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A Gesf le fon... 
Od pewnego czasu osoba premje- 

ra Bartla jest uważana za przyjaciela 

parlamentaryzmu. Tak go traktują 
wszyscy i.pisma. endeckie i pisma 
socjalistyczne. Pisze się, że w B. B. 
jest grupa, która chce parlamentaryzm 

zwalić, i inna grupa, która chce parla- 
mentaryzm zachować. Premjer Bartel 
nakarmił tę pierwszą grupę zającem 
z buraczkami, aby ją do swoich po- 
glądów pozyskać, 

Wszystkie te gawędy są zupełnie 
nieszkodliwe i nawet dobrze, że są, 

zwłaszcza w czasie budżetowym Ale 
zwłaszcza stwierdzają one, że w 

Polsce ludzie nie umieją dokładnie 

myśleć i nie umieją czytać dokładnie 

Bo oto mówiąc o tym filo-parlamenta- 

ryzmie prof. Bartla, wszyscy się powo- 

lują na wywiad, który dał pan' premier 
naszemu wileńskiemu koledze do 

y„Kuriera Wileńskiego". Niestety, nie 
mogę znaleźć w danej chwili tego nu- 

meru „Kurjera”*, który zawierał ten 

wywiad,i dlatego nie mogę zacytować 

jak to pan premjer sformułował, lecz 
pamiętam, 'że,leit-motivem tego wywiadu 

jestto, że nie można być jednocześnie 

kontrolowanym i kontrolującym, więc 

rządu nie powinna powoływać  więk- 

szość sejmowa, gdyż właśnie ta więk- 

szość sejmową ma sobie poruczone 

sprawowanie kontroli nad rządem. 
Dalej pan premjer Bartel obficie mó- 

wił, jak się ta kontrola Įodbywač po- 
winna w dyskusji, przy uchwalaniu 

budżetu i t. d. 

A więc cóż z tego! A więc pan 
Bartel jest przeciwnikiem rządów par- 
„lamentarnych? Więc o cóż się toczy 
dyskusja, zapytam się moich logicz- 
nych współziomków! Przecież nie 
było jeszcze takiego człowieka w 

Poisce, któryby pisał "czy ;projekto= 

wał konstytucję, nie przewidując zu- 
pełnie reprezentacji narodowej. Cały 

spór w Polsce się toczy o to, czy w 

Polsce mają pozostać rządy  parla- 
mentarne, czy nie. Pan Bartel powie- 
dział wyraźnie, że nie. Pod tym 

względem poszedł więc dalej, niż 

prof. Jaworski, konserwatysta krakow- 
Śki, który w swoim projekcie konsty- 

tucji opancerzowuje tylko dla głowy 
państwa sprawy wojskowe i część, 

tylko częśc polityki zagranicznej. Z te- 

go stosunku naszej opinii do p. 

Bartla dużo się można nauczyć. Do- 
wiadujemy się po pierwsze, że u nas 

nikt nic dokładnie nie czyta, a po 

drugie, jak dalece c'est le ton quit 
fait la chanson. 

Nie wchodzę tu, o ile na słowach 
p. Bartla odbiło się Świeże przeczy- 

tanie książki Jaworskiego, w której 

znakomity uczony wypowiada nowe 

konstytucyjne teorje prawa i w któ- 
rej czytelnik tak się oswaja z dźwię- 
kiem wyrazu kontrola. O to nam nie 
chodzi. Ma p. Bartel uchodzić za 
Zwolennika parlamentaryzmu _ Świet- 
nie, doskonale. Tylko proszę kocha- 

nych panów, ot tak, przez zbytek 
Ścisłości, przez pedantyzm, ten zwo- 
lennik parlamentaryzmu jest przeciw- 
nikiem rządów parlamentarnych. Cat. 

Grecja zmniejsza swą zrmję. 
WIEDEN, PAT. Wedle doniesień 

PraSy z Aten, w Ministerstwie Woj- 
ny odbyłą się wczoraj pod przewod- 
nictwem Venizelosa konferencja, któ- 

-—`га się zajmowała sprawami wojsko- 
wemi. 

Postanowiono zmniejszyć liczbę 
dywizji armji greckiej do 9, a ponad- 
to każdą dywizję zredukować o jeden 
Pułk piechoty. 

Czas służby oficerów będzie skró- 
cony z 35 na 20 lat, po upływie któ- 
rych będą oficerowie mieli prawo do 
emerytury. Tym oficerom, którzy po- 
proszą O natychmiastowe  przeniesie- 
nie w stan Spoczynku, będzie przy- 
znana wyższa klasa emerytalna. 

в 
dla Hołd Francji gejsza Polski 

„MIŁOŚĆ I ŁTY SZOPENA” 
nieśmiertelny dramat wielkich 

uczuć wielkiego człowieka 

Uroczysta premiera 
w tych dniach w kinie „NELIDS* 

ах E i 

SŁOWO 
ILRO, Środa 28 listopada 1928 r. 

Traktat polsko - węgierski będzie wkrólce padpiszay | 
BUDAPESZT, 27 XI. PAT. W sprawie zawarcia połsko-węgierskiego trakta 

tu koncyljacyjno-arbitrażowege należy zauważyć, że rząd węgierski oddawna 
prowadzi rokowania © podobne traktaty z szeregiem państw, między innemi 
z Polską. 

Rokowania te są prowadzone na tej podstawie, że obie strony przedkła- 
dają do procedury kencyljacyjnej spory, które nie mogą być załatwione w dro- 
dze dyglomatycznej. jeżeli procedura koncyljacyjna nie da rezultatu, sprawy 
sporne będą przedstawiane trybunałowi arbitrażowemnu. Nowy traktat polsko- 
węgierski opiera się także na tych podstawach. 

Podpisanie traktatu nastąpi w Warszawie. Węgierski minister spraw za- 
granicznych Valko udaje się w tym celu do Warszawy, po powrocie zaś przed- 
łoży traktat parlamentowi celem ratyfikacji. 

W sfanie zdrowia królajerzego nie zachodzi poprawa 
LONDYN, 27 XI. PAT. Wczorajszy dzień nie był dla króla najlepszy. Tem- 

peratura wynesiła 38,6, Ośrodek zapalenia płuc nie rozszerza się. Przed go- 
dziną 11-tą wieczorem doktorowie powrócili raz jeszcze do pałacu, gdzie pozo- 
stali około godziny. 

Według wiadomości z godziny 6-€j rane, w stanie zdrowia króla Jerzego 
mie zaszła żadna zmiana. Przez całą noc przed pałac zaježdžaly automobile, 
przywożące esoby, które odczytywały biuietyn © zdrowiu króla, wywieszony 
u wejścia do pałacu i zaciągali wiadomości u dyżurnych policjantów. 

Zmiana w rządzie Czechosłowacji 
Dr. Vlasacz na czełe min. Skarbu. 

PRAGA. 27. 11. Prezydent respubliki podpisał dekret, w którym udziela dymisji 
ministrowi Engliszowi, «oraz drugi dekret mianujący ministrem bez teki i kierownikiem 
ministerstwa skarbu szeła sekcji dr. Vlasacza. Dr. Vlasacz jest wybitnym znawcą poli- 
tyki finansowej i był głównym współpracownikiem ministra Raszina, z którym przepro- 
wadził reformę waluty czeskiej. Pozatem działał w dziedzinie podatków, przenosząc cały 
aparat podatkowy z Wiezlnia do Pragi i organizując ministerstwo skarbu. „Prager Pre- 
„sse* oczekuje *że będzie on prowadził nadal politykę finansową Englisza. 

Komisja odszkodowań ma wyznaczyć rzeczoznawców 
PARYŻ, 27 XI. PAT. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, 

rządy państw sojuszniczych zwrócą się do komisji odszkodowań © wyznaczenie 
komitetu rzeczoznawców, którego zadaniem będzie przygotowanie ostateczne- 
go uregulowania sprawy odszkodowań. 

Komisja zaprosi również sekcję niemiecką przy komisji do wyznaczenia 
rzeczoznawców ze strony Rzeszy oraz zwróci się do Stanów Zjednoczonych 
z preśbą o wyznaczenie swego przedstawiciela. Jest rzeczą mało prawdopo- 
dobną, aby komitet zebrał się przed początkiem stycznia roku przyszłego. 

Kanclerz Miller zabiega o skoalizowanie stronnictw 
BERLIN. 27.11. (PAT). Dziś po południu kancierz Miilier odbył jefdnogodzinną kon- 

ierencję z przedstawicielami stronnictw rządowych, w- czasie której poruszona była 
sprawa przekształcenia się obecnej luźnej koalicji rządowej w zwartą tak zwaną wielką 

koalicję. W kołach politycznych spodziewają się pomyślnego wyniku tyci rokowań: 

Lel przyjazdu p. Perkowskiego do Kowna. 
W ub. piątek wieczorem, jak już podawaliśmy, przybył do kowna sekretarz 

delegacji polskiej ną polsko-litewskiej konferencji w Królewcu p. Perkowski. Celem 
przyjazdu p. Perkowskiego jest sprawa techniczna uzgodnienie z delegacją litewską 
protokułu ostatniego posiedzenia konferencji w Królewcu 7 listopada. Na tem posie- 
dzeniu, jak wiadomo, przewodniczył minister Zaleski, dlatego też sporządzić protokuł 
posiedzenia miała sirona polska. Ponieważ posiedzenie przeciągnęło się do obiadu i 
delegacje tego samego wieczora wyjechały, protokułu na miejscu tak prędko nie 
można było sporządzić. Przywiózł go teraz p. Perkowski. 

Na konferencję wszechmuzułmańską 
zaprasza sułtan Ibn-Saud 

LON DYN. 27. 11. Indian News Serwise podaje, że sułtan Ibn Saud, władca Ne- 
dżidu i Hedżasu oraz, przywódca wahabitów, rozesłała zaproszenia do wszystkich przy- 
wódców stronnictw arabskich oraz szeików plemion na wszechmuzułmańską konferencję 
mającą się odbyć w przyszłym miesiącu w Mekce. Według doniesień, zadaniem konferen- 
cąji będzie podjęcie kroków w celu usunięcia panujących obecnie wśród Arabów roz- 
bieżności i rozterek poliżycznych, jak również krajów arabskich z wpływów europejskich. 

Rząd czeski zabronił pro. Bekonnkowi wygłaszać odczyty o wyprawie Nokileg” 
PRAGA, 27 XI. Dzienniki donoszą, że prof. Behounek oświadczył przedsta- 

wicielowi dziennika szwedzkiego, że rząd czechosłowacki odwołał go z podró- 
ży z odczytami o wyprawie gen. Nobile, przypuszczalnie pod naciskiem rządu 
włoskiego. Jak wiadomo, w swoich odczytach p:of. Behounek krytykował za- 
chowanie się dwuch oficerów włoskich Zappi i Mariano w czasie wyprawy do 
bieguna. : 

Projekty konstytucji Gdańska przedstawione Lidze Narodów 
GDAŃSK. 26.11. (PAT). Według doniesień pism tutejszych, wysoki ko- 

misarz Ligi Narodów w Gdańsku zakomunikował Radzie Ligi Narodów tekst 
obu projektów zmiany konstytucji wolnego miasta Gdańska, która będzie w 
niedzielę 9 grudnia przedmiotem plebiscytu. 

Równocześnie wysoki komisarz prosił Radę Ligi o ewentualne wyraże- 
nie opinji co do tych projektów. й 

Gudowne ocalenie lofnika 
PARYŻ. W ubiegłą środę awiator Lemoigue z lotniska w Villaconblay wzniósł się 

w powierze, pragnąc pobić rekord wysokości, który należy do Amerykanina Championa 

(25 lipca 1925 r. wzniósł się na 11.753 metry). Po osiągnięciu w ciągu 30 minut 9.200 
metrów awiator zemdlał, inhalator bowiem z tlenem przestał nagle funkcjonować. 

Lemoigue cudownie odzyskał przytomność na wysokości 1.500 metrów; aparat 

zatem spadał z szaloną szybkością, pionowo bez kierownictwa przeszło 7 tysięcy metrów. 
Bez innego już wypadku awiator wyłądował w Villaconblay. 

Nie wielu awiatorów może się pochwalić, że uniknęło śmierci w podobnie dramatycz- 
nych okolicznościach. 

W Tokie ciznwie miasfa są złodziejami 
WIEDEŃ. 27. 11. (PAT). Jak donoszą dzienniki z Tokio, na skutek polecenia mi- 

nistra sprawiedliwości aresztowano tam radę miejską. Chodzi tu o nadużycia sięgające 

90 milį. jenów. Wśród aresztowanych znajdują się wybitne osobistości ze świata go- 

spodarczego i politycznego. 

kokauf w Nadrenii frwa 
BERLIN. 27. 11. PAT. Wyrok apelacyjnego sądu pracy w sprawie sporu pomiędzy 

związkami zawodowymi a przemysłowcami metalowymi w Nadrenji nie zmienił w prak- 

tyce dotychczasowej sytuacji. Nie można jednakże przewidzieć — pisze „Vossische Ztg.“ 

—jaką formę przybierze dalszy rozwój wypadków o ile obecne ciężkie położenie Nadre- 

nji trwać będzie nadal. 

Mecz szachowy Warszawa bódź 
Zakończony walnem zwycięstwem stolicy 

ŁÓDŹ 26 XI. PAT. Wczoraj zakończył się tutaj dwudniowy mecz szachowy 

Warszawy — Łodzi, zorganizowany z okazji 25-lecia Łódzkiego Towarzystwa Zwolenni- 

k ry szachowej. 
' 

BR S Does) Šali meczu: Warszawa 14 i pół punktów, Łódź 7 i pół, przyczem 

Warszawa wygrała 8 partyj, przegrała jedną przy 13 zakończonych na remis. 

D 
Opłata pocztowa iułszczona ryczałtem. 

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

Gludomości z prosoweśo blura propagandy. 

„com, o które chodzi Małej 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
'BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Вше! kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui.. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność” 
LIDA — uł. Suwalska 13, S. Matecki. 

  

Kiedy kilka lat temu byłem w Bu- 
dapeszcie, słyszałem, że „kwestja kró- 

la* stanie się aktualną z chwilą praw- 
nej pęłnoletniości Ottona Habsburga. 

Chwiła ta minęła w dniu 20 listopada 
1928 r., tego dnia bowiem Franciszek- 

Józet = Otton, mający prócz tych 
jeszcze: 14 imion, ukończył lat 16, co 

według praw królestwa węgierskiego 

ma ożnaczać pełnoletniość. Niewątpli- 

wie, w domu, zamieszkiwanym przez 
królowę Zytę, urodziny te obchodzo- 

ne były uroczyście, łecz mic pozatem. 

Tylko ze źródeł czeskich dochodzą 

nas różne wiadomości o tem, jak 

Węgry chcą załatwić „kwestję króla”. 

jedna z nich głosi, že premjer Betlen 

chce najpierw powołać na tron księ- 

cia włoskiego, aby potem, gdy prze- 

ciw takiemu wyborowi zaprotestuje 

Francja, Czechosłowacja, Mała Enten- 

ta, w Gharakterze „kompromisu* wy- 

sunąć księcia Ottona. Byłby to istot- 

nie manewr sprytny, gdyż, oczywiście, 

Francja i inne państwa o wiele wię- 
cej obawiają się realnych wpływów 

włoskich, niż wszystkich pięknych 

średniowiecznych tytułów, imieniem 

których przemawia i stawia żądania 

królowa Zyta ze swego  hiszpańskie- 

go zamknięcia. Ałe manewr ten wy- 

daje się nam—jak na Węgrów — za 
sprytny. Operujemy swojemi przy- 

puszczeniami w ciemności, nie mając 
żadnych danych, co się dzieje za ku- 

lisami „sprawy króła* na Węgrzech, 

tyle tylko, jako dziennikarze wiemy, 
że źródła czesko-słowackie, propa- 

ganda prasowa czeska ciągle ma tę 

sprawę króla węgierskiego na ustach, 

ciągle ujawnia jakieś po temu plany 

„magnatów węgierskich*, ciągle do- 

starczą Światu całemu jakieś nowe w 
tej sprawie sensacje i rewelacje. Coś 

być w tem musi w tej ruchliwości 
czeskiej, zwłaszcza, że propaganda 

węgierska o wiele, wiele więcej od 
czechosłowackiej ciężka, powiedzmy 

wprost: ociężała, nigdy nic © żadnym 

królu nie donosi, raczej uskarża się 

na czeski ucisk w prowincjach od 
Węgier zabranych. 

Zastrzegamy się zgóry, że w tej 

sprawie nie mamy żadnych danych. 

Przypuszczamy jednak, że powrót 

króla Ottona odwleka się z przyczyn 

nietyle zewnętrznych, ile wewnętrznych. 

