOWEGO. Orkiestra znacznie powiększona. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.30. 
LS Ks ni > wszelkich należności na rzecz spółki, również pokwitowania z Nie patrząc na kolosalne koszty obrazu, ceny miejsc nie powydższone.Passe- 2. SE > ы 

8487. I. A. „Golembo Sora“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 20, odbioru towarów z kolei żelaznej,komór celnych i osób pry- nieważne do Odwob nia ÓYEKCA prosi Sz. Publiczność, IB ae SiE Zew also + 

sklep żelaza i farb. Firma istnieje od_1902 roku. Właściciel Go- watnych oraz z odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji po- . kanadziy e | Dzis! Po raz pierzszy w Wilniel Czołowy film europejskiej produkcji 1828/1029 r. HARRY LIEDTKE czł 
lembo Sora, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Aa 5 ЁЁЁ:Ё] Ъ;;Ё{ЭЁЁЁ;ШЁЪЩЬ zw li tod ais fg: Kino „Bittadilly UE o najmilszym uśmiechu, ulubieniec kobiet wileńskich w nie obyczajowo-erotycznym z Żyda 

JE „BRC Ge z : ы ь wielkiego miasta << dramat namiętności ludzkiej w 12 wielk. akt. Olśniewaj skarady i4, * 
R BRR T k S ае ооа Odpowiedzialnym kierownikiem technicznym firmy na mocy WIELKA 42. XX wieku p. t. „Note Szał kabarety z udziałem aa ich kobiet Paryża i Pod nu "Film" Sad и 

8488. I. A. „Gołub Mowsza* w Krewie, pow. Oszmiańskim, upoważnienia z dnia 6-1X 1928 r. jest inż. arch. Wacław Syr- treścią i szalonem bogactwem wystawy przewyższa wszystkie dotychcz dzieła. C ie podwyż: н | 
sklep spożywczy i skór. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- towtt, zam. w Wilnie, przy ul. Benedyktyńskiej 8. Spółka z - - R > TTT ! 

ciel Gołub Mowsza zam. tamże. 1546 — VI. segi OS zawarta a mocy aktu, SE ho Wanda” Dziś! Najnowsza inscenizacja; fragment amerykańskiej przeróbki na film powieści Ireny Zarzyckiej | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — nego przed Sewerynem Bohuszewiczem, notarjuszem w Wilnie, eatr ,, | Р e hiatóriacjz: Ieška Aka ь у y : 
} hał, i ы aktach. ! у | 

8489. I. A. „Grejs Leja* w Smorgoni, pow. Oszmiańskim, w dniu 5 września 1928 roku. za Nr. 5181 na czas nieogra- Wielka 30. „Dzikuska w "nramie „Wschód Słończć i Ri Ka SO ae dam i EK ya | 
herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Grejs 
Leja, zam. tamże. 1547 — VI. 

8490. 1. A. „Gudzieniacki Mowsza* w. Żupranach, gm. 
Solskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma od 1915 
roku. Właściciel Grudzieniacki Mowsza, zam. tamże 

1548 — VI. 

8491. I. A. „Gurwicz Judes“ w Krewie, pow. Oszmianskim, 
sklep spožywczy i drobnego želastwa. Firma istnieje od 1923 
roku. Wlašciciel Gurwicz Judes, zam. tamże. 1549 — VI 

8492. I. A. „Gurwicz Marjasza“ w Krewie, pow. Oszmian- 
skim, sklep spożywczy i manufaktury. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel Gurwicz Marjasza, zam. tamże. 1550 — VI. 

Dział A. 
w dniu 13. 9. 1928 roku. 

8467. I. A. „Downar - Zapolski józef'* w Sołach, pow. Osz- 
miańskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1926 roku. Wła 
ściciel Downar - Zapolski Józef, zam. tamże. 1551—VI. 

8468. I. A. „Drukier Mowsza* w Jodach, pow. Brasław- 
skim, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1918 roku. 

niczony. 1562 — VI 

w dniu 14-IX 1928 r. 
8493 I. A. „Gurwicz Owsiej-Girsz* w Krewie, pow. Qs 

miańskim, sklep spożywczy i drobnej manufaktury. Firma 
nieje od 1928 roku. Właściciel Gurwicz  Owsiej-Girsz, zar”. 
tamże. 1571—VI 

8494. I. A. Hreczycho Feliks“ we wsi Dajlidki, gm. Sol- 
skieį, pow Oszmianskim, sklep spožywczy. Firma istnieje od 
1922 roku. Właściciel Hreczycho Feliks, zam. tamże. 1572—VI 

    