Znowuż uprzejme źródła czeskie do- 

noszą, że regent Horthy sam chce 

być królem. Nie są to nasze sprawy, 

Węgry mają swoją konstytucję, ich 

wewnętrzne sprawy nas O tyle mogą 
obchodzić, o ile odbiją się one na 

polityce międzynarodowej. Otóż, na- 

szem zdaniem, ani Francję, ani tem- 

bardziej Polskę nie obchodzi i nie 

wzrusza powrót króla Ottona na 

Węgry. Węgry chcą być królestwem i 

są królestwem, jeszcze niedawno przy- 

pomniano tam w parlamencie, że pro- 

paganda republikańska jest w tym 
kraju zabroniona. Jeśli z takich czy 

innych wewnętrznych powodów powrot 

króla jest powstrzymywany, (tak, zda- 

je się, jest w istocie), to jest rzecz 

Węgrow. Ale jeśli Węgry życzą so- 
bie restauracji, to my nic nie może- 

my mieć przeciw restauracji. 

Bądźmy realni. Bardziej realną spra- 

wą są traktaty Wersalskie i system 

przez nie stworzony w Europie. Ale czy 

te traktaty kiedykolwiek nakazywały, 

aby Węgry pozostały republiką? Praw- 

da, na skutek żądania Rady Ambasado- 

rów .z 24 października 1921 r., parla- 

ment węgierski bohatersko uchwalił 
detronizację rodziny Habsburgów i 

stąd ten akt detronizacji możnaby 

uważać za wchodzący w system wer- 

salski. Ale stało się to wtedy dla- 

tego, że uważano, iż powrót kró- 
la Karola zagraża traktatowi w 
Trianon. Dziś sytuacja się zmie- 
nila. Wtedy chodziło o Karola IV, 
którego tron wywróciło zwycięstwo 
Koalicji. Ale dzisiaj w czemżez fakt, 

że na czele państwa Stanie nie regent 

Horthy, lecz $16 letni król Otto, 

w czem ten fakt może grozić grani- 

Entencie? 

Węgrzy na tęzgranicę nie godzą się 

° 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  
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-rach 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 

27. Xi. 28. 
POTENTACI LIGI NAR. W POZNANIU 

POZNAŃ. 27. 11. (PAT). Dziś rano przy 
był do Poznania sekretarz generalny Ligi 
Narodów sir Eric Drumond z małżonką, dy- 
rektor sekcji politycznej Ligi Narodów p. Su- 
gimura, ze swem otoczeniem, dyrektor sekcji 
hygjeny Ligi Narodów dr. Reichmann oraz 
delegat polski przy Lidze Narodów p, mini- 
ster Sokal z małżonką. 

Konferencja referenfów komisji 
hudżefowej z marsz. Daszyńskim. 

WARSZAWA, 27 XI. PAT. Dziś w ga- 
binecie marszałka Sejmu Daszyńskiego od- 
była się konferencja, w której wzięli udział 

i nie zgodzą tak przy regencie, jak 

przy królu, Mała Ententa będzie gra- 

nic swoich bronić tak samo przy re- 

gencie, jak i królu. Zdaniem naszem, 

Czechosłowacji w jej obecnym oporze 

przeciw królowi Ottonowi wcale nie 

chodzi o traktat w Trianon, bo prze- 

cież czynniki ;czeskie rozumieją, że 

Węgry właśnie teraz prowadzą ultra- 

niemiecką politykę, i że powrót Hab- 
sburgów do Budapesztu już tej poli- 

tyki nie zmieni w kierunku bardziej 
pro-niemieckim, a raczej przeciwnie, A odine api budżetowej pos. ; и я yrka oraz wszyscy referenci. poszczegól- Czechosłowacji chodzi 0 co innego,[O nych działów budżetu. o r 
to mianowicie, że zabraniając Węgrom 2 nas obrad RO ustalenie prac я й. . ъ omisji budżetowej. Postanowiono, że ko- posiadania króla Ottona, MIESZAJĄC misją intensywnie pracować będzie do dnia się w wewnętrzne sprawy Węgier, — Ёі д]г]цапш I. sių nastąpi przerwa ё ы т o stycznia, 11 stycznia komisja wznowi Czechosłowacja wywyższa się na sto- swe prace, które winna ukończyć 15 stycz- 
pień jakgdyby państwo suwerenne, mr Jako termin ostateczny druku refera- 

й \ огах sprawozdania komisji ustalono. wobec którego Węgry występują dzień 22 stycznia, ; 
jako jakieś państwo drugiej klasy, 
państwo, posiadające wobec Czecho- 
słowacji jakieś zobowiązania. Czecho- 

Posiedzenie komisji budżefowej. 
WARSZAWa, 27 XI. PAT. Dziś rano w 

obecności ministra Składkowskiego i sze- 
słowacja chce utrzymać pomiędzy so- 
bą a Węgrami ten stosunek państwa regu wyższych urzędników Ministerstwa BERU > я rozpoczęła dalsze obrady komisja budżeto- zwycięskiego do państwa zwyciężone- wa Sejmu nad budżetem Miadsterstwą 

o 5 : Pierwszy pr: i > i pseudo-zwycięskiego Czesi—mistrzo- Chłop.), który Wystąpił piyeiwka oco 
wie prawdziwi w dziale auto-propa- o 7 A administracji państwowej i 2 iw r. ieni ini- gandy i auto-reklamy, chcą bazować Stacji, RE mó RE że mobo 
swój prestiż w Europie. centralnej, €7a5 wyborów władze popierały Blok Bez- Stąd też płynie, zdaniem naszem, to Bamaki: Kaki. 2a aso mid 5 : ia ministrowi spraw a ciągłe podniecanie przez Czechów w wnętznych. zmieni = : w 
propagandzie prasowej „sprawy króla" cza, że klub ten będzie. traktował budżet 
i sugestjonowanie całej Europie, że ki zę będzie sprzeciwiał się wszelkie- = zasądnionemu podwyższaniu po- sprawa ta nie dochodzi do skutku datków. Co się tyczy funduszu dyspozycyj- dzięki veto, zakładanemu przez Cze- nego, to pos, Kiernik zaznacza, że klub chów. Piasta skłonny jest uchwalić budżet ze ъ ‚ względu na potrzebę zwalczania akcji wro- Czas nastał, by na (te wszystkie $iei państwu, jednak w wysokości nie 6, a 

wielkie miny i ;polityczne kaprysy „Pos. Stypiński (B.B.) podkreśla, że żą- powiedzieć: „hola panowie!" | Czecho- danie skreślenia pewnych sum powinno być słówsieja jsko taka ujczamu a Wę- cyfrowo uzasądnione. Mówca uważa, że 

grzech sprzeciwić się nie jest w sta- ZŁE czna IC аоа A zEGUKCiĘ 
nie. Natomiast Połska, czynnik 'w tej Aitra Dai mania aa a uodai „ gdyż urzędnicy są tam pracą prze- 
sprawie o wiele bardziej decydujący й ‚ 

mag © kobra przedewszystkiem uwolnić r ‹ z urzędników od pracy nocnej 
że filantropijne Czechy organizują dr A p. „min. ao 43 A й uższem przemówieniu odparł wszystkie ukraińskie i białoruskie kursy _ @а zarzuty i uzasadnił poirzebć Alia 

go. Na tym charakterze |państwa Spraw Wewnętrznych. 

3 milionów. 

zarzut powiększenia etatów centrali jest 

ciążeni tak, że nawet usprawnienie admini- 

nie będzie zapewne Ztylko dlatego, 

naszych obywateli, szła naoślep za funduszu dyspozycyjnego. 
czeskiemi wskazówkami w polityce 
międzynarodowej. Nie! Stanowczo Jubileusz pierwszego lotu. 
Czesi za wielkiej zapłaty żądają za Przewodniczący Rady Technicznej przy RE 2 ministrze Komunikacji Prezes Z swoją filantropję. Głównego L.O.P.P. inż. 1 EbGrhardt wy- 

Gdyby na tron wstąpił król Otto, Polskiego AE > oz Ra: 2 r iego na Międzynarodową Konferencj w Budapeszcie odzyskałaby SWOJE w sprawie Cywilaej Żeglugi Powietrznej. F 
wpływy królowa Zyta. Dość sięgnąć Rzą ah „alata aa przez * 5 М к ąd 5 w Zjednoczonych na 12 14 - do historji Wielkiej Wojny, aby stwier- dnia 1928 roku dla upamiętnienia z6-jecia 
dzić, że wszyscy oficerowie niemieccy Pi braci Wright, od którego 
i oficerowie austrjaccy niemieckiej ПНО ОННЕ НООа 
narodowości oskarżali i uważali kró- 

lowę Zytę i jej otoczenie za kuźnię 

nie lotnictwa do komunikacji. 

Wiceminister Car członkiem Ko- 
intryg pacyfistycznych, intryg antynie- 
mieckich. Napewno więc nie przeszłość _. 

misji Kodyfikacyjnej. 
mana da z dnia 24 bm. dono- 

° + 2 : . . Si, Że p. Prezydent itej - 
królowej Zyty, księżniczki francuskiej nowi z dnia deda ae Z z krwi i z pięknej odwagi, jest powo- Podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- demi do Emówania Ii mi dia) wiedliwości p. Stanisława Cara członkiem ' a jej synowi rogi Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej. 
do tronu. Może nam Czesi podszepną, 

że królowa Zyta raz powróciwszy do Odznaczenie Krzyżami Dowha- 
znaczenia politycznego upomni się o rowskiemi. 
Galicję, jako o ziemię Habsburgów. 6 tesa" K się, że Kanitaża Krzyża Ё аЕ 2 owstańczego Orpusu ajsk Polskich 
Na to CZENIE spokojnie odpowie- na Wschodzie, w związku 2 dziesięcjólc dzieć, że jesteśmy nietylko zbyt sil- sa Sia Państwą Polskiego ną- 

nem, lecz i zbyt dumnem państwem, Ž Ko, OE OLE. rę czł 
aby choć chwilę uwagi poświęcić tego _. 1. ppłk. lek. Wacławowi Zajączkow- 

rodzaju argumentom. 
skiemu za współdziałanie z Korpusem i 

° Ą przekazanie majątku wenerologicznego szpi- 
Ktoś inny powie jeszcze, że koro- tala — Korpusowi. 

rtm. m. st.|sp.: Mieczysławowi Sie- nacja króla Węgier w stolicy, MOŻE jąnkoza organizowanie Oddziałów Woj- 
obudzić żywsze przejawy « akcjj mo- skowych Polaków do Korpusu, jednocze- 

śnie uwzględniając, że rtm. Sielanko w dro- narchistycznej w Niemczech. 1... a la dze do Korpusu został aresztowany przez 
bonne heure. Nas Polaków gnębi obecnie władze bolszewickie. > S B 3. urzędniczce Marji Dowgierdównie— zupełnie co innego niż „obawa przed za niesienie czynnej pomocy Grzy zajęciu 
wzrostem intensywności demonstracji Mińska Lit. przez Korpus i bezinteresowną 

Stahlhelmowców. Nas gnębi i trapi MEc< w Komendanturze Sił Zbrojnych w 

ten nastrój Locarna we Francji i w 
Mińsku Lit. 

Niemczech, który się rozwija tak wy- 

bitnie kosztem zapoznawania naszych 

interesów. Fatalny, przynajmniej dla 

nas, kierunek, który przybrało pogo- 

dzenie się Francji z Niemcami, stano- 

wi dla nas o wiele większą klęskę 

niż to, że skutkiem koronacji króla 

którzy zwiedzili 
10-lecia odzyskania 
przesłała opuszczając nasz kraj, na- 

Węgier organizacje Stahlhnelmu będą stępującą depeszę na 

Po wycieczce dziennikarzy 
włoskich 

Depesza do min. Zaleskiego. 

Wycieczka dziennikarzy włoskich, 
Polskę z okazji 

niepodległości, 

ręce p. min. 
miały nowy temat do swoich  prze- Zaleskiego: Wasza Ekscelencjo! Opusz- 

nych. Cat. 

Kupując fowar krajowy 

mówień na zgromadzeniach general- Eks Polskę, 

przyjaźni dla szlachetnego 
polskiego i życzenia dalszego pomyśl- 
nego rozwoju 
dzilišmy na każdym kroku w ciągu 
całej naszej 
Stelluiti, 

przesyłamy Waszeį 
kscelencji wyrazy serdecznych uczuć 

narodu 

i postępu, jaki stwier- 

podróży. (—) Baratelli, 
Vergagni, Cantalamesso, 

Wzmacniasz bilans handlowy  Ardemagni, Criscuolo.
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ECHA KRAJOWE (irnsznų plon szalejgcych burz 
Żewsząd nadchodzą hiobowe wieści -—Statki toną —Lądy 

zalane — Mrozy 

BERLIN. 27. 11. W Kolonji wicher wyrywał drzewa z korzeniami, zry- 
wał dachy i przewracał kominy. Połączenia drutowe zniszczone. W okr. Saary 
wskutek ulew grozi powódź. W Neunkirchen dworzec stoi pod wodą. Wiele 
szkody wyrządziła burza w lasach i drzewach owocowych. W Cassel dworzec 
wielce ucierpiał od powodzi. Na Helgolandzie burza wyrządziła wielkie spu- 

STOŁPCE. 

— Koło gospodyń wiejskich i ziemianek 
w Stołpcach. Zdawaćby się mogło, że już 
wygasło w obecnych czasach pokolenie ci- 
chych, pracowitych kapłanek ogniska domo- 
wego; że pusty szum jazbandu, niemniej 
puste hołdowanie modzie i krzykliwe rekla- 
miarstwo nowoczesne — docna opanowały 
ród niewieści. Tymczasem to złudzenie — 

pierzcha, gdy uważny obserwator, bez uprze- 
dzeń i jednostronności zajmie się tą sprawą. 
Dostrzeże on wówczas to, co zdawało się 
zaginionem, oczywiście nie tam — gdzie ki- 
pią targi i współczesna ekscentryczność ży- 
cia, lecz tam — gdzieś w ciszy i spokoju. 

Żywią tam owe «ciche, skromne a pracowi- 
te niewiasty, organizują się, pracują społecz« 
nie — lecz cicho, jakby ze wstydliwością, 
unikając skromnie wszelkiego rozgłosu. 

Tak nazwać należy i pod tym kątem 
widzenia rozpatrywać sprawę egzystencji 
Koła gospodyń wiejskich i ziemianek w Stołp 
cach. Jest to organizacja, która w sferze 
swej działalności — najmniej absorbuje opi- 
nję publiczną. Niektórym się wydaje, że ta 
cisza jest oznaką zastoju w pracy Koła, są- 
dzą, że po ryku poznaje się  mleczność... 
krowy. Niechaj-że im się tak zdaje, — przeę 
konywać nie warto i nawet szkoda zachodu 
i trudu, skoro ci „niektórzy* nie nie spo- 
strzegają. 

Żawiązane w marcu r. b. Koło gospo- 
dyń wiejskich i ziemianek, z prezeską P. Ko- 
rycką skarbniczką P. Grażyną Krupską i se- 
kretarką — p. Matusiewiczówną na czele, 
zorganizowało dotychczas dwa kursy kroju 
i szycia w Zacierzewie, gm. świerżeńskiej i 
Chalaimowszczyžnie — tejże gminy, urzą- 
dzając przytem szereg odczytów i pogada- 
nek, oraz jedno przedstawienie amatorskie, 
na którem odegrano sztukę p. t. „Dla szczę- 
ścia dziecka”. W dniach 2 i 3 czerwca zor- 
ganizowano w Stołpcach „Czarną kawę"; 
dwa świetnie zaangażowane wieczory z pięk- 
ną zabawą, z której dochód w sumie około 
500 zł. przeznaczony został na cele oświaty 
pozaszkolnej, prowadzonej przez Koło. 

Owoc tej ostatnio urządzonej zabawy 
dał możność Kołu gospodyń wiejskich i zie- 
mianek poprowadzić dotychczasową pracę w 
ramach znacznie szerszych niż dotychczas, 
ku czemu zbliżająca się pora zimowa stwa- 
rza jaknajlepsze warunki. 

Na tem zokończę to króciutkie sprawoz- 
danie, a raczej informację o działalności Ko- 
ta. Na przyszłość tęż samą taktykę zamie- 
rzamy utrzymać — nie rozpowiadać o za- 
mierzeniach, a raczej jednym rzutem oka 
spojrzeć na dokonane. , 

St K. 

BARANOWICZE. 

Koło ziemianek i gospodyń wiejskich 
pow. Baranowickiego postanowiło wziąć 
jaknajszerszy udział w mającej się odbyć 
powszechnej wystawie krajowej w Рогпа- 
niu, uważając iż będzłe to egzaminem spraw- 
ności organizacyjnej i najwyraźniejszem od- 
źwierciadłeniem, pracy społecznej,  gospo- 
darczej i kulturalnej kobiet — Polek w No- 
wogródczyźnie. Ażeby udział ten był należ- 
nie zeprezentowany, Koło zwróciło się do 
członkiń z propozycją dobrowolnego opodat- 
kowania się w postaci jednorazowej składki 
w wysokości 10 zł, z których  uzbierany 
fundusz zostanie przesłany do Centralnego 
przedstawicielstwa organizacji w Poznaniu 
na budowę własnego pawilonu. 

Państwowy Bank Rolny postanowił u- 
dzielić kredytu w sumie 150.000 zł. na zakup 
krów. Przypuszczalnie kredyt ten zostanie 
podniesiony do 210.000 zł. 

Onegdaj odbyło się pierwsze posiedze- 
nie zarządu klubu kresowego. W skład za- 
rządu weszli: starosta Emeryk, pulkowniko- 
wie Abraham,  Sokół-Szachin i Szalewicz, 
dyr. Terajewicz, major Szczelecki i p. Ma- 
rjan Korwin-Piotrowski. 