  : m 

Chcesz się wzbogacić? 
Kup już los do 

IKl. 18 Polskie Loferii Państwowej Właściciel Drukier Mowsza, zam. tamże. 1522 — VI. 
LAD d Skai a I O RY 

8469. I. A. „Dubicka Szyfra* w Osmianie, ul. Żeligowskie- Główna 750 t SI c Główna 

go 7 sklep spożywczy. Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel wygrana y ę y wygrana 

Dubicka Szyfra, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór 1. 

rogram: „POD 
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Likiery Naleoki-Ubiaki 

CZ. > 
ПИ ЛЕУОЙ 

zal.1823 p. 

przewyższeją aobrociq produk zagraniczny 

(Do nabycia wszędzie / 
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1553 — VI. OGÓLNA SUM5 WYGRANYCH zł. 26.761.600. 
— — m m. m ma m wa m mm a ma w a a a w wm w ków ы ! 2 

8470. I. A. „Dudman As w SER pał. Šakio | EA Ža LOSÓ |: й |___..__.._| | 

skim, sprzedaż towarów galanteryjnych i łokciowych. Firma ist- 1/4 zł, 10—|— 1/2 zł. 2051 — 1/1 zł. 40 CETT LT TI] TTT TTT + ! 

nieje od 1927 roku. Właściciel Dudman Aron, zam. tamże. a T pm did F i i я Do. wynajęcia 
j TEAC UT GO DRUGI LOS WYGRYWA ortepiany, pianina i fisharmoaje m duży słoneczny pokój WAWAWAW ignino     Najwyższ. dy na Targach @ 3 "Północnych w Wilnie —— - LAOIE MEdAlC3 bez mebli, z osobnem 

  

sprzedania. Cena . KUPNO 1 SPRZEDAŻ go, 

  

m
 

   

łek kwiatów, a Natasza nachyliła się, uważnie i rzucił do sadzawki i rzekł: wspólnych spacerów i przesiadywali dowany. Mikołaj musiał wyjechać na- ; pociemniatej w odziė pnie sosen.. Na. || 

by narwać pachnący bukiet, tawarzysz — Natasza... Ot, CO... dnie całe na ławce w lipowej alei, lub tychmiast. A dla biednej Nataszy roz- | To coś było oczywiście listem od przeciwiegłym brzegu, gorącem słoń) 

jej zamilkł nagle i odrzucił daleko nie- Pod Nataszą zadrżały nogi, usiadła pod płaczącemi brzozami nad stawem. poczęło się ciężkie życie więzienne, Mikołaja. Ale czyżby dła tego by od- cem zalana bielała piaszczysta pla-| 

dopalonego papierosa, zamyślił się na ławce i zapytała ledwie dosłyszal- Rozmowa ich toczyła się stale dooko- dzięki czułej opiece kochających ją dać list, potrzebną była cała ta kome- ża. Wszystko dyszało życiem i radoś-| 

głęboko. Od tej chwili ogarnął ich dzi- nym szeptem: ła jednego tematu: jak dziwnem wyda- staruszków. : S dja, miny i mruganie oczyma? cią i nie byžo na catem šwiecie nikogo, 

wny nastrój. Zapach miodu i wilgotnej — 60? wało się im to, że się spotkali i poko- Mikołaj pisywał codziennie. Listy Natasza bez słowa, wzięła list i a- tak smutnego, jak Natasza, dnia tego! 

| ziemi rozmarzył ich i dziwnem wydało Serca ich biły tak mocno! W aro- chali wzajemnie, jak wielką była ich jego w dużych szarych kopertach, za- deszła w stronę stawu. Tutaj szpilką, Po godzinie Natasza weszła na we-| 

się nagle, że przed pięciu jeszcze minu- matycznym cieniu lip wydało się im wiłość i jak niepodobna do uczucia in- czynały się mniej więcej tak: „Moja wyjętą z włosów, rozcięła kopertę i randę, siadła przy stole w głębokim 

tami mogli tak swobodnie i wesoło ro- nagle strasznie duszno. Odwracając uych ludzi! słodka, cudna, prześliczna, najukochań zaczęła czytać: wyplatanym fotelu i rzekła surowym, 

zmawiać, o niczem! twarz od dziewczyny, drżącemi, nie- Codzień o świcie, Mikołaj szedł ką- sza pieszczotko — Natalciu'.. a koniec — „Droga, najukochańsza, cudow głosem do służącej: : 