WIDZE pow. Brasławski. 

— Zła gospodarka gminna. Dużo jesz- 

cze wody„upłynie w Wilji naszej i nie jedną 
wiosnę skowronek nam obwieści, nim w 
wielu urzędach gmin naszych, będziemy 

mieli prawdziwych gospodarzy, ludzi odpo- 
wiednich na swem stanowisku, ludzi pracy, 
umiejących należycie gospodarować i umie- 

jętnie, oszczędnie i celowo używać grosza 
publicznego, ciężko zdobytego przez płatni- 
ków. Przytaczam przykład naszej niezdarno- 

_ ści, zmarnowanego czasu, pieniądza i pracy. 
Wiosną roku bieżącego, widocznie z 

połecenia władz. powiatowych, poczęto za- 
drzewiać drogi w gminie Widzkiej. Użyto na 
to kilka tysięcy drzewek, z czego na samę 
tylko miasteczko, rozsadzono ich kilkaset. 

jo całej roboty przystąpiono niezdarnie i 
nieumiejętnie, naprzód bo, przywiezione 
setki drzewek, rzucono w szopie przy gmi- 
nie, które tak tu leżały z odsłoniętemi i wy- 
stawionemi na wiatr wiosenny korzeniami, 
nareszcie późną wiosną poczęto je sadzić. 
Samo sadzenie przeprowadzono w iście bar- 
barzyński sposób, wpychano drzewka do 
ciasnych dołów, ze skurczonemi korzeniami, 
mocno udeptano ziemię przy pniu, przysta- 
wiono przy drzewku w trójkąt trzy  de- 
szczułki i niemiłosiernie wbito je młotem tuż 
przy samem drzewku do ziemi, czem Ober- 
wano i ucięto korzenie u drzewek i dziesią- 
ta ich część się nie przyjęła. A teraz spójrz- 
my jak wyglądają cudem ocalałe drzewka. 
Oto korony ich obłamane, pnie pochylone w 
różne strony deszczułki ochronne  rozluz< 
nione, lub rozkradzione, a te, które pozosta- 

ły przy drzewkach, mając drut kolczasty w 
wiązadle, niemiłosiernie rwą palta i chustki 
przechodniom w porze wieczornej, w. tych 
strasznych ciemnościach jakie panują na 
ulicach miasteczka, bo rozległe i ludne mia- 
steczko Widze, nie posiada ani jednej latar- 
ni, ani jednej lampy, któraby przynajmniej 
do północy oświetlała torturowe ciemności 
miasteczka, zapadające od godz. 4 po poł. 
Wszystko tu jest bez dożoru i opieki. Takie 
to są u nas porządki w miasteczku Widzach, 
a miasteczko to bogato zasila kasę gminną. 
Cała gospodarka gminna prowadzoną jest 
tylko jakby przymusu, dla oka, aby*wciąż 
te same roboty powtarzać i z każdą wio- 
sną fozpatrywać roboty na nowo, choćby 
jak z tem sadzeniem drzewek na drogach 
A tym przykładem jest fakt, że przed do- 
mem i oknami mieszkania wójta, sterczą 
rożny od pięciu złamanych drzewek, posa- 
dzonych przeszłej wiosny. Czyżby już był 
taki brak ludzi u nas, prawdziwych gospo- 
darzy u siebie w kraju i ludzi odpowiednich 
na swem stanowisku. Vosc. 

DZISNA. 

— Gimnazjum państwowe. Dążenie Pań- 
stwa polskiego do pokoju, do prawdziwej 
"wolności, do niesienia oświaty i kultury w 
najszersze masy ludu polskiego — widać na 
każdym kroku w każdym zakątku naszej 
ziemi. Nie kazamaty, koszary i więzienia bu- 
dujemy, lecz odwrotnie zasypujemy lochy 
więzienia rujnujemy ceie więzienia przerabia- 
jąc na wspaniałe sale wykładowe, z których 
światło nauki wypływa, zamiast dawniej- 
szej ćmy i zwyrodnienia. Gdzież ten okrzy- 
czany teror biały?. 

Oto w Dziśnie mają nasi sąsiedzi z za 
Dźwiny przykład owego białego teroru. 

Więzienie zamienione na gimnazjum. — 
Duży, śliczny gmach za miastem wśród pia- 
sków gołych narazie mile położony dla oka; 
lecz miejmy nadzieję że młodzież tej uczelni 
pełna sił młodych i hartu pad dobrem. kie- 
rownictwem swych profesorów, zamieni w 
kilka lat te pustkowia w śliczny park i 
ogrody w co wierzymy i czekamy. Lecz jest 
i druga strona smutna tego gimnazjum.— 
to brak profesorów — matematyka, przyro- 
da, niemiecki — nie obsadzone:  Dziatwa 
starszych klas bije alarm, stękają, — że ma- 
ja moc wolnego czasu, że im wstyd, że nic 
nie robią — czemu? bo nauczyciele powy- 
jeżdżali — kiedy? 
listopadzie na początku roku szkolnego. 

Pytanie, co mają robić rodzice: — Z0- 
stawić dzieci aby nic nie robiły, albo za- 
brać do domu na ślizgawkę, bo gdzież te- 
raz posłać — do Wilna tam wleźć nie mo- 
żna, a choćby i tak, czy dziecko w nowych 
warunkach szybko się przysto 'suje, a czy 
będzie możebność rodzicom opłacić internat 
140—160 zł. miesięcznie w Wilnie przy te- 
gorocznych urodzajach w naszym powiecie? 
Oto jakie pytanie mamy teraz przed Sso- 
ba i jak mamy postąpić — pytamy Kura- 
torjum, Ministerjum i inne czynniki, które 
w tem mają jakikolwiek głos. Czy dla nas 
Połska —jest macochą. Czy my jesteśmy 
obywatelami il lub ill klasyf czy my nie 
niesiemy ciężarów podatkowych jak inni, 
że w naszem gimnazjum może nie być nau- 
czycieli. 

Zamiast tego żeby dać lepsze siły, 
zwrócić więcej uwagi na ten upośledzony 
i tak zakątek o różnorakiej ludności, to ma- 
my zjawisko odwrotne. 

Szkoła jest ale uczyć niema komu. Je- 
żeli Kuratorjum ma zamiar zamknąć gimna- 
zjum w Dziśnie, to polityka zupełnie prawi- 
dłowa, gdyż przez rok, dwa nie zostanie tam 
żadnego ucznia, bo pocóż tracić drogi czas. 
Warunki istnienia gimnazjum w Dziśnie są 
jednakowoż dobre. Mieszkań st osunkowo 
dużo (tu był dawniej powiat) życie nie bar- 
dzo drogie, bo mieszkanie i utrzymanie dla 
sztubaka kosztuje od 60 do 80 zł. miesięcz- 
nie (kiedy w Wilnie przeszło 150 zł.) cisza 
zupełna gdyż Dzisna położona na samej gra- 
nicy t. j. mamy wszystkie najlepsze wa- 
runki do nauki a jednak? C. A. 

SZARKOWSZCZYZNA pow. Dziśnieński- 

— Potrzeby szkolnictwa. Siedmioklaso- 
wa szkoła w Szarkowszczyżnie jest dosyć 
dobrze prowadzona i prawie  dostątecznie 
obsadzona przez nauczycieli — ale lokalu 
odpowiedniego niema; a mieści się w kilku 
domach żydowskich, gdyż jedyny dom szkol- 
ny (przedwojenny) jest tak mały, że z tru- 
dem mieszczą się dwa oddziały. Rada gmin- 
na płacąc suty czynsz żydkowi, wcale nie 
myśli o budowaniu swego . odpowiedniego 
domu pod szkołę. 

Rozpoczęta budowa szkółki powszech- 
nej w Pialinikach jeszcze w roku 1927 w 
tym roku dopiero co dobiega pokrycie dachu. 
Ta ertergja zarządu gminy Szarkowskiej w 
tym wypadku jest zadziwiająca. 

W kilku szkółkach naprzykład w Rym- 
kach około 23 uczni katolików wykład reli- 
gii dla katolików wcale się nie odbywa, 
gdyż nauczycielstwo prawosławne niema 
prawą wykładać (słusznie) a ksiądz nie do- 
jeżdża. Jedyne wyjście — obsadzenie szkół 
odległych od kościoła przez nauczycieli kato- 

C. A. 
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teraz w październiku, - 

stoszenia. 
BERLIN. 27.11. Mieszkańcy Hamburga ubiegłej nocy zostali rozbudzeni 

wystrzałami. armatniemi, sygnalizującemi nową powodź. Wszystkie urządze- 
nia wybrzeża, koło portu hammburskiego zostały zalane. 

Auta i tramwaje zaledwie z trudem torują sobie drogę przez ulice za- 
lane wodą. 

; BERLIN. 27.11. — „Berliner Tageblatt“ donosi z Amsterdamu o olbrzy 
mich szkodach, wyrządzonych przez powódź. Całe prowincje Holandji zalane 
są wodą. Szczególnie dotkliwe szkody wyrządziły ulewy i burze w Rotterda- 
mie i okolicy. 

Orkan przerwał tamy, broniące centralnej dzielnicy miasta, dzięki cze- 
mu woda wdarła się na pryncypalne ulice. Wszystkie piwnice w tej dzielnicy 
zostały zalane. Ruch tramwajowy i aut przerwany. 

Z różnych miejsc nadchodzą wiadomości o całym szeregu ofiar w lud- 
dziach. 

KOLONIA. 27. 11. — Ren wzbiera , gwałtownie. Woda zalała w zagł. 
Ruhry szereg parterowych mieszkań, w okr. koleńskim wicher zerwał około 
60 połączeń telefonicznych. 

W południowym Schwarzwaldzie szałeje burza Śnieżna. Śnieg leży na 
18 ctm. 3 st. mrozu. 

GRENOBLE. 27. 11. — Sytuacja załanych wsi staje się coraz poważ- 
niejsza, Drogi zniszczone. 

PAU (Basses Pyrenees), 27.11. — Potoki górskie wezbrały. Dwa domy 
runęły w gruzy. Władze przedsięwzięły środki dla ochrony dróg. 

LONDYN. 27.11. — Nad Filipinami i morzem Chińskiem przeszła wiel- 
ka nawalnica. Zewsząd donoszą o okrętach, które są w niebezpieczęstwie. Na 
Filipinach tajfun ten zniszczył 30 proc. plantacyj kokosowych. Burza nisz- 
zniszczyła okręty stojące w portach. 

Od czterech dni szalała nad Atlantykiem wiełka burza, która wyrzą- 
dziła dotkliwe szkody. Około 21 statków zatonęło. Załogi przeważnie urato- 
warto. 

Ruch okrętowy między Doovrem, Folkstone i Niewhawem został od 
dziś rana wstrzymany z powodu burzy. 

PARYŻ. 27.11. Wpobliżu wybrzeży północnej Afryki parowiec francuski 
„Cenar'*, który płynął od Algieru zatonął w odległości zaledwie 10 mil od 
brzegu. Z 19 członków załogi 15 utonęło, zaś czterech zostało usatowanych 
przez statki wysłane na pomoc tonącemu parowcawi. 

N.JORK. 27. 11. — Północno - zachodnie Stany nawiedziła tala mrozów. 
W stanie N. York warstwa śniegu wynosi 20 ctm. 

„bwów” nie może zawinąć do Gdyni 
z powodu szalonej burzy. 

GDYNIA. 27.11. Statek szkolny „Lwów'* po odbytej 5-miesięcznej po- 
dróży ćwiczebnej do morza Czarnego i w południowe strony Atlantyku, wró- 
cił już na Bałtyk, jednak z powodu niepomyślnego wiatru i silnej burzy, sza- 
lejącej na polskiem wybrzeżu, do portu gdyńskiego zawinąć nie może. 
„Lwów od 25 bm. tawiruje pomiędzy Rożewiem i Helem, oczekując uspoko- 
jenia się morza, względnie zmiany kierunku wiatru. Próby przyholowania 
„Lwowa do Gdyni nie powiodły się, gdyż wskutek silnej fali, podrzucającej 
zarówno hołownikami jak i „Lwowem stałowe liny przerwały się jak nici. 
Wicher i burza panują nad polskiem wybrzeżem z niesłabnącą siłą od piątku 
ub. tygodnia. 

Według informacyj, zaciągniętych w P.I.M. w nocy z 26 na 27 bm, ma 

nastąpić zmiana kierunku wi 
no - zachodni, przyczem wia 

z południowego na zachodni, wzgl. północ- 
wztnoże się aż do siły huraganu o szybkości 

do 130 kim. na godzinę. Huragan ten będzie miał charakter porywisty, dzięki 

czemu może zdoła „Lwów'* zawinąć do Gdyni. 

Tragiczny skutek hęzmyślnej zabawy z hronią 
Syn zabił matkę 

NOWY SĄCZ. 27. 11. Trzynastoletni Markowicz podczas zabawy wymierzył 2 

6-cio milimetrowego floweru nie wiedząc, że jest nabity, do matki swej, przyczem po- 
ciągnął za cyngiel. Padł strzał, Matka Markowicza traliona w serce zmarła natychmiast. 

Syn wraz z trojgiem rodz eństwa został dzięki swojej nieostrożności osierocony. 

Kamienice walą się wszędzie 
Ostatnio zdarzyło się to w Wiedniu. 

WIEDEŃ, 26 XI. PAT. Dziś rano zawaliła się tutaj dwupiętrowa kamie- 
nica, położona w obwodzie IX. 

Zawalenie się domu powstało z tego powodu, że w lokalu sklepowym, 
znajdującym się na parterze, podjęte były prace w celu jego rozszerzenia. Na 
szczęście personel sklepowy oraz robotnicy, zajęci przy tych pracach, zdołali 
się w czas uratować. Czy znajdują się jakiekolwiek osoby pod gruzami, nie mo 
żna było dotychczas stwierdzić, 

Na miejsce katastrofy zjawił się prezydent policji wiedeńskiej. Olbrzymie 
tłumy ludności obiegają ulicę, na której zdarzyło się zawalenie, tak, że komuni 
kacja tramwajowa została w tej okolicy przerwana. Straż pożarna pracuje nad 
usunięciem gruzów. * 

00-letni malarz, krewny Hindenburga, zamordowany. 
BERLIN, 26 XI. PAT. W odosobnionej willi pod Berlinem zamordowany został 

artysta-malarz prof. Herbert Kurz— liczący 
Mordu dokonano w ciągu niedzieli. 

70 lat, krewny prezydenta Hindenburga. 
Policja stwierdziła, że przeszukano całą willę, 

zabierając liczne przedmioty, a prawdopodobnie i pieniądze. 

Ujęcie organizafora zbiorowej ucieczki więźniów 
z domu karnego w Grudziądzu 

BYDGOSZCZ. 27.11. W wyniku zarządzonej przez władze obławy aresztowano w 
Bydgoszczy niebezpiecznego bandytę i inicjatora masowej ucieczki z domu karnego w 

Grudziądzu Wacława Jastrzębskiego. Ponadto pochwycono w Golubiu drugiegozbiega wię 
ziennego Ciulkiewicza. 

Wrażenia z Kabulu 
stolicy Afganistanu. 

Kiedy w drodze do stolicy Afganista- 
nu szofer nasz z dumą opowiadał nam 
o wsjfaniałym rozwoju Kabulu, przy 
każdej okazji podkreślając, że „Kabul 
kalan, Kabul bismar kalan*  (Kabul 
jest duży,, bardzo duży), uśmiechaliś- 
my się pobłażająco, będąc mniemania, 
że poczciwy szofer afgański jak zwy- 
kle blaguje; ostatecznie. widzieliśmy 
już cały szereg miast afgańskich, wi- 
dzieliśmy Mazar, Tasz-Kurgan i Gaj' 
bak, — a o wszystkich tych miastach, 
będących raczej większemi osadami, 
mówiono nam zawsze, że są to wielkie 
miasta. jak tylko jednak auto nasze 
wjechało do stolicy Afganistanu, mu- 
sieliśmy przyznać, że tym razem szo- 
fer mówił prawdę. Kabul jest istotnie 
miastem, a przytem jednem z najład- 
niejszych miast Orjentu. 

Minęliśmy cały szereg mniejszych 
uliczek przedmiejskich i znaleźliśmy się 
w pięknej szerokiej alei orzechowej. 
Poprzez. drzewa widać było wspaniałe 
nowoczesne domy z kopułami i muro- 
waremi płotami, przed nami ciągnęła 
się nowoczesna ulica rzęsiście oświet- 
lona elektrycznemi latarniami. W każ- 
dym niemal domu spostrzegliśmy gu- 
stownie urządzone wystawy sklepowe, 
przed sklepami koszyki z najrozmait- 
szemi owocami i stoiska z orzeźwiają- 
cemi napojami. Byliśmy zaskoczeni 
wyglądem miasta i z radością przyta- 
kiwaliśmy naszemu szoierowi: „Kabul 
kalan“. 

Po raz pierwszy od wielu miesię- 
cy, spędzonych wśród gór i stepów, 
zbudził nas rano gwizd syreny fabry- 
cznej. Otwieramy okno, i do pokoju 
naszego wrywa się szum i hałas wiel-- 
komiejski. Spoglądamy na ulicę; na ro- 
gu spostrzegamy kabulskiego policjan-' 
ta, który żywo gestykulując, reguluje 
ruch uliczny; tabliczki z francuskim 
napisem „chodzić w lewo' pouczać 
mają przechodniów ulicznych o konie- 
czności chodzenia „z prądem*. Napi- 
sów tych nikt wprawdzie nie rozumie, 
mimo to jednak na ulicach panuje 
wzorowy porządek, wszystko chodzi i 
jeździ „w lewo", stosując się ściśle 
do wskazówek policjanta, manewrują- 
cego zręcznie swą „czarodziejską“ pa- 
łeczką. 

Ulice kabulskie pełne są  kontra- 
stów. Niewielkie „Fordy* i auta cięża- 
rowe wymijają ostrożnie długie kara- 
wany wielbłądów, lekkie „bogi* (in- 
dyjskie pawoziki na dwuch kołach) 
lawirują zręcznie między ciężkiemi wo- 
zami afgańskich wieśniaków. Stroje 
europejskie mieszają się z tradycyjne- 
mi ubiorami orjentalnemi, elegancko 
ubrani panowie gestykulują, żywo z 
niechlujnymi kupcami prowincjalnymi. 

Największe zainteresowanie budzą 
wśród nas kobiety. Po większej części 
chodzą one jeszcze z zasłoną na twa- 
rzy,, omijając przytem z zasady ulice 
ożywione i dając pierwszeństwo bez- 
ludnym zaułkom. Ale od czasu do cza- 
su spotkać można również na ulicach 
kabulskich panie, ubrane po europej- 
sku, promieniujące w towarzystwie 
wytwornie wyglądających panów. Są 
to po większej części żony wysokich 
urzędników państwowych, oficerów i 
bogatych kupców  kabulskich. Mają 
one na sobie modne okrycia, wykonane 
podług wzorów francuskich, krótkie 

sukienki, sięgające po kolana, a na gło- 
wie mały, modny, kapelusik. Zamiast 
tradycyjnej „parandži“, twarz ich 
przykrywa woalka, która z miesiąca na 
miesiąc staje się o parę centymetrów 
krótsza. Gdyby nie obawa przed opi- 
nją publiczną“ wualki te zginetyby juž 
dawno z twarzyczek zalotnych Afga- 
nek. Zresztą walka o emancypację ko- 
biet toczy się w Afganistanie już od 
szeregu. lat. Na czele zwolenników rów 
nouprawnienia kobiet afgańskich stoi 
obecnie sam król Amanulah, który z 
całą stanowczością propaguje radyka|- 
ne hasła emancypantek kabulskich. Za 
poparciem króla doszło niedawno w 
Kabulu do założenia pierwszego  gi- 
mnazjum żeńskiego, co wywołało kom 
pletną panikę w kołach „mułłów* af- 
gańskich, usiłujących obecnie skłonić 

monarchę do zamknięcia „szkodliwej* 
z ich punktu widzenia instytucji. Ale 
król nie zamierza, jak się zdaje, ustę- 
pować, — a tak co rano podziwiać 
można na ulicach Kabulu wysmukłe 
postacie młodych gimnazistek, śpieszą- 
cych do szkoły w oryginalnych „mun- 
durkach*, w lakowych pantofelkach i 
z białą wualką na twarzy. 

Nowy „prote stachtyūski“ 
Moskiewski korespondent 

„Socjalisticzeskij Wiestnik“ 
pisma 

cym głośną w swoim czasie sprawę 
„szachtyńską*, który w najbliższym 
czasie będzie przedmiotem obrad iedne 
go z sądów sowieckich. 

„W epoce powstania ,,procesu Szu- 
chtynskiego“, — pisze ,Socjalisticze- 
skij Wiestnik*, — prześladowania so- 
cjalistów w ZSSR były na porządku 
dziennym. W całem państwie śledzono 
bacznie działalność socjalistów, którzy 
przy najmniejszem podejrz niu odda- 
*vżni byli w ręce organów policyjnych. 
Qbecnie fala prześlądowań  dz'ałaczy 
socjalistycznych opadła, Ale dookoła ro 
zpoczętych już akcyj nagromadziło się 
tyle materjałów, że. umorzenie spraw 
tych jest niemożliwe. Jedną z najwię- 
kszych co do swych roziniarów spraw, 
pochodzących z tego zakresu, jest spra 
wa inżynierów, zatrudnionych w kaini- 

sarjacie komunikacji. Kilku z aresz- 

towanych w związku z tą sprawą in- 

żynierów wypuszczono już wprawdzie 
na wolność, ale główni oskarżeni znaj- 

dują się w dalszym ciągu pod kluczem. 
Początki sprawy tej sięgają do picrw- 

szych misięcy r. bieżącego, kiedy tor 

dokonano licznych aresztowań wśród 

inżynierów, zajmujących odpowiedzial- 
ne stanowiska w komisarjacie komuni- 

kacji. Państwowa administracja poliiy- 

czna (GPU) domaga się obecnie z ca- 

łą stanowczością rozpoczęcia procesu 

przeciwko aresztowanym inżynierom. 

Przeciwko żądaniu GPU wysuwane są 

jednak poważne zastrzeżenia wskazu- 

jące przedewszystkiem na to, że prze- 

ciwko oskarżonym inżynierom zebrano 

jeszcze mniej materjału odciążającego 
niż przeciwko oskarżonym z głośnega 

procesu „szachtyńskiego'”. W tej po- 

staci, w jakiej proces ten jest przygoto- 

wany, przypomina on aż nazbyt jaskra- 

wie sztuczne inscenizacje sądowe. 

Oskarżeni siedzą tymczasem w wię 

zieniu, żyjąc w warunkach bard79 tru- 

dnych. Dwuch z nich, a mianowicie 
inż. Puzanow i inż. Rogiński zmarło na+ 

wet w więzieniu, pierwszy na atak ser- 

cowy, drugi na skutek ogólnego wy- 

cieńczenia. Jaki los spotka pozostałych 
oskarżonych, trudno narazie przewi- 

dzieć, — sądzić jednak należy, że 

„Sprawiedliwošė“ sowiecka już w cza- 

sie najbliższym potrafi w sposób swo- 

isty unieszkodliwić nieszczęśliwe ofia- 

ry klasowych fanatyków moskiewskich. 

R Korespondent g 
pniemiecki, pierwszorzędna siła, si 
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M. Pidgegki w trtme 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
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Z ZAPOMNIANEJ 
PRZESZŁOŚCI 

* (Prześladowanie unitów na Wileńsz- 
czyźnie). 

(Dokończenie) 

Skutkiem „„apostołowania* ciem- 
nych i brutalnych przędstawicieli pra- 
wosławia było stopniowe wyrzekanie 
się przez lud wszelkiej religji. Obcho- 
dzono się wcale bez posług religijnych; 
unikano cerkwi, a jednocześnie zapo- 
minano tego, czego nauczał Kościół. W 
1855, 20-I generał gubernator witeb- 
ski, mohylewski i smoleński w rapor- 
cie do cara Aleksandra II pisał: „więk- 
sza część chłopów nietylko nie umie 
żadnego pacierza, lecz nawet na pyta- 
nie, jakiej jest wiary, odpowiada: no- 
wej, tłumacząc się zaś dalej dodaje, 
dawniej byliśmy wiary polskiej, a te- 
raz, zdaje się ruskiej". 

Unja kościelna na Litwie i Białej- 
rusi została jednak zlikwidowana. 

Stało się to tylko wskutek zdrady, 
świetne zorganizowanej i wykonanej 
przez biskupa unickiego, późniejszego 
metropolitę prawosławnego Józefa Sie- 
maszkę, który dwóch swych przyjaciół 
uniwersyteckich Lużyńskiego i Zubkę 
mianował biskupami pod * warunkiem 

o" ы 

złożenia zobowiązań na piśmie o przej- 
ściu na prawosławie na każde żądanie. 
Tego, czego nie dokonała przemoc, do- 
konała zdrada zgóry. A że przemoc ro- 
syjska była często bezradna, że szer- 
sze masy unitów stawiały opór, dobrą 
ilustracją są dzieje Wilejki powia- 
towej.. 

Powiaty Wilejski i Dziśnieński były 
najbardziej oporne i sprawiły niemaso 
kłopotu władzom rosyjskim. Wilejka 
zobaczyła prawosławne duchowień- 
stwo po powstaniu r. 1831. Wówczas 
rozlokowano w mieście Szliselburski 
pułk jegrów i założono maleńką drew- 
nianą cerkiewkę. Popem pułkowym był 

Sprawa poszła gładko. Mieszkańcy 
Wilejki złożyli szereg podań jednako- 
wo brzmiących i podpisanych li tylko 
krzyżykiem. Autentyczność tych setek 
krzyżyków poświadczył uprzejmy pop 
Niemszewicz. Podania te są bardzo cie- 
kawe. Oto wzór: „Do najprzewieleb- 
niejszego Nikandra, arcybiskupa miń- 
skiego et:c. mieszczan miasta Wilejki 
uniżone podanie. „Przekonawszy się o 
prawdzie, zbawienności i zaletach wia- 
ry grecko-rosyjskiej, którą głosi nam 
protojerej mińskiego katedralnego so- 
boru, Jakób Szymanowski, starszy du- 
chowny Szliselburskiego pułku jegrów 
Szymon Antonowicz i wilejski  pro- 

niejaki Szymon Antonowicz, probo-*boszcz Ignacy Niemszewicz, którą gor- 
szczem cerkwi Ignacy  Niemszewicz. 
Ten ostatni, nie mając właściwie para- 
fji, bo prawosławnych po za wojsko- 
wyrni urzędnikami wcale nie było, znaj- 
dował się w ciężkich warunkacli ma- 
terjalnych, co pobudzało go do przed- 
siębiorczości. I oto kiedy paroch uni- 
cki Szelepin umarł, napisał Niemsze- 
wicz do prawosławnego arcybiskupa 
mińskiego Nikandra, iż unici, nie mając 
żadnego pasterza, chętnie przyjmą pra- 
wosławie. Arcybiskup Nikander dele- 
gował niezwłocznie do Wilejki proto- 
jereja Szymanowskiego a jednocześnie 
poprosił gubernatora a wydanie odpo- 
wiednich poleceń sprawnikowi i horo- 
dniczemu. 

liwie, energicznie, rozsądnie, . przeko- 
nywująco, krótko i zbawiennie wpaja 
w nas zawsze troskliwy o nasze dobro 
wilejski horodniczy pan Zan, syn Roma 
na Dziekoński, oraz sekretarz zawsze 
przychylnej tutejszej policji Piotr Pon- 
tus, oświadczamy nasze Szczere  Žy- 
czenie powrócić wraz z rodzinami na- 
szemi z cudzoziemskiego unickiego 
wyznania do miejscowej prawosławnej 
przodków naszych  cerkwi“.... I tam 
dalej. 

Gremjalne nawrócenie się  miesz- 
kańców Wilejki odbyło się w lutym 
1835 r. W tymże miesiącu guberna- 
tor miński wydał szereg rozporządzeń, 
ograniczających działalność parochów 

unickich i zabraniających pod. grozą 
kar udzielania posług prawosławnym. 
Ponieważ jednak wielu nowych  pra- 
wosławnych nawet i nie przypuszcza- 
ło, że ktoś usłużnie postawił krzyżyk 
przy ich nazwisku na wymownych po- 
daniach, przeto odrazu powstał niesły- 
chany zamęt. Zatarg trwał przez sze- 
reg lat. Niemszewicz jednak pośpieszył 
zameldować, iż prawosławie przyjęli 
mieszkańcy Wilejki w ilości 1056 
„dusz“ płci męskiej i 965 dusz żeńskiej. 
Ale prawie jednocześnie napisał skargę 
właśnie na tę płeć żeńską, której przed- 
stawicielki absolutnie nie uznają róż- 
nic dogmatycznych i podczas odpu- 
stów w Miadziole i Budsławiu zgodnie 
z dokonanem ślubowaniem,  przystę- 
pują do komunji i spowiadają się u 

księży łacińskich. Ta zbrodnia spro- 
wadziła wizytację protojereja Szyma- 
nowskiego, który ustalił nowe  prze- 
stępstwa. Tak włościanie ze wsi Bil- 
cewicze—Szket i Gotówka nie chcą 
iść do spowiedzi do popa, paroch mia- 
steczka Zanarocze Piekarski i buchal- 
ter Sawicki podobno nawoływał chło- 
pów do cofnięcia się i powrotu do Unii, 
chłop wilejski Alfer słyszał pono jak 
pewien paroch mówił włościaninowi ze 
wsi Zarzecze — Żółtkowi, iż wszyst- 
kich, którzy byli u spowiedzi w cerkwi, 
„będą wieszać” i t. p. 

Posypały się kary, więzienia, wy- 

rzucania parochów z parafij. Ponieważ 
jednak chaos nie ustawał bo lud nie wie 
dział za kogo jest uważany, przeto gu- 
bernator miński zażądał ścisłych wy- 
kazów nawróconych. Odpowiedziano 
mu krótko lecz dumnie, że w 

Wilejce i bliższych okolicach uni- 
tów niema wcale, ba wszyscy dobro- 
wolnie stali się prawosławnymi. 

Było to w r. 1835 lecz po dwóch 
latach gubernator miński Dawydow 
pisał do arcybiskupa Nikandra w ten 
sposób: „Według posiadanych przeze 
mnie informacyj większa część para- 
fjan byłej unickiej parafji wiejskiej, 
którzy w r. 1835 przeszli z unji na pra- 
wosławie, nie bywają w cerkwi i nie 
chodzą do spowiedzi; znajdujący się 
zaś w okolicach księża uniccy nie do- 
puszczają ich do spowiedzi ze wzglę- 
du na wyraźny zakaz, otrzymany przez 
nich; w ten sposób parafjanie ci, po- 
mimo wpajania zasad przez duchow- 
nego grecko-rosyjskiego, pozostają bez 
spowiedzi i wszelkich chrześcijańskich 
obrzędów”. 

Stan taki trwał długie lata i 
urzędowem zlikwidowaniu Unii... 

W dziejach likwidacji Unji ta liczna 

walka unitów o prawo wyznawania 

religii ojców, jest niemniej straszna od 

walki czynnej. Jeżeli zaś chodzi o 
gwałt nad duszą ludzką, jednakowy on 
jest, czy mu towarzyszy šwist naha- 

po 

jów, czy cichy szelest urzędowych 
listów, czy ludzie mają konać w wię- 
zieniach, czy też osaczeni ze wszyst- 
kich stron, szczuci jak dzikie zwierzę- 
ta, nie mający znikąd ratunku, muszą 
kryć Się ze swoją wiarą; chrześcijanie 
uczą się nienawidzieć chrześcijan, za- 

bijając w swem sercu miłość i zatry- 
wając ducha!... 

I dlatego, jeżeli kiedykolwiek  bę- 
dziemy mówić 0 prześladowaniach 
unitów w Polsce, musimy wspomnieć i 
o tych walkach, 
polskiej nie znalazły dotychczas od- 
źwierciadlenia, o których pamięć już 
prawie zaginęła, o których mówią tyl- 
ko pożółkłe karty urzędowych aktów, 
przechowywanych w archiwach. 

Jeżeli zaś te akty kiedy przemówią 
głośno, tragiczne zaś przeżycia unitów 
na północno-wschodnich ziemiach Rze- 
czypospolitej staną się nam znane i 
bliskie przynajmniej tak, jak bliskie i 
znane są przeżycia  Chełmszczyzny 
wówczas nietylko potrafimy ocenić i 
głębiej szanować każdy skrawek na- 
szej ziemi od wieków całych będącej 
areną zażartych walk, 'ale zrozumiemy 
dobrze czem jest ta nasza cicha, rze- 

donosi o. 
nowym procesie, żywo przypominają 
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wna kraina dla Polski całej, dla kultu- > 
ry europejskiej, zachodniej. 