Uczucie onieśmielenia i słodkiego posłusznemi wargami wyszeptał: pać się w stawie, zadymionym jeszcze brzmiał bardzo podobnie. na... Ciocia Barbara depeszowała do — Duniu, przynieś mnie z: piwni- 

zawrotu głowy nie minęło nawet po — Kocham cię, Natalciu! mgłą poranną. Rozbierał się prędko Tam w Moskwie zamiast Nataszy mnie, że bardzo tęsnisz. Co ci jest? Je- cy jaknajzimniejszego kwasu. Poczem 

powrocie do domu. Ona nie odpowiedziała nic, gdyż i płynął szybko w lodowatej wodzie, widział zapylone cegły, żelazne szyny, stem w rozpaczy! Wystrzegaj się wil- spuściła oczy i czekała dalszego cią- 

Od tega dnia stali się oboje dzicy: nie mogła! parskając i przyglądając się pięknym wapno i nieuczciwego pomocnika. Mo- goci. Nie wychodź po zachodzie słoń- gu, Barbara Iwanowówna i Marja Mi- 

spotykając się, nie patrzyli sobie w o- Wśród zielonkawego mroku tańczy- roślinom, rosnącym wzdłuż brzegów skwa była pełna kurzu, ogłuszającego ca. Nie chcę, żebyś przeziębiła moje trofanówówna spojrzały na siebie nieg” 

czy, mówili o rzeczach odległych i nie- ły wesołe „zajączki* — okrągłe świa- O tej porze wydawały się one o wiele huku, a ludzie wydawali mu się ordy- nóżki. Obawiam się, że jesteś bardza spokojnie. : 8 

zrozumiatych, a gdy szli na wspėlny tetka. wyższe i jakieś tajemnicze. Nad wodą narni i bezmyślni. Serce rwało się do skłonna do malarji. Pamiętaj, że cała 

    

   

  

    

      

          

  

  

  

3 Zapamietajcie nasz szczęšliwy adres Amy, ы 

8471. I. A. „Dworman Nechama“ w Drui, pow. Brasław- G я AA ь z m wejściem, nadający Ł p. 'adec- 

skim, sprzedaż towarów galanteryjnych i oi c Firma Jedyna, majaca OE na” = K D browska 8 Anas BE SAFAWSAW Ea md = B 

istnieje od 1921 roku. Wtašciciel Dworman Nechama, zam. olektura w 5 LJ a @# 0У° w. ocka ! 

Pa 1 bosak - Giłowt aukas Žo i a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 PIW a RZECE dg PS M ziemski S | 
„1 A. ь * . Ę 

pow. Brasławskim, apteka. Firma istnieje od 1921 roku. Właści e c en IR ń Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów,Ę Mieszkanie H Wiisnkin | S-Ka 230 Gaza: około 

ciel Dziewałtowski - Gintowt Justyn, zam. tamże. 5 Е m _ tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. „BB 6 pokoi ze wszelkie- Kitas Miejscae 

1556 — VI. WARSZAWA, Firma egzystuje od r. 1835. KRAGODONGONGUWANOUDNONZRENZOZNANOZSDKAZENEG |; wygodami przy ul. RE Sk odp. wosdyładna Zabij | 

a r L RYN RAWA a šini DOKTOR Mickiewicza odre- YE d i omolet- | 

8473. I. A. „Dzwonkowski Józet* w Oszmianie, ul. Kościel- Dddział w Wilnie. wielka 44 fel. 425. BWAWAWE Faurykiowi Doktór-MEUYCYNY montowane, komorne 10, dom własny. Šonų, Lap let | | 

na 3, biuro podań. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel ZakGAGIECA nas 408 g LEKARZE g ADIJAKIEWIZOWA A. GYMBŁER  dekretowe do wy-| šinieje 04 1843 r. do AT] 
Dzwonkowski Józef zam. tamże. 1557 — VI. 4а upujcie Tado Ё a starsza „isystentka choroby skórne, we- najęcia od zaraz za! Fabry! R skład || p KŚ Zachęta” || 

OE ZR i S ATR iniki ermatolo- neryczne i  moczo- Zwrotem kosztów re-| . ina || Mickiewi 17% 

8474. I. A. „Dyljon Dwejra* w Krewie, pow. OS Szczęście stale sara HaSZYM I. t (TACZ0M BAW BFBE gicznej U. S. B po płciowe. Elektrolera- montu. Oferty. skła: e ae Pa A В 2 

herbaciarnia ze sprzedažą zakąsek. Firma istnieje O то- : — powrocie z Paryżapja, słońce górskie da adm. „Słowa do: › Aż 

ku. Właściciel Dyljon Dwejra, zam. tamże. 1558 — VI. Ostatnio znów padły u nas wielkie wygrane: DOKTOR.-.; |prayinuje od 11-32 diateryją. „Mickieuj pod „Mieszkanie, "0 angielskie, kreden- in BM 
a NA ao SŁ ŚmójsoniE nów Oszć i Nr. 88858. B. ZELDOWIEZ IŠ es Moka S ) sy, stoły, szafy, diewniatiosoB= 