Walerjan Charkiewicz.
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Wywóz z Polski masł 
Wywóz artykułów rolnych pocho- 

dzenia zwierzęcego ma doniosłe zna- 
czenie dla drobnego rolnika ze 
względa na charakter hodowlany tych 
gospodarstw. Mówiąc o wywozie, a 
więc o handlu zagranicznym, trzeba 
wspomnieć o jego najsłabszej stronie 
—organizacji. Jakie ma znaczenie 
organizacja w handlu, ilustruje załą- 
czona tablica wywozu jaj i masła za- 
granicę: (cyfry oznaczają tony) 

‚ rok sty- luty ma- kwie- maj czer- 
czeń rzec cień wiec 

1927 376 319 307 264 420 1001 
1928 681 644 688 682 735 1309 

lipiec sier- wrze- paźdz. listo- gru- 
1927 pień sień pad dzień 

1928 1249 788 787 787 585 453 
1969 — — — — - — 

gdzie widzimy, że wywóż masła w 
roku bieżącym na okres siedmiomie- 
sięczny w poszczególnych miesiącach 
w stosunku do zeszłorocznego wy- 
wozu w tym samym  czasokresie 
wzrósł prawie w dwójnasób, dzięki 
umiejętnemu ujęciu produkcji oma: 
wianego artykułu przez spółdzielnie 
mleczarskie. Wyrób bowiem masła 
domowym sposobem nie odpowiada 
warunkom rynku zagranicznego, a 
tylko może zasilać potrzeby wewnętrz- 
ne kraju. llość więc wywozowego 
masła zależna jest w tym wypadku 
w dużej mierze od sprężystości spół- 

Im więc lepszy będzie do- 
brany personel fachowy w  mleczar- 
niach, tem produkcja będzie lepsza, 
i w ten sposób zdobędziemy zaufanie 
sfer kupieckich zagranicznych. Jak wi- 
dać z wywozu masła w roku biežą- 
cym spółdzielnie nasze wywiązały się 
poniekąd ze swego zadania, a to 
trzeba zawdzięczać już szkołom mle- 
czarskim jak w Liskowie i Rzeszo- 
wie, które dały zastępy młodych 
instruktorów. Trzebaby zwrócić uwa- 
gę jeszcze na ilość mleczarń w 
Polsce: obecnie posiadamy przeszło 
800; w porównaniu n. p. do roku 
1925 wzrosła ilość dwukrotnie. Przy- 
glądając się jeszcze tablicy wywozu 
masła tak w roku bieżącym jak i w 
roku ubiegłym np. w miesiącu marcu 
i lipcu, zauważymy nieproporcjonalną 
różnicę w wywozie i tak w miesiącu 

„ lipcu w trójnasób prawie wywieźliśmy 
masła jak w marcu. To należy tłu- 
maczyć tem, że u nas hodowla bydła 
w gospodarstwach mniejszych jest 
jeszcze słabo postawiena. 

w odniesieniu do województw 
północno-wschodnich, a więc Wileń- 
skiego i Nowogródzkiego, zauważyć 
się daje w ostatnich _ dwu latach 
wprost żywiołowy wzrost ruchu spół: 
dzielczo-mleczarskiego, tak wśród 
większej jak mniejszej własności. 

Niestety przewidywać należy, że 

- Mrjer qospodarczy Ziom Wochodhni 
a w roku 1297 i 1928. 
skutkiem klęski nieurodzaju, której 
ogrom nie jest przez społeczeństwo 
należycie doceniany, siłą rzeczy musi 
nastąpić poważne załamanie, tembar- 
dziej niebezpieczne, że rzucić może 
rozwój spółdzielczy o kilka lat wstecz. 
Mam tu na myśli katastrofalny brak 
paszy, który łącznie z brakiem Środ- 
ków nabywczych zmusza rolnika do 
wyrzucania na rynek nietylko „chu- 
dzizny”, ale i sztuk hodowlanych. 
Bank Rolny, który tak zwanemi kre- 
dytami hodowlanemi mógłby ponie- 
kąd uratować sytuację, & przyczyn 
niez ozumiałych dotąd ociąga się z 
wyraźnem postawieniem  kwestji, 
karmiąc obietnicami, a jednocześnie 
operując konferencjami, których aktu- 
alność zdawałoby się jest zupełnie 
przebrzmiała. 

H—ski, 

INFORMACJE. 
WAŻNE DLA PODATNIKÓW. 

Dotychczasowa praktyka wykazaia, że 
znajomość przepisów, podatkowych, ograni- 
czając się do ustaw i do rozporządzeń wy- 
konawczych, ogłaszanych w „Dzienniku U- 
staw”, jest dla płatnika zupełnie niewystar- 
czającą wobec wydanych dotychczas przesz- 
ło 300 okólników Ministerstwa Skarbu i oko- 
io 200 zasadniczych wyroków Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

Ogromnem utrudnieniem w tej dziedzinie 
jest tajemniczość okólników, o których trze- 
ba specjalnie dowiadywać się, aby je poznać. 
Ale nawet posiadając te okólniki, trudno jest 
wszystkie zachowywać stale w pamięci. Tym 
czasem bezprzecznym faktem jest, że znajo- 
mość okólników i wyroków stanowi zasadni- 
czy warunek prawidłowego orjentowania się 
w stosowaniu prawa przez administrację po- 
datkową. 

Żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji i u- 
przystępnić sferom gospodarczym, zwłaszcza 
zaś organzacjom znajomość stosowanego 
przez władze prawa skarbowego, Stowarzy- 
szenie Kupców Polskich zebrało i zmodyfi- 
kowało wszystkie okólniki Ministerstwa Skar- 
bu oraz wyroki Najwyższego Trybunału Ad- 
ministracyjnego w sprawach dotyczących 2 
najważniejszych podatków: dochodowego i 
przemysłowego (Świadectwa przemysłowe i 
podatek obrotowy). W pracy trwającej dłuż- 
Szy okres czasu uwzględniono wszystkie wy- 
jaśnienia Ministerstwa Skarbu, poczynając od 
r. 1922 i wyroki N.T.A. od r. 1924 aż do dnia 
1 października 1928 r. 

Zebrany materjał został wydrukowany w 
formie książki wydanej nakładem Stow. Kup- 
ców Polskich jako „Zbiór okólników i wyro- 
ków podatkowych'*. Książka ta jest już do 
nabycia. 

„Zbiór okólników i wyroków podatko- 
wych'* zawiera 208 stron formatu ósemki; ce- 
na. księgarska 6. zł. - 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (Ceny w Wilnie z dnia 27 listopada rb. 

Ceny za 100 kg. w tranzakcjach wagono- 
wych franco st. Wilno: żyto 39 zł., owies 
zbierany 30 - 32, młynkowany 35, jęczmień 
browarowy 36, na kaszę 30 - 32, otręby pszen 
ne 30, żytnie 27 - 28, makuchy Iniante 50 - 
51. Tendencja spokojna. Dowóz dostateczny. 
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Saturnina 
  

Spe -trzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S$. 8. 

z dnia — 27-XI 1928 r. 

«Ciśnienie j -41 
- średnie w m. | 

| Temperatura J 
śrecnia 1 

O za do- | 
mų mm | 9 

+ 4% 

Wiatr 
erzewiżający 1 

| (wagi: rano deszcz, po południu 
' Pół pochmurno. 

Minimum za dobę -]- 30C. 
Maximum na dobę 52C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

Przeważający południowy 

URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda przyjął na audjen 
cji następujące osoby: 

Inspektora « generalnego służby zdrowia 
„ dr. Hryszkiewicza, delegata Ministerstwa R. 

Publ. inż. Łapińskiego, przybyłego w spra- 
wach Powszechnej Wystawy Krajowej w 
Poznaniu, przedstawicieli komitetu zjazdu 
delegatów zw. strzeleckiego Rzeczypospoli- 
tej pp. dr. Madeyskiego z Warszawy i Kar- 
czmarczyka, którzy prosili Wojewodę o wzię 

"W cie udziału w zjeździe który odbędzie się 8 
i 9 grudnia rb. w Warszawie. 

Marszałek Piłsudski nadesłał podzię- 
kowania za zyczenia. Na ręce p. Wojewody 
Raczkiewicza nadeszło pismo mieszczące w 
sobie podziękowania p. Marszałka Piłsudskie 
go za życzenią nadesłane z okazji 10-lecia 
wskrzeszenia niepodległości  Rzeczypospoli- 
tej, Pan Marszałek prosił p. Wojewodę o prze 
słanie w jego imieniu podziękowań wszyst 
kim organizacjom, które przyłączyły się do 
życzeń wysłanych przez p. Wojewodę. 

› — Czasowy starosta mołodeczański. Z 
dniem 27 bm. Radca wojewódzki p. Witold 
Żorawski objął czasowo * pełnienie obowią- 
zków starosty w Mołodecznie. 

— Zmiana na stanowisku zastępcy staro 
«-sty grodzkiego w Wilnie. Z dniem 2 grudnia 

rb. dotychczasowy zastępca starosty grodz- 
kiego w Wilnie p. Bohdan Aleksandrowicz 
Obejmuje stanowisko Insp ektora Związków 
Komunalnych w Urzędzie Wojewódzkim w 

ilnie, 
Stanowisko zastępcy starosty obejmie do- 

Ychcząsowy referent administracyjno - kar- 
ny tegoż starostwa p. Antoni Dworzecki - 
Ohdanowicz. 

NIKA 
— Komendant miasta nadkom. Izydor- 

czyk przybył do Wiina. W dniu wczorajszym 
przybył do Wilna i objął urzędowanie no- 
womianowany komendant policji m. Wilna 
nadkomisarz lzydorczyk. Nowy komendant 
P.P zameldował się p. Wojewodzie w obiec- 
ności komendanta wojewódzkiego insp. Pra- 
szałowicza. 

— Red. Czesław Jankowski piczes Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich i: wice pre- 
zes Związku Syndykatów Dziennikarzy 
Polskich przebywa obecnie ciężką ku- 
rację połączoną z zabiegami chirurgicznemi 
w klinicie znakomicie prowadzonej przez To- 
warzystwo pielęgnowania chorych pod wt- 
zwaniem św. Józefa. Czuwają nad pacjentem 
tak bliskim redakcji „Słowa* z niestrudzoną 
pieczołowitością naczelny lekarz m. Wilna 
dr. Minkiewicz, prof. dr. Januszkiewicz i świe 
tny chirurg prof. dr. Michejda. Jak długo po- 
trwać może kuracja przewidzieć narazie tru- 
dno; towarzyszą jej najserdeczniejsze życze- 
nia tak licznych przyjaciół naszego czczi- 
godnego kolegi. 

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia Kotmitetu rozbudowy 
m. Wilna. Na posiedzeniu Komitetu rozbu- 
dowy m. Wilna, odbytem w dniu 26 listo- 
pada przyznano kilka požyczek na ogėlną su- 
mę 34.000 zł. Pozatem zostało poruszono 
kilka kwestyj dla wyjaśnienia których wy- 
jeżdża dziś do Warszawy prezes komitetu 
p. W. Czyż. 3 к 

— (0) W sprawie budżetu miejskiego na 
rok 1929 - 30. W dniu wczorajszym Magi- 
strat przystąpił do ułożenia budżetu m Wil- 
na na rok 1929 - 30. Pierwszą pracą w tym 
kierunku jest ustalenie etatów pracowników 
miejskich. Sprawie tej będzie poświęcono 
kilka posiedzeń. 4 

— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji O- 
grodowej. We czwartek dnia 29 listopada 
odbędzie ste posiedzenie miejskiej Komisji 
ogrodowej. Na porządku dziennym rozpa- 
trzenie projektu preliminarza budżetowego 
działu ogrodów miejskich. 

— (b) Nowy naczelnik wydziału zdro- 
wia. Jak się dowiadujemy naczelnikiem woje- 
wódzkiego wydziału zdrowia zostanie p. dr. 
Budziński — asystent USB. 
„— (b) Magistrat a organizacje żydow- 

skie. Organizacje żydowskie w Wilnie, wy- 
słały do Magistratu pismo, _ oświadczając, 
iż nie zgadzają się na zamianowanie dra 
Szermana lekarzem szkolnym w szkołach ży- 
dowskich. W odpowiedzi na to oświadczenie, 
Magistrat wyjaśnił iż prośba organizacyj ży- 
dowskich nie będzie w tej sprawie wzięta 
pod uwagę. 

— Nowy podatek ustala gmina żydowska 
Zarząd gminy żydowskiej w Wilnie postano- 
wił wyznaczyć podatek w wysokości od 24 - 
600 zł. rocznie na pokrycie niedoborów jakie 
miała dotychczas Podatek ten obejmujący 
wszystkich żydów przyniesie gminie ponad 
400.000 zł. co pozwoli jej na racjonalne pro- 
wadzenie. 

SŁOW © 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu, w ubie- 
głym aygodniu zachorowało w»Wilnie na ty- 
tus brzuszny 5 (zmarło 2), nieokreślony 2, 
płonicę 12, błonicę 6 (1 zm.), ospę wietrz- 
ną 6, krztusiec 11, różę 1, grypę 4, gorącz- 
kę połogową 1, gruźlicę 12 i jaglicę 7 osób. 

: SAMORZĄDOWA. 
—Spis ogierów wyznaczonych przez De- 

pot na województwo Wileńskie. Na posie- 
dzeniu Komitetu rozdzielczego jakie odbyło 
się w dniu 15 bm. wyznaczone zostały na 
wiosenny okres kopulacyjny na woj. Wileń- 
skie następujące ogiery stajni  janowskiej: 
pow. Dziśnieński — maj. Horodziec — Łu- 
żki — „Effendli* pół krwi (Il gat.) i Maesto- 
so Futo lipicaner (I kat), maj. Ozierce — 
Wanderbursch (pół krwi II k.), Halmund, 
(półkrwi III k.) i Dahomej (półkrwi arab III 
kat.), maj. Parafianowo — Łowczy i Mar- 
kiz (obydwa półkrwi II k.), Farys (półkr. 

k 
Powiat Oszmiański: maj. Bienica — Pe- 

regrin (pėtkrwi III k.) Willam (szwed..I k.), 
maj. Holszany — Kalif (półkr. Illk.) i Bark 
(szwed. I k.), maj. Nowosiołki — Wright 
pełn. krwi Il kat.) i Alsing (szw. I). 

Pow Postawski: maj. Duniłowicze — Hu- 
bert (półkrwi III k.), Hast (szwed. I k.) Po- 
wiat Święciański: maj. Cerkliszki — Gospo- 
dar (półkr. Ill k.) Ryling (szwed. I k.), maj. 
Olszew — Cynik (półkr. III k.) i Amuratto 
(półkr. arab I). 

Powiat Wileńsko - Trocki: maj. Lubań— 
Shagya X (półkr. arab II), Rustan (szwed I) 
maj. Serwecz — Thagya XII (półkrwi arab 
I), Tor (szwed I k.), maj. Rzesza — Labra- 
dor (pełn. III k.), Sheraky (półk. arab III), 
Minar (szwed I k.), maj. Szumsk — Seladin 
(półk. III) i Necksta Blacken (szwed I k.) 

— Konierencja związków zawodowych. 
Dn. 25 bm. przy ul. Kijowskiej 19 odbyła 
się okręgowa konferencja związków zawo- 
dowych klasowych Ziemi Wileńskiej. Na kon- 
ferencji brali udział 95 delegatów związków 
zawodowych. 

Grupa niezależnych socjalistów w skła- 
dzie pp. Berdnarowicza, Maszczyka, Bujki 
i Kaca usiłowała rozbić konferencję. Wobec 
powyższego konferencja uchwaliła usunąć z 
sali p. Berdnarowicza. 

P. Berdnarowicz oświadczył iż związek 
zawodowy pracowników Kasy Chorych któ- 
ry obecnie reprezentuje, występuje ze składu 
Okręgowej Komisji zw. zawodowych i opu- 
Ścił konferencję. Wraz z Berdnarowiczem 
wyszli Bujko, Maszczyk i Kac. 

Następnie prezes Okręgowej komisji Stą- 
żewski odczytał sprawozdanie z działalnoś- 
ci komisji za rok ubiegły, które zostało je- 
dnomyślnie przyjęto. 

Pos. Pławski i Zdanowski wygłosili refe- 
rat na temat „Chwila bieżąca”. 

W. końcu dokonano wyborów Okręgo- 
wej Komisji Wybrani: Stążewski, pos. Pła- 
wski, Żejmo, Bortnicki, Kuran,  Aronowicz 
(Bund), Walukiewicz, Judycki, Godwod, Ho- 
rlica, Malek i Własik. 

KOMUNIKATY 
— Koncert na gwiazdkę dla žolnierzy.— 

odbędzie się — przypominamy — dzisiaj we 
środę 28 bm. o godz. 20 w sali Kasyna Ofi- 
cerskiego Mickiewicza 13. „Rodzina Wojsko-- 
wa“, która urządza koncert, zapewniła sobie 
umyślny przyjazd na ten wieczór do Wilna 
znakomitej spiewaczki opery warszawskiej 
pani Adeliny Czapskiej. Już sam występ go- 
ścia warszawskiego nadto współudział wielce 
utalentowanej poetki naszej p. Wandy Nie- 
działkowskiej -Dobaczewskiej i doskonałego 
pianisty p. Władysława Trockiego, sprawią 
niewątpliwie, ż publiczność nasza pośpieszy 
tłumnie na koncert — nie mówiąc o tak po- 
pularnym celu, jak Gwiazdka dla żołnierza. 
Z koncertu podążymy na zabawę dla funkcjo- 
narjuszy policji Państwowej w Sali kolejów= 
ców na ul. Dąbrowskiego. 

— Dzisiejsze zebranie u Techników z0- 
stało odwołane. Proszeni jesteśmy o podanie 
do ogólnej wiadomości, że zapowiedziane na 
dziś zwykłe środowe zebranie towarzyskie 
u Techników nie odbędzie się. 

— Zabawa dła funkcjonarjuszów Policji 
Państwowej i ich rodzin z okazji Tygodnia 
Policyjnego Domu Zdrowia, odbędzie się dzi- 
siaj w środę, 28 listopada w sali klubu Kole- 
jowców przy ul. Dąbrowskiego Nr. 5 o godz. 
9 wiecz. Zabawę urządza Komitet obywatel- 
ski z komendantem placu pułk. Giżyckim i 
prezesem Uniechowskim na czele. Wstęp bez 
płatny. Komitet rozesłał szereg zaproszeń ta- 
kże do wielu osób z poza obrębu Policji. 
Udział ich w tej zabawie którą inauguruje 
Tydzień Policyjny, będzie wyrazem należne- 
go uznania dla naszych przyjaciół i opieku- 
nów. Strój wizytowy. 

— (b) Zjazd T-wa Szkoły Białoruskiej 
Wdniach 9 i 10 grudnia rb. odbędzie się od- 
dawna zapowiedziany zjazd _ T-wa szkoły 
białoruskiej Na zjeździe tym w myśl oświad- 
czenia danego swego czasu przez władze, 
mają być przeprowadzone wybory nowego 
zarządu T-wa. Pozatem na zjeździe tym о- 
mawiane będą sprawy organizacyjne. Po 
zjeździe delegaci udadzą się na zwiedzenie 
muzeum im. J. Luckiewicza. 

— Zarząd Wileńskiego Komitetu  Wo- 
jewódzkiego L.O.P.P, podaje do wiadomo- 
Ści, że zgodnie z art. 20 $ 2. Statutu L.O.P.P. 
i uchwałą Rady Główrej z dnia 25-11 1927 
roku, dnia 9 grudnia 1928 roku o godzinie 
11 (jedenastej) w lokalu .  Spółdziel- 
czego Banku dla Handlu i Rzemiósł w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się progra- 
mowo.budżetowe ogólne zgromadzenie "Ko- 
mitetu z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie. 2) Wybór  prezydjum 
zgromadzenia. 3) Program działalności i 
budżet Komitetu Woj. na rok 1929. 4) -Pro- 
gram działalności Komitetów Powiatowych. 
L.O.P.P. na rok 1929. 5) wolne wnioski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Rybackie 

podaje do wiadomości członków T-wa oraz 
sympatyków, że doroczne walne zebranie 
Wileńskiego Towarzystwa Rybackiego odbę- 
dzie się w dniu 9 grudnia r. b. o godzinie 
12 w małej sali konierencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego w Wilnie, na które o jaknajlicz- 
niejsze przybycie uprzejmie prosi zarząd 
owarzystwa. W razie nie zebrania się wy- 

maganego statutowo quorum, następne ze- 
branie odbędzie się tegoż dnia o godz. 2-ej 

i będzie prawomocne niezależnie od ilości 
przybyłych członków. 

Zarząd Wileńskiego T-wa Rybackiego. 

TEATR i MUZYKA. 
‚ — Reduta na Pohulance. Dziś teatr zam- 

knięty z powodu pełnej próby poematu Jul- 
jusza Słowackiego — „Kordjan“. Postać ty- 
tułową kreuje ]. Osterwa. W przedstawieniu 
bierze udział cały Zespół Reduty. 

Nowe stylowe ubiory — wykonano w 
pracowniach Reduty. 

Premiera jutro, dnia 29 bm. Bilety na pier 
wsze przedstawienie wcześniej do nabycia w 
„Orbisie* od godz. 9-ej do 16-ej i od 17-ej 
do 21-ej w cukierni Czerwonego Sztralla. | 

Czysty dochód z pierwszego przedstawie- 
nia przeznaczony na rzecz „Tygodnia Poli- 
cyjnego Domu Zdrowia dla walki z gruziica“. 

— Artur Rubinsztejn w Wilnie. W pią- 
tek 30 bm. o godz. 8 wiecz w Teatrze Reduta 
na Pohulance odbędzie się jedyny występ 
pianisty Artura Rubinsztejna, który ostatnio 
zyskał kolosalne powodzenie na koncertach 
w Londynie, Paryżu i Warszawie. Bilety do 
nabycia w biurze Orbis od 10 rano poczem w 
dniu koncertu przy Kasie Teatru. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”) „Co on 
robi w nocy”, jedna z najzabawniejszych 
fars bieżącego repertuaru, ciesząca się 
wciąż wzrastającem powodzeniem, grana 
będzie dziś i jutro (po raz ostatni). Ceny 
miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. й 

Obuwie męskie! 
Wielki wybór. 

ŚNIEGOWCE! 
Ceny konkurencyjne. 

Jm Oobulski I S-ka    WIELKA 9, tel. 182. —4 ®- 
  

KONSTANTY 

Eksportacja zwłok ze szpitala 

pogrzeb na tymże cmentarzu. 

  

< Tr. 

urzędnik Uniwersytetu Stefana Batorego e 
zmarł dn. 26. XI —- 1928 roku w wieku lat 30. 

Rossa nastąpi we czwartek dn. 29 b. m. o g. 8.30 rano i po nabożeństwie 

Związek Urzędników U. S. B. 

OBOLEWICZ 

św. Jakóba do Kaplicy na cmentarz 

  

[a kulisami komunistycznej afery szpiegowskiej | 
Komunistyczna Partja Zach. Biał przed sądem w lowogródku 

(Telefonem od korespondenta „Słowa'') 

NOWOGRÓDEK 27. 11. W dniu dzisiej- 
szym rozpoczął się proces organizacji komu- 
nistycznej, która działała na terenie powia- 
tów Baranowickiego i Nowogródzkiego. Na 
ławie oskarżonych zasiedli: poseł Stagano- 
wicz Aleksander z listy Nr. 39, wydany swe- 
go czasu sądom przez sejm, Andrejk Ana- 
stazy, Kondraciuk Anastazy, Malec Antoni, 
Michalewska Wanda,  Żurko Włodzimierz, 
Oleszkiewicz Anastazy, Romaniuk Jan, Hryc 
Włodzimierz, Malec Jan, Tur Bazyli, Maryło 
Antoni, Chwaśko Paweł, Lustacz Eustachy, 
Czużoziemiec Włodzimierz, Luszacz Jan, Du- 
darewicz Jan, Nikipierowicz Aleksander i 
Steian, Lečko Jan, Malec Antoni II-gi. 

Skład sądu: przewodniczący sędzia Mur- 
za - Murzicz, sędzia Pawluć i sędzia Karpo- 
wicz. Oskarża prokurator Chodecki. Oskar- 
żonych bronią mec. Honigwill, Śmiarowski, 
Świryd, Gumener, Aleksiuk i Budachowski. 
Wszyscy oskarżeni odpowiadali z więzienia. 

CO MÓWI AKT OSKARŻENIA? 

Po otwarciu przewodu sądowego odczy- 
tano akt oskarżenia, z którego wynika, iż 
na terenie powiatów woj. Nowogródzkiego 
istniała w latach 1927 - 28 organizacja ko- 
munistyczna, działalność której uwidaczniała 
się w wystąpieniach nazewnątrz w postaci 
wieców, kolportowania odezw komunistycz- 
nych, wywieszania czerwonych sztandarów z 
napisami o treści antypaństwowej, agitacji 
wywrotowej i urządzania demonstracyj ko- 
munistycznych. Działalność organizacji szcze 
gólnie wzmogła się w okresie wyborów do 
sejmu i senatu. Poszczególni członkowie par 
tji urządzali konierencje, na których oma- 
wiane były sprawy partyjne jak również środ 
ki, którymi należy popierać na tym terenie 
zamaskowaną listę komunistyczną Nr. 39. 
Stwierdzono również, że poszczególni .człon- 
kowie organizacji posiadali broń palną oraz 
przyrządy do odbijania odezw. Z chwili przy 
stąpienia do likwidacji organizacji w czasie 
rewizji znaleziono obfity materjał kompromi- 
tujący w postaci broni, broszur, notatek, 0- 
kreślających wydatki partyjne, odezw, sza- 
pirografów, powielaczy, sprawozdań z posie- 
dzeń,.i referatów. 

NICI WIODĄCE DO WARSZAWY. — PPS 
FINANSUJE KOMUNISTÓW. 

Nici zaprowadziły również do Warszawy, 
gdzie aresztowano Nestora Awdziejuka, jak 
się Okazało, członka centralnego komitetu 
KPZB, u którego znaleziono notatki. Po od- 
szyfrówaniu ich, stwierdzono, że KPZB na te- 
renie: pow. Nowogródzkiego posiadała swe 
składy broni jak również że komitet wyko- 
nawczy PPS finansuje listę 39 i że na wszele 
ki wypadek miano wystąpić z 3 listami, gdy« 
by jedna lub dwie zostały unieważnone: z 
listy Nr. 13 pod tytułem „Jedność robotniczo- 
chłopska”, z listą Nr. 38 z b. posłami biało- 
ruskiej Hromady Taraszkiewiczem i Miotłą 
na czele i z listą Nr. 39 z Al. Staganowiczem 
na czełe. Dalej stwierdzono również, że Ant. 
Malec z polecenia partji miał prowadzić ewi- 
dencję i gromadzić broń, 

— „Powrót do grzechu”. Najnowsza ko- 
medja świetnego komedjopisarza St.  Kie- 
drzyńskiego „Powrót do grzechu”, którą 
warszawski Teatr Mały grał przeszło sto 
razy z rzędu grana będzie po raz pierw- 
szy w. piątek najbliższy. St. Kiedrzyński bę- 
dąc obecnie w największym rozwoju swe- 
go niepospolitego talentu, jest ulubionym i 
najbardziej modnym pisarzem, to też w 
Warszawie pojawienie się na repertuarze 
jego nowej sztuki jest wprost sensacją dnia. 
Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 

— Przedstawienie nocne. W sobotę, o 
godz. 1l-ej w nocy Teatr Polski daje spe- 
cjalne widowisko składane p. t. „Potrafimy i 
my“, na dochód tygodnia policjanta walki 
z gruźlicą. Będzie to widowisko niezwykle 

  

wesołe, złożone z jednoaktówek, piosenek, 
monologów oraz tańców plastycznych w 
wykonaniu p. L. Winogradzkiej-Gregor. W 
widowisku bierze udział cały zespół Tea tru 
Polskiego. Hasło samowystarczalności obrał 
sobie. Teatr Polski na to nocne przedstawie- 
nie, wychodząc z założenia, że i bez Kru- 
kowskich i Hanuszów, a posługując się ze- 
społem miejscowym, potrafi dać rzetelnie 
wesołe widowisko rewjowe. Stąd tytuł 

„Potrafimy i my“. 
— Drugi pożegnalny koncert S. Benoni 

w Teatrze Polskim. Wobec wielkiėgo — ро- 
wodzenia koncertu pożegnalnego Sergjusza 
Benoni, na propozycję kierownictwa Teatru 
Polskiego, oraz żądanie licznych wielbicieli 
jego tal ntu, p. Benoni zgodził się po po- 
wrocie z prowincji, wystąpić na poranku 
2 grudnia w sali Teatru Polskiego, z drugim 
pożegnalnym koncertem, nieodwołalnie ostat- 
nim przed wyjazdem artysty zagranicę. 

— Komitet Domu św. Antoniego urzą- 
dza we czwartek 29 b. m. w lokalu Klubu 
Szlacheckiego (Mickiewicza 19) tradycyjne 
„Ańdrzejki* z niespodziankami. Początek о 
godz. 9 wieczorem. Bilety do nabycia u pań 
gospodyń. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Sprawcy napadu rabunkowego pod 
Turgielami ujęci. W dniu wczorajszym poda- 
waliśmy, że przed dwoma dniami na przejeż 
dzającego traktem z Rudomin do Turgiel, 
Stanisława Dubko napadło dwóch uzbrojo- 
nych bandytów. Łupem ich stało się 50 bu- 
telek wódki, ubranie oraz drobiazgi. Energi- 
cznie prowadzone przez kom. Dubowskiego 
śledztwo przyczyniło się do ujawnienia i are- 
sztowania sprawców napadu. Są to miesz- 
kańcy wsi Łopatówszczyzna gm. rudomiń- 
skiej Bronisław i Jan Zdanowicze. Grozi im 
sąd doraźny. 

— Trzeba zemdleć na ulicy, aby być 
przyjętym do szpitala. Dnia 23-go listo- 
pada około domu Nr 41 przy gul. Zawal- 
nej, zraleziono urzędnika poczty Wilno I 
Stanisława Montwiłła (Marcowa 22). Na 
miejsce wypadku wezwano pogotowie, któ- 
re dostawiło chorego do szpitala żydow= 
skiego. 

Ustalono, iż Montwiłł miał skierowa- 
nie przychodni urzędniczej do szpitala św. 
Jakóba i kartkę d-ra Zawadzkiego, iż nie 
może być przyjęty z powodu braku miejsc 
w klinice neurologicznej. Następnie Mon- 
twiłł udał się do szpitala żydowskiego, lecz 
również nie był przyjęty. Chodząc od szpi- 
m szpitala, Montwił stracił przytom- 
nošč.; 

MICHALEWSKA, CZYLI „SZURKA“. 

Dalsze nici doprowadzity do W. Micha- 
lewskiej, działającej pod pseudonimem „Szur- 
ki", u której również znaleziono materjał wy 
soce obciążający. Ustalono że organizacja ist- 
niejąca na terenie województw Wileńskiego, 
Białostockiego i Nowogródzkiego wyłoniła 
wojewódzki komitet okręgowy w Baranowi- 
czach, którego sekretarzem była „Szurka“. 
Staganowicz pełnił w nim funkcję skarbni- 
ka. Pozostali oskarżeni należeli bądź do po- 
szczególnych rejonów, bądź do jaczejek, zaj- 
mując przeważnie kierownicze , stanowisko. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia sąd prze- 
słuchał _ poszczególnych oskarżonych, z 
których 6 przyznało się, lecz jedynie do na- 
leżenia do partji komunistycznej, natomiast 
do winy się nie przyznają. 

NIEWZRUSZENI... 
jest taki zwyczaj elementarny, właści- 

wy wszystkim ludom i narodom na kuli ziem- 
skiej od Anglików począwszy do mieszkań- 
ców Ziemi Ognistej włącznie, że w wypad- 
kach niezwykłych, gdy się zanosi naprzy- 
kład na jakąś uroczystość tak dobrze ogól- 
nornarodową jak chociażby bylko familijną, 
wszyscy ludzie, związani ż tą uroczystością, 
pragnąc godnie spotkać solenną chwile, czy- 
nią pierwsze przygotowania. Przygotowania 
te polegają na uprzątnięciu i przyozdobieniu 
mieszkania w wypadku jakiejś fety rodzianej 
i na takiemże uprzątnięciu i przyozdobieniu 
całej już ws czy miasta lub wreszcie sze- 
regu miast i wsi w wypadkach uroczysto- 
ści obejmujących większe zrzeszenia ludz- 
kie jak naprzykład miasto, prowincja, pań- 
stwo, naród. Pozatem w miastach, w sytca- 
cji podobnej, zakańcza się zazwyczaj w tem- 
pie przyśpieszonem, zaśmiecające ulicy ro- 
boty, jak również specjalnie na dzień uro- 
czystości wyznacza się otwarcie jakiegoś za- 
kładu użyteczności publicznej, odsłonięcie 
pomnika czy innego jakiegoś monumentu i t. 

Otóż, idąc drogą tych rozumowań, m 
na było oczekiwać że i w Wilnie z racji 
lecia odrodzonej Polski jeśli już i nie będzie 
jakiego odsłonięcia czy otwarcia, to w każ- 
dym razie miasto przyoblecze się w szaię 
godową, w takim przynajmniej zakresie, że 
municypalność podreperuje najbardziej krzy- 
kliwe uszkodzenia chodników w środmieściu, 
naprzykład na Kalwaryjskiej, ukończy robo- 
ty kanalizacyjne przy ul. Dominikańskiej, 
umożliwiając w ten sposób przywrócenie 
normalnej komunikacji autobusowej na linji 
Nr. 3-ci i kładąc kres niesamowitym prze- 
jażdżkom autobusów tej linji dokoła skwerku 
Katedralnego i t. p. 

Próżne jednak były te spodziewania! 
Przy zwykłej niedzieli więcej gorliwości 

widzieliśmy u uprzątającego dziedziniec do- 
zorcy domu niż u Magistrata Wileńskiego w 
okresie bezpośrednio poprzedzającym  uro- 
czystości jubileuszowe. 

To też niedziw że w dniu wielkim, 10- 
lecia oglądaliśmy też same dziury w chod- 
nikach z historyczną już wy”wą kilkunastu 
metrową (!) przy aptece  Rostkowskiego 
(ul. Kalwaryjska) na czele, co jest krótko 
mówiąc skandalem i roboty kanalizacyjne 
przy ul. Dominikańskiej w dalszym ciągu 
„dobiegały końca”, a każdy zuchwalej ster- 
czący „koci łeb* jezdni zdawał się mówić 
wymową kamieni ponure: „Precz z marze- 
niami!*... 

O PEWNEM BOISKU SZKOLNEM 
Przy gimnazjum im. kr. Zygmunta Au- 

gusta (róg ulic Góra Boufałłowa i Małej Po- 
hulanki) znajduje się boisko, które można 
uważać za unikat w swoim rodzaju, zwła- 
szcza gdy chodzi o zakład naukowy tej mia- 
ry co wzmiankowe wyżej gimnazjum. Boi- 
sko to, położone na wzgórzu z wyjątkiem 
jednej jedynej strony, przylegającej do śle- 
pego muru gmachu gimnazjalnego, z pozo- 
stałych trzech stron zakończone jest mniej- 
więcej spadzistemi urwiskami, jedno z któ- 
rych stanowi strome zbocze.ulicy Góra Bou 
fałłowa. 