8475. I. A. „Etimowa Marja“ przy st. Smorgonie, pow. Osz- Zł. 100 tysięcy na Nr. . skórne, leczenie wło- skiej 9—2i5- 8. EB BEECH y ba Śdrewniany 

miańskim, bufet. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Efi- wo 40,fYSIĘCY „00 u ŠE weneryczne, sów, >. hon W.Z.P 42 g Ё g MA : 2 nia 0 jednem - 

c *szue "Wez 'ELeW EMOL 40 tysięcy ,, sytilis, narządów jraud'a, elektroterapja, 77 au fa! е ” 

M e 3 a P A oda moczowych, Od. 9 | naświetlanie i kosme- ię, I. WDLFSON g" POSADY "z | s9ó%, vgn ||| koje placa, 500 
Dział A w dniu 10-IX 1928 r. dodatkowy i bardzo wiele po 15 tysięcy, po 10 i t. d. it. d. -—-1, od-5—8 wiecz. |tyka lekarska: usu- weneryczne, moczo- aż ‚ 

. 7667. Il. A. „Dejcz Leja" Firma obecnłe brzmi: „Sklep B т 2 : EA wanie brodawek, *łicże i skėrne, ui. Era" a Sk d 

kasie iantwyjny Sanierkoi Dejer Pao pó. Posiadamy duży wybór numerów! Reo p Go Wileńska 7, tel 1067. pręrzębna niańka D © óz MESS. 
jest Szmerko Dejcz, zam. k k 2 , pow. т 1 Е . 2 Ww 

Brasławskiego. Na mocy aktu oblatowanego w dniu 30 lipca Ogólną tabelę 17-ej Loterji można Sprawdzić $ Ar. Lldovinova U. kada Pero do chłopca półtora- A : tel. DSV A 

1928 +. za Nr. 2060 u Władysława Krymma, peiniacego obo“ u nas codziennie bezpłatnie. Łaskawe zlecenia pro- || | RYCZNE, NARZĄ: |m. К 4588— E letniego, ul. Subocz Parokonny na gumach, EE 
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ukochane oczy. Położyła więc ręce na mgieł na wierzchołkach drzew ukazy- 4. TOŁSTOJ. ze stojącemi jeszcze aromatycznemi 
koralowe błyski 

Natasza, pod opieką trojga staruszków 
dbałych a zachowanie jej zdrowia. 

I tak pisał dalej, do ostatniego sło- 

kopkami, wspinali się po załomach ste- jego ramionach i pocałowała go na- wały sie pierwsze wa listu, nie wspominając o swym prz 
2) p ; в : r EAS : , 1a ym przy 

N A I A S 7 A powych jarów i czas przestawał dla wpółotwartemi usteczkami. „dnia. Po kąpieli Mikołaj siadał pod 0- Ale gdy minęły tak dwa tygodnie, jeździe. | 

nich istnieć. Nie czuli zmęczenia, nogi Potem już porozumieli się zupełnie. knem Nataszy na ławeczce. Gdy śłoń- w sercu Nataszy zbudziła się iskra bun — Teraz już wszystko zrozumia- 

Przed oczyma Nataszy, zasłonięte- wydawały się im ze stali, a serce biło Postanowionem zostało zachować w wyślizgiwało się z za wierzchołka klo- tu. Niezadowolenie rosło w niej i wzma łam! — zawołał głośno. Natasza. — 

mi długiemi, jak u lalki rzęsami, zwol- 
na przesuwać się zaczęły obrazy z nie- 
dawnej przeszłości. 

Jakże żywa powstawała w jej wspo 
mnieniach owa przechadzka z Mikoła- 
jem, za parkiem, w pasiece, w polu, 
pełnem złotych kłosów, zaledwie doj- 
rzewającego żyta. Gorąco było i pach- 
niało miodem, a nad głową latały brzę 
cąc, muchy i pszczoły. Wychodząc z 
domu, Mikołaj kręcił w ręku laską i 
mówił o rzeczach bez znaczenia. Nata- 
sza spoglądała nań ukradkiem, myśląc 
„Ładny jest, to prawda, ale zanadto pe 
wny siebie!“. Ale gdy weszli na med- 
dzę między gryką i osypał ich żółty py 