Myślicie że zbocza te są ogrodzone? 
Akurat! Pozostają one od szeregu lat w sta- 
nłe naturalnym i jedynie od strony ul. Góra 
Boufałłowa wznosi się ogrodzenie z.. drutów 
kolczastych (tak!), napoły zburzone  pod- 
czas ostatniej reperacji zbocz przez władze 
miejskie. 

Na placu tym młodzież szkolna (i nie- 
szkolna) grywa z zapałem w uproszczony 
football, oraz co gorszte, uczy się jeździć na 
rowerach, względnie produkuje przez przy- 
padkową publicznością i kolegami swą „wy- 
soką klasę* w sporcie kolarskim! 

Nie trzeba chyba tłumaczyć czem gro- 
zi taka nieumiejętna lub nieostrożna jazda 
sztubaków (przeważnie gimnazjaści z 2-ej 
-—4-ej klasy!) po nieogrodzonym placu na 
szczycie urwistego wzgórza! Chwilka niau- 
wagi, niedostateczne opanowanie kierownicy, 
zbytni rozpęd na zakręcie czy coś w tym ro- 
dzaju, a lekomyślny młodzik zleci na dół 
wraz ze swym rowerem, lub rozbijając się 
o rosnące na zboczy drzewa lub spadając 
„na łeb" na betonowe płyty chodnika! 

W najlepszym wypadku grozi mu mniej- 
więcej dotkliwe  poranienie o zardzewiałe 
kolce drutów kolczastych (jak wiemy zna- 
komity atleta Breitbart zmarł przedwcześnie 
od zakażenia krwi, spowodowanego ,baga- 
telką“ — zadraśnięciem dłoni o zardzewiały 
Ay podczas jednego z popisów w cyr- 
u!). 

Wprawdzie w roku bieżącym władze 
szkolne urządziły tu wcale ładne boisko na 
dziedzińcu gimnazjalnym, rujnując się nawet 
wobec pochyłego terenu, na specjalny na- 
syp niwelacyjny i ogrodzenie, służy on jed- 
nak przeważnie do gier ruchowych, a jaz- 
da rowerowa w dalszym ciągu odbywa się 
na starym placu, gdzie, nota bene, nikt mło- 
dzieży nie dozoruje to też niezwłocznie ogro- 
dzenie placu nie przestaje być w dalszym 
ciągu aktualnem, tembardziej że poza wzglę- 
dami na bezpieczeństwo przemawia za tem 
zwykła estetyka i porządek! 

Przechodzień. 

  

  

  

    POSTY 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

  

115 Świadków. 
Sąd po zaprzysiężeniu świadków w ogól- 

nej liczbie 115 osób zarządził przesłuchanie 
ich. Świadkowie całkowicie  podtwierdzili 
tezy oskarżenia. Ze strony obrony zeznawał 
świadek starosta nowogródzki  Hryniewski, 
który na pytanie, co może powiedzieć o po- 
sle Staganowiczu, oświadczył że zna go jako 
bardzo dobrego rolnika i czynnego działącza 
na polu popierania wytwórczości rolniczej. 
Następnie oświadczył, iż listę Nr. 39 uważał 
za zamaskowaną listę komunistyczną. Na py- 
tanie jednego z obrońców, za kogo uważa 
posła Dworczanina oświadczył, że uważa za 
działacza komunistycznego, co zaś do innych 
oskarżonych, to stwierdza, że zna ich tylko, 
jako członków rad gminnych, zaś indywidu- 
alnej wartości określić nie może. 

Po zeznaniach jeszcze kilku świadków, 
sąd rozprawę odroczył do jutra godz. 10-ej 

SPORT. 
Mistrzostwa Ligi w świetle cyfr. 

Nareszcie mistrzostwa Ligi są ukończo- 
ne. Przez osiem i pół miesięcy młócono 
na boiskach całej Polski, rozegrano 210 
meczów, strzelono pół tysiąca bramek, emo 
cjonowano się, cieszono i martwiono na- 
przemian, wreszcie wszystko skończone, 
na przyszły rok zącznie się od początku. 
Nie. będziemy się dziś wdawać w żadne ana 
lizy, uczynimy to w blsikiej przyszłości, 
dziś podajemy cyfry, suche fakty. 

Mistrzostwo zdobyła Wisła krakowska 
mając 42 pkt. i kapitalny stosunek bramek 
98 na 36. 

Następcą tronu, starym zwyczajem, z0- 
stała Warta z 40 pkt. i nietęgim stosun- 
kiem bramek 63 na 39. 

Dalsze miejsce zajęły następujące klu- 
by: 3) Legia 36 pkt. bramki 77:43; 4) Cra- 
covia 36 pkt. 70:42; 5) IFC. 35 pkt. 64:49; 
6) Pogoń 31 pkt. 61:55; 7) Polonja 30 pkt. 
63:61; 8) Czarni 29 pkt. 54:51; 9) Turyści 
29 pkt. 51:49; 10) Warszawianka 29 pkt. 
50:60; 11) ŁKS. 25 pkt. 58:57; 12) Ruch 25 
pkt. 43:54; Hasmonea, Śląsk i TKS. spada- 

„s ją do klasy A. 
Inna statystyka: wygranych i przegra- 

mych meczy. Najmniej - meczy przegrała 
Warta, bo tylko 4 i to z dobremi drużyna- 
mi, mianowicie: Wisłą, Cracowią, IFC., i © 
zgrozo z Turystami. Wisła przegrała 6 me- 
czy (dwa razy ze słabiutkim ŁKSem). Le- 
gja 9 meczy, Crącowia tylko 7, IFC. rów- 
nież 9 meczy przegranych. 

Natomiast w remisowych spotkaniach 
rekord należy również do Warty, która aż 
8 razy nie wygrała i to przeważnie ze skoń= 
czonemi fuszerami, np..z TKS., dwa razy, 
ze Śląskiem, z Hasmoneą i z Warszawian- 
ką. Cracovia ma 6 remisów, Wisła, Legja 
i Polonja tylko po 2. 

Na swojem boisku czołowe drużyny 
przegrywały niesłychanie rzadko: Warta,Wisła 
Cracovia raz tylko zeszły pokonane ze 
swoich śmieci. 

Ciekawie przedstawia się statystyka naj 
lepszych strzelców. Królami zostali Rey- 
man I z Wisły i Gintel z Cracovii obaj zała 
dowali po 29 bramek, jednak Gintel grał 
mniej meczy; dalej idą Łańko (Legja) 26 
bramek, Nastula (Czarni) 21, Kuchar (Po- 
goń) 19, Steuermann (Hasmonea) i Nawrot 
(Legja) 18, Ciszewski (Legia), Przybysz 
(Warta) i Król (ŁKS) 17, Kozok (IFC.) i 
Balcer (Wisła) 16, Staliński (Warta) i Gei- 
sler (IFC.) 15. Ciekawem jest, iż Legja ma 
aż trzech dobrych strzelców, a Cracovia 
tylko jednego (choć bramek strzeliły oba 
kluby prawie jednakowo). Zadziwiającym 
jest wynik Balcera, który grając na skrzy- 
dle fabrykuje tyle bramek. Dziwnem jest 
również słaby rezultat całorocznej orki ta” 
kich mistrzów jak Staliński i Kuchar. Brak 
nazwisk Garbienią i Bacza, tych dawnych 
króli strzału, jest wyraźną wskazówką, dla- 
czego czterokrotny mistrz Polski znalazł 
się aź na 6-tem miejscu. 

Najlepszą obronę ma Wisła, gdyż pu- 
Ściła tylko 36 br., dalej idą Warta 39, Cra- 
covią 42 i Legją 43. 

adna drużyna nie rozegrała wszystkich 
meczy w tym samym składzie, najmniejsze 
zmiany wykazują Warta i Pogoń, najwięcej 
graczy przewinęło się w barwach Polonii. 

— Walne zebranie narciarzy i wioslarzy 
AZS'u Zarząd sekcji wioslarskiej akademic- 
kiego Związku Sportowego w Wilnie niniej- 
szem podaje do wiadomości, iż dn. 29 li- 
stopada odbędzie się walne zebranie sekcji 
narciarskiej i sekcji wioslarskiej, | o > 
19 m. 30, II o godz. 20 w lokalu A. 7. $. 
(Bakszta 11). 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie i wy- 
bór przewodniczącego,2) odczytanie proto- 
kułów, 3) sprawozdanie zarządu, 4( Spraw. 
Kasowe, 5) Sprawozd. Komisji Sportowej, 6) 
wnioski ustępującego zarządu i Komisji 
Sportowej, 7) wybory zarządu i Komisji 
Sportowej, 8) Wolne wnioski. 

Z SĄDÓW 
Dalekie echa napadu na dwór 

hr. Brzostowskich. 
Trudno jest obecnie przypominać o 

napadzie bandyckim na maj. Szepielów pow. 
Dziśnieńskiego własność hr. Brzostowskich, 
byłe to bowiem jedenaście lat temu, kiedy 
napady rabunkowe były na porządku dzien= 
nym, zwłaszcza w powiatach wschodnich. 

Banda zbolszewizowanego chłopstwa 
napadła wówczas na dwór, zrabowała go, 
spaliła doszczętnie niemal, a uchodząc za- 
mordowano bezbronnego staruszka, ojca 
hr. Brzostowskiego. 

Nadciągnęły zbawcze oddziały wojską 
polskiego. Zapanował ład i wówczas wszczę- 
to dochodzenie. Sprawcy, a byli to: Ale- 
ksander i Mikołaj Moroszowie, Ign. Chro- 
my, Demjan Paszkiewicz, D. Biały, B. Sta- 
raniuk, Al. Kondracionok i K.Zając zostali 
ujęci i oddani pod sąd, który skazał: pierw= 
szych dwóch po cztery, a następnych po 
sześć lat więzienia ciężkiego. 

Zasądzeni apelowali i sprawa ich zna* 
lazła się wczoraj na wokandzie Sądu Ape- 
lacyjnego. 

Na ten raz wyrok był znacznie łagod- 
niejszy, gdyż Sąd zamienił im więzienie 
ciężkie na dom poprawy: Amnestja zredu+ 
kowała karę o połowę, a niezależnie od 
tego zaliczony został areszt prewencyjny. 
cały czas do wyroku I instancjii od 15 X. 
r. ub. do dnią wczorajszego.
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ias Z KO NKURS, r = SZYTE say Miejski inematograf "Od ania 28 listopada do dnia 2 grudnia 1928 i. włącznie będzie wyświetlany film: 
n. r. ę 4 

„11,56 12,10: Tr. z W-wy: Sygnał czasu, Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza kon- l KARTOFLE i Kulturalno-Oświatowy „PAŃ DYKTATOR = To JA““ 
Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, kurs na objęcie posady lekarza powiatowe- SALA MIEJSKA i й 
Б%'""':"‘“ те‘°°"°]°2‘_}“"у' S go w Mołodecznie. By każdej ilości sprzedaje „Rolnik | ul. Ostrobramska 5. Początki żoddą A L I Ai am NIEZWYCIĘŻONA ER AGATA” = czytanie programu dziennego i chwilka * OrZYWi i _ Ją Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 5 » AZ ZEN POgTAM., EGATAŻ, 
litewska. 16,30 — 16,45: Komunikat Zw. Mł. 2 RZ i P  Zenie ay RE Ę 147, w składach: Pacific Rossa i Sklep į - - - 
РЁ!ЁКЁЁііаігі"іёц—!›г':‘зёіа?\:‹ап-@:т&ш1321'86" sażenia urzędników państwowych. pierw Kalwaryjska 6. —0 Kino- Holios“ Dziś! Ulubienica publiczności, (A sa a o Ż w sių o iela kreacji p. t. 
„Jak : z Ku : „10— szeństwo będą posiadali lekarze z odbytem Teatr W | »ć Wielki dramat erotyczny współczesnej kobiety. Przepych! Wystawa! 
Lies Aa M z AE z! przeszkoleniem w zakresie administracji w CHEMI PIT OPT T ” э` wirze Paryża Porywające momenty. Akcja rozgrywa się w Paryżu, na śnieżnych 

a RE OPM miiac: Państwowej Szkole Hygjeny. a 0С a ! Wileńska 38. szczytach Alp i w palacu Abendstona w Szkocji. 

nictw dla dzieci". 18,00—19,00: Tr. kon- „o Umedu Wojewydzkiegy do dni ; | ABD J% . 
certu z Warszawy: Orkiestra P. R. 19,00— so Ce do dnia 1.1. 1929 ь & к pi (i «« , Najpotężniejszy film świata! ALRAUNE* (Córka wisielca i prostytutki). Dramat płci p/g światowe 
19,25: Audycja niespodzianka. 19,55 - 19,55; "7 “1 Curriculum vitae, napisanego własno- DA DAJE 2 [M0 „PICCA illy Sensacja doby obecnej! э sławy pewieści Ewersa. W rol. gł: kusicielka, gwiazda 
„Kwadrans akademicki. 10,54—+ Sygnał CZA” po i аан оа, арОа СЫ оаа ADBABATCY. >. WIELKA 42. || kranu, bohaterka „Metropolisa” BRYGIDA НЕГМ, ГМАМ PETROWICZ i PAWAŁ  WEGENER. Wielki film 
ER R ZOT ż należycie uwierzytelnionych), _ stwierdzają- 3 t е wywiera kołosalne wrażenie. Alraune — to sensacja Paryża, Berlina Londynu. 

Ą = cych: = - —— a p SET 
TEL DRS 22,00—23,30 7 2: Data urodzenia kandydata, : Dziś dawno oczekiwany film doby obecnej, ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu” wy- 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego, KINO-TEATR _ |twórni „United Artists. Przepiękny 66 (Biały Orzeł) Reżyserj 
GIEŁDA WARSZAWSKA 4. Ukończenie studjów lekarskich i po- poemat miłości i poświęcenia p. t. „RAŃONA i УСНа 

siadanie prawa wykonywania praktyki lekar Polonia“ DOW MIAIBE SS L PW Edwina  Carewe, twórcy i 
ВнЕ w Haństife Polskie, » 1 „Zmartwychwstanie". W roli gł. nasza ulubienica, najpiękniejsza artystka Świata DOLORES 

27 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Holandja 358.20 359.10 357.30 
Londyn 43,26 43.365 43,15 

Paryż 34,86,5 34.95 34.78 

Praga 26,42, 26.48 26.36 
Szwajcaria 171,79 17222 171.35 
Stokholm 238,40 _ 239,00 237,80 

wiedeń 125,37 125.68 125.06 

Marka niem. 212.60 

f] Wszyscy, którzy posiadają i 
8 wojsk. książeczki, muszą natych- 

miast zgłosić się do  fotografji i 
fi „RECORD*. Wilno, ul. Szopena 5, @ 

B 
gdzie otrzymają specjalne fotograije B 

3 do nich. Proszę wyciąć adres. 

  

(5. Stan zdrowia ($wiadectwo zdrowia, 
wydane przez lekarza urzędowego) 

6 Stosurrek do służby wojskowej. 
Za Wojewodę 
Dr. M. Kozłowski — Naczelnik Wydz. 

Solidna instyfucja poszukuje 
w śródmieściu lokalu 

na skład hurtowy 240—300 metr. 
kwadratowych, przy nim niezbędne 
lokal biurowy i duże oddzielne pod- 
wórze, pożądane także mieszkanie 
2-3 pokojowe. Oferty składać do 
2.XII r. b. włącznie w adm. „Slowa“ 

Фа „Hurtu“. —0 

  

    

Białostocka Dyrekcja Robót Publicznych rozpisuje niniejszym 
Publiezny przetarg ofertowy 

na sprzedaż: 
1) 32,6 tonn konstrukcji żelaznej 

równoległej na śrubach, 
przęsła 32 m. fdługości o kracie 

2) 478 m3 budulca drewnianej konstrukcji sąsiednich przęseł drewnia- 
nych i jażm, 

3) 10085 kg. śrub z drewnianej konstrukcji mostu na Niemnie w 
Druskienikach na drodze państwowej Jeziory:Porzecze. 

Rozbiórka konstrukcji, stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu 
należeć będzie do obowiązków kupującego, wobec czego winna być objęta 
ceną ofertową. 

Ostemplowane oferty, obejmujące całość przedmiotu przetargu, na- 

leży wnieść w kopertach zapieczętowanych do Dyrekcji Robót Publicznych 
najdalej do dnia 18/XII r. b. godziny 
stąpi komisyjne otwarcie ofert w gabinecie Dyrektora Robót 

11-tej, w którym=to dniu iczasie na- 
Publicznych. 

_ Do oferty należy dołączyć poświadczenie Kasy Skarbowej na złożone 
wadjum w gotówce lub obowiązujących papierach państwowych do dyspo- 
zycji Dyrekcji Rob. Publ. w Białymstoku w wysokości 5 proc. oferowanej 
kwoty. 

Zastrzega się dowolny wybór oferty, przyczem zaznacza się, że od- 
nośne ceny jednostkowe powyżej których dopiero oferty stanowić będą 
przedmiot właściwego przełargu, ustaliła Dyr. Rob. Publ. następująco: 

ad 1) 150 złotych za tonnę, 
ad 2) średnio 13.35 zł. za m3, 
ad 3) 20 groszy za kg. 

0055 

Szkic linearny mostu mogą otrzymać reflektanci na żądanie pisemne po 
wpłaceniu 5 zł. do Kasy Skarbowej i nadesłaniu odnośnego zaświadczenia. 

Urząd Wojewódzki Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku 
  

KSIĄŻKI ROSYJSKIE 
wydane w Rosji Sowieckiej do 1928 r. 

Ostatnie nowości ! 
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Popierajcie L. O. 

© ROMAATYZA NASZYCH CZASÓW 
W OCZEKIWANIU NA PRZEWO- 

DNIKA. 

W Mongalli zmuszeni byliśmy za- 
trzymać się dłużej w oczekiwaniu na 
przewodnika, który specjalnie został 
wysłany z Aleksandrji. Przewodnik ten 
był niezbędny, gdyż Sudan Południo- 
wy przedstawia olbrzymie trudności 
dła komunikacji samochodowej, nawet 
w najbardziej pogodnej porze roku. 
Obecnie zaś trudności te zwiększyły 
się znacznie wskutek panującej tu pory 
deszczów. Chcąc ominąć ten trudny i 
ciężki kawałek drogi, kapt. Lacey po- 
stanowił zmienić marszrutę i przedo- 
stać się na teren Sudanu poprzez Con- 
go francuskie. 

Oczekując w Mongalli na przewod- 
nika, urządziliśmy małe przedstawie- 
nie kinematograficzne, na którego pro- 
gram złożyły się prywatne filmy kap. 
Lacey, ilustrujące główniejsze perype- 
tje naszej ekspedycji. 

Z przymusowego wypoczynku w 
Mongalli byliśmy nawet do pewnego 
stopnia zadowoleni, albowiem ulewa 
srożyła się bez przerwy od kilku dni. 
Chcąc jednak skrócić sobie czas, pró- 
bowaliśmy skomunikować się z Гоп- 
dynem zapomocą naszej radjo-stacji, 
lecz wskutek silnych deszczów nie mo- 

Techniczne. Ritszel-Brabbe. Otoplenje i wentylacja 2 t. 1928 r. 

Kersten. Żelezobetonnyja soorużenja 2 t. 1928 r. 
Każinskij. Wietrosiłowyje ustanowki 1928 r. 
Dubbel. Dwigatieli wnutrenniewo sgoranja 2 t. 

Lekarskie. Kej. Rentgenowskije łuczi 1928 r. 
Gubarew. Protiwozaczatocznyja sredstwa 1928 r. 

terapja chorób wewn. 

Vaquez. Bolezni serca, 1928 r. i inne. 

Tiutriumow. Tom X CN grażd. 
t. 

Szerszeniewicz. Russkoje grażdan. prawo 2 t. 
Tiutriumow. Ustaw grażd. sudoproizw. 2 t. 1923r. 

tryst., rolniczych i innych wysyłamy bezpłatnie. 

Wielki wybór rosyjskich książek przedwojennych. 

Księgarnia S. STRAKUNA 
Warszawa, Nowy-Świat 37. 
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MLOCARNI 

t. 1928 r. 

2 t. 1923 r. 

TRIEURY 

lekarskich, bele- 

gos 
pod MŁYNY 

5410—1   P. P. 

gliśmy w żaden sposób połączyć się 
z jakąkolwiek stacją radjową. 

PO DOBRYCH DROGACH ZNÓW 
BEZDROŻA. 

Nie mogąc doczekać się ani prze- 
wodnika, ani lepszej pogody, wyruszy- 
liśmy w dalszą podróż. Mimo ulewy, 
trwającej dłuższy czas, stan dróg by- 
najmniej się nie pogorszył. Kapt. La- 
cey twierdził, że gdybyśmy mieli w 
ciągu całej podróży tak dobre drogi 
jak w Ugandzie, samochody nasze mo- 
głyby śmiało współzawodniczyć z ko- 
leją. Lecz, niestety, nie cała Afryka jest 
Ugandą, bo już po przekroczeniu gra- 
nicy Sudanu Górnego sytuacja zmieni- 
ła się gruntownie. Silna ulewa, jaka 
szalała przez szereg dni, spowodowała 
wylew rzek, wskutek czego większość 
mostów została zniesiona tak, że zmu- 
szeni byliśmy dokonywać podobnych 
przepraw przez rzeki, jak w Tangani- 
ce. Pozatem drogi wskutek deszczów 
rozmiękły do tego stopnia, że Chevro- 

lety nasze cały czas brnęły po osie w 
błocie. Podróż ta trwała trzy dni. Pad 
wieczór każdego dnia byliśmy tak wy- 
czerpani, że nie mieliśmy już sił, aby 
jako tako oczyścić nasze samochody i 
przygotować je do podróży na dzień 
następny. Mimo to jednak Chevrolety 
nasze ani razu nas nie zawiodły, posu- 
wając się miarowo po błotnistych dro- 
gach Sudanu. 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 
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“ (z kogutkiem) Czopki he- 
moroidalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

BAA Yi ACS STN TRAIN 

Dobór znakomiiych maszyn. 
MOTORY-TRAKTORY „MUN KTELLS* 

do ropy naftowej 

merykańskie naftowe 
MASSEY-HARRIS“ 

sile 11/2, 3, 41/2 i 6 koni mech. 

czyszczące motorowe 
WICHTERLE i KOVARZIK 

tarki do koniczyny 
patent ROHOWSKIEGO 

do zbóż ozimych i jarych 
MAROTTA 

TRESZEZOTKI i trieury do siemieria 
lnianego 

SZULTEGO 

podarskie „BRUNNER* z sitem 
siewającem lub pytlem 

9-66FS 
poleca    
Nadomiar złego mieliśmy dużo kło- 

potu z otrzymaniem żywności, gdyż 
głód w północnej Ugandzie i południo- 
wym Sudanie należy do zjawisk sta- 
łych. Wprawdzie rząd zorganizował 
akcję aprowizacyjną, która jednak w 
całej rozciągłości nie jest w stanie za- 
radzić klęsce. W akcji tej pomagają 
rządowi w dużej mierze tubylcy, ułat- 
wiając transport prowiantów. Dzięki 
tej okoliczności mogliśmy skorzystać 
z ich pomocy przy trudnych przepra- 
wach. 

PRZYMUSOWY ODPOCZYNEK. 
Wskutek silnych deszczów Nil roz- 

lał się jak nigdy, gdyż nawet w okolicy 
Radżat szerokość rzeki wynosiła prze- 
szło milę, wskutek czego żegluga rze- 
czna pomiędzy Radżai a Kartumem zo- 
stała całkowicie wstrzymana aż do cza- 
su' oczyszczenia zamulonego łożyska 
rzeki. Pasażerowie w okolicy Sudd 
zostali odcięci całkowicie od Świata. 
W takiej samej sytuacji znalazły się 
aeroplany włoskie, które nie mogąc 
wystartować z powodu braku benzy- 
ny, musiały czekać kilka tygodni, aż 
statki ruszyły po Nilu i dowiozły im po- 
trzebne materjały. 

Wobec takiej sytuacji ekspedycja 
nasza zmuszona była zatrzymać się w 
Radżaf i zasięgnąć informacyj ca do 

dalszej drogi. Naogół sytuacja przed- 

stawiała się bardzo a bardzo, bezna- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

  

  

    
  

  

  

  
  

  

A. Mickiewicza 22, |PEL RIO. Rzecz dzieje się w Kalifornii. Przepiękna sielanka miłosna na tle cudnych krajobra- 
_zów Argentyńskich. Początek o godz. 4, 6, 8i 10. 

  

  

KAS „Nanda“ 
Wielka 30.   

Istnieje od 

T as a 
WAY 

Dziś! Najnowsze arcydzieło! 
Zwycięstwo miłości Kobieta na terfurach 

dejrzeń, odbierających cześć najszlachetniejszej kobiety. W rol. gł. czarująco piękna LILI 

dramat wyrafinowanej kusicielki 
aktach, oraz tragedja niesłusznych po- 

DAMITA, WŁO- 
DZIMIERZ GAJDAROW i urocza VIVIAN GIBSON. 

il „M. GORDON" 
ul, Niemieeka 26 

Istnieje od Ę 

Wielka doroczna === 

wyprzedaż resziek 
i wysortowanego towaru 

КАМ САКМУ, 5 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE, 

m damskie i męski 
terjały эпноже: г Тение; 

ZEWIOTY. WEŁNĄ JEDWAB. 

—0 

  
  

GAZETA KAND 
Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

edyne codzienne pismo gospodarcze 
Jormuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych 

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie. 
Cena abonamentu z dostawą zł. 6.— 

MEBLE TANIO 
salon mahoniowy, 
inet dębowy, 

dębowe, 
Placówka 

= LOONĘ 
15, Makowski, —0 

w Polsce, In- 

[lt TI] 

RÓŻNE 
Zamawiač można w Wilnie w Przedst. Aj. Wsch 

IEEE - 
MWAWAWE EEA 
R LEKARZE JAR AKOSZERI BE 
BAWAWAM dWszszy 
7 DOKTOR 
n.zELDowigz | MSZZYKASNAOWSKA 
chor. weneryczne, |tyczny usuwa zmar- 
syłilis; narządów | SZczki, piegi, wągry, 
moczowych, od 9 | łupież, brodawki, ku- 
—1, od 5—8 wiecz, | rzajki, wypadanie wło- 

sów. Mickiewicza 46, 

     

    

Kobieta-Lekarz |m. 6. = 

Dr. Zeldowiczowa | BB“ Par 88 
KOBIECE, WENE- R LOKALE & 

DOW. MOCZÓW. Pa nes 
od 12—2i Od 4-6, Mieszkanie 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 3 pok. potrzebhe od 
zaraz, lub 1 grudnia 
b. r. Zgłoszenia do 

Dr Hanusowicz 22-02 
Ordynator Szpitala Małżeństwo 
Sawicz, choroby skór- (Niemcy) z dzieckiem 
ne, weneryczne, go- szukają od 15 grudnia 

dziny przyjęć 5—7 pp. 1—2 umebl. pok. z 

Zamkowa 7—1 Le- swiatłem i ogrzewa- 

czenie światłem: Sol- niem w śródmieściu, 
lux, lampa  Bachaalbo na Zarzeczu, 
(sztuczne słońce gór- Oferty do adm. „Sło- 
skie)i elektrycznościąwa" pod „Małżeń- 

(djatermja)  081S— stwo*. —0 

dziejnie. Bo jeżeli w porze bezdeszczo- 

wej potrzeba było kilku miesięcy na 

przebycie samochodem drogi z Radżaf 

da Kartumu, to co mówić o komunika- 

cji samochodowej po zupełnych bez- 
drożach w czasie ulewnych deszczów. 

KUSZENIE KAP. LACEY. 

Kap. Lacey, nie mogąc zasięgnąć 
choć w przybliżeniu dokładnych wia- 
domości co do warunków komunikacyj- 
nych na przestrzeni Radžai — Kartum, 
rozpoczął starania o wynajęcie aero- 
planu, by przynajmniej w ten sposób 
zbadać teren, jaki mieliśmy przed so- 
bą do przebycia. W tym czasie otrzy- 
maliśmy wiadomość, że jednemu ze 
statków ratowniczych udało się prze- 
dostać przez Sudd i ża na pokładzie 
tego statku znajduje się przewodnik 
wysłany nam z Aleksandrji przez Ge- 
neral Motors. Niestety, nie mógł on 
jednak dostać się do Radżaf wskutek 
uszkodzenia statku, wobec czego na- 
desłał depeszę, w której radził odbyć 

część drogi do Kartumu A: po 
DeZ- Nilu. Kap. Lacey propozycję tę - 

względnie odrzucił. Sprawą naszej 

ekpedycji zainteresował się guberna- 

tor w Mangalli. Odbył z nami kilka 

konierencyj, lecz nie doszliśmy do żad- 

nych konkretnych wniosków, ponie- 

waż gubernator przedsięwzięcie nasze, 

storsowania drogi Radżaf — Kartum, 

traktował bardzo pesymistycznie, do- 

ul. Mickiewicza 4 — 6. 

    
LEKCYJ ŚPIEWU 

: 4 solowego i dykcji 

DWA ŁADNE ] | is Iki > an? Nade. e 

pokoje озн 
waeoczie, IE . pelnie, 

aa eq al Miekievi Tqfją Kozubowslia 
ul. Sierakowskiego 25 
m. 3, g, 12—1 į 3-4, 

POSZUKUJEMY в 
wydzierżawienią 

majątków dla so- 
lidnych reflek- 

tantów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. 

O: . 

tanina 
do wynajęcia poszu- 
kuję. Witoldowa 5 
m. 1, Wierzbicka. —0 

szelkie oszczę-4 
dności pienię- 

żne lokujemy naj- 
solidniej na opro- 

Rn į 
i” POSADY > 
POTRZEBNY 

inteligent - (ka) do 
wspólnej pracy hand- 
lowej z małym kapi- 
tałem Zawalna 15, 
Makowski. 

ABWAWAW 
KUPNO I SPRZEDA 
WAWAWAW 
i ffkazia dl: przed- 
| siebiorcy. Mą- 

   

    

  

jatek przy samej 

  | stacji kolejowej |i centowanie pod 
tanio i dogodnie fi mocne gwarancje 
sprzedamy natych- || wekslowe i hipo- 

miast я teczne 
D. H.-K. „Zachęta* || D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, || Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —° VI tel. 9-05. Ža 

ga- 
łóżka swoj. i 

otomany. wa < Beni A 
POLSKA į 

MEBLOWA, Zawalna złotem, 

Oszczędności Za książkę 
wojskową, rocz- 
nik 1902, w d. 

proc.Gotėwka twoja PIZėZ P. K. U. Wilno, 

st, zaeggeczom 0 py, Ganos | srebrem IS S 
drogiemi kamieniami, "! SI6- 8255 o 

sa LOMBARD 
Plac Katedralny, ul. 

  

Biskupia Nr 12, tele- gubioną książkę 
fon 14—10 wydaje wojskową wyd. 
pożyczki pod zastaw przez P. K. U. 
złota, srebra, brylan- Lida w r. 1924 na 
tów i różnych to-imię lzaaka Dwilań- 
warów 1 ięgg skiego, zam. w Wo- 

ronowie gminy Bie- 
niakońskiej, rocznik 
1898, unieważnia się, 

62ES—0 Poszukuję 
dziecka do kompletu 
(pierwszy rok naucza- 
nia). Zakretowa 9 
m. 5, od 4—5. 0-0£SS 

SZKOŁA 
pisania na maszynach 
o nowych metodach 
nauki, została otwar- (ponter), pstry w 
ta przy Generalnem bronzowe łaty. 
Biurze. „ADMI N|-Znalłazcę proszę o 
STRACJA* Wielka odprowadzenie. — 7а 

42. Zgłoszenia przyj- ukrywanie  pociągnę 
mują się codziennie 9, 9dpowiedzialności 
od godz. 12-2 i od sądowej. Wilno, ul. 
SC — Zygmuntowska 16—7. 

0- |£SS 

  

gubioną legity- 
mację wyd. przez. 

* gimn. F. Wellera 
na imię Anny Buni- 
mowicz ucz. kl. VI, 
unieważnia się. 0-/7g9 

ginął PIES wyżeł 

  

  

  

  

  

LGUBY Zo Gaz 
pia 12) Nr 37117, 

EEE USEEKERYSREW nieważnia się. +—0 
  

gubioną książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Święciany, 

gubiono książkę 
wojskową, wyd. 

rocznik przez P. K. U 
1890, wyd. na imię Wilno, na imię НЦа- 
Sylwestra  Silewiczą, rego Jurańca zam. 
unieważnia się.0-8gpg ul. Grodzka 2—1. -0 

  

radzając podróż statkiem ze względu 
roztopy, lecz kap. Lacey nie chciał na- 
wet słyszeć o czemś podobnem, albo- 
wiem trwał niezłomnie przy swem po- 

stanowieniu dostania się da Kartumu 

drogą lądową. 
Ponieważ nie udało się zebrać żad- 

nych informacyj co do dalszej drogi 
ani wśród tubylców ani u władz lokal- 

nych, chcąc nie chcąc, musieliśmy cze- 

kać na przewodnika, który .po tygod- 

niu dotarł wreszcie do Radżat. : 
Wspólnie z naszym przewodnikiem, 

p. Altmanem, wypracowaliśmy mar- 

szrutę, która szła przez Tonga, Talodi, 

Wreling, El Obeid, Imruabu, Kosti, 

Wedmadani i Kartum. Według naszych 
obliczeń winniśmy byli stanąć w Kai- 

rze 25 lipca. 
Ruszyliśmy w drogę z wiarą w sie- 

bie i nasze Chevrolety. Droga, jaką 

przebylišmy od Radżai do  Kartumu 
poprzez wzdęte ulewą rzeki, dżungle, 
trzęsawiska, poprzez góry bez przejść, 
była powtórzeniem naszej przeprawy 
przez równinę Bahora. Przeprawa 
przez rzekę Afin nie była wcale mniej 
trudna i mniej niebezpieczna, niż prze- 
prawa przez .rzekę Ruvu. A była o tyle 
gorsza, że podczas forsowania przez 
nas