spacer, wybierali najbardziej zarośnię- 

mocno, jakby w oczekiwaniu szczęś- 

cia. 
Nareszcie nadeszła noc, którą oboje 

spędzili bezsennie. Natasza noc całą 

kręciła się na łóżku, aż przestraszona 

ciotka musiała napoić ją walerjanowe- 
mi kroplami. Mikołaj zaś wielkiemi kro 
kami mierzył pola aż do świtu, marząc 
przy świetle księżyca i nerwowymi 
ruchami uderzając laską o ziemię. O 
czem myśleli oboje owej nocy — nie- 
wiadomo. Dosyć, że zjawili się o Ós- 
mej rano na placu tenisowym ze zmę- 
czonemi twarzami i nieprzytomnemi 
oczyma, aż straszno było na nich spoj- 
rzeć! Mikołej wziął piłkę, obejrzał ją 

Tuż koło swej twarzy, Natalcia, uj- 

te miedze, pola skoszonej koniczyny,rzała zielone, zdumiewająco blizkie i 

tajemnicy uczucie, które ich połączyło. 
Ale przed obiadem już wszy- 
scy wiedzieli o ich miłości. Rodzice Mi 
kołaja i ciotka Barbara porozumieii się 
szybko. I jakby postępując w myśl ja- 
kiejś umowy, zaczęli się mieszać do 
ich rozmów i drażnić ich zarówno nie- 
taktownemi pytaniami jak i ostentacyj- 
nem milczeniem, podkreślanem znaczą 
cemi minami. 

Zaledwie jednak Natalcia wycha- 
dziła z pokoju, staruszkowi  zbiegali 
się ku sobie, by szeptać, chwalić jej 
urodę, zalety, gospodarność, podziwiać 
i radować się szczęściem Mikołaja. A 
młodym narzeczonym odechciało się 

rozlegał się gwizd i śpiew ptaków, a 
z łąk dolatywał ryk bydła. A wśród 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redan:or odpowiedzialny Witotd Woydyiło. 
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nu i rzucało nagle snop promieni, zale- 
wając blaskiem cały pokój śpiącej 
dziewczyny, Natasza zrywała się z łóż 
ka i z szurpatym prżeścieradłem na rę- 
ku wybiegała na ścieżkę, odwracając 
się od Mikołaja i zabraniając mu pa- 
trzeć na siebie, taką zaspaną i nie my-_ 
tą. 

Tak zaczynał się ich dzień — dzień 
podobny do snu, lub marzenia — cu- 
downy, jak bajka i pełen rozkosznej 
słodyczy. 

Nagle Mikołaj dostał z Moskwy de- 
"peszę, wzywającą go do powrotu: dom 
który budowano według jego planu i 
wskazówek musiał być nieco przebu- 

wsi, gdzie wegetowała.nawpół rėal- 
nem, a nawpół sennem życiem jego 

gało się, jak ochładzający  wiaterek, 
płynący przez niewiadomo jaką szparę. 

— „Doprawdy niańczą się mną, ca- 
ckają, jak z kurczakiem, — myślała 
teraz gniewnie, — odkarmiają, otulają 
jak potrawę na półmisku, żeby mu wię- 
cej smakowała! Nie rozumiem, jak mo 
głam dotąd jeszcze to znosić”. — W 
gniewie gryzć zaczęła gałązkę zieloną, 
która miała smak gorzkawy. 

W tej chwili na ścieżce ukazał się 
Mikołaj Afrykanowicz, króciutki, ostrzy 
żony na jeża, starowina, w czeczunczo- 
wej koszuli, opasanej rzemiennym pa- 
sem. Gładząc długą brodę, zmrużył a- 
czy i wołał: . 

— A ja coś, dla kogoś niosę! 

należysz do mnie. Musisz dbać o sie- 
bie, dla mojej miłości”... 

Zachowujecie się względem mnie, jak 
właściciele, a ja nie jestem wcale, ani 
małpką, ani kanarkiem. To są moje no- 
gi, a nie wasze. Nie jestem obowiąza- 
na być zdrową, ani piękną, ani dobrą! | 

Obejrzała się, zdjęła pończochy & 
podnosząc białą sukienkę, usiadła na, 
brzegu i spuściła nogi w wodę. Smutek 
ogarnął jej serce i zrobiło się jej bar- 
dzo żal siebie. 

Staw w tem miejscu był bardzo sze, 
roki i jasno - szafirowy w pogoduy, pax 
nek. W bezdennem jego źwierciadł 
przesuwały się obłoki, lekkie, ać J 
mgiełka. W cieni, u samego  bizegu,/ 
płynęły suche listki i odbijały się wł= 
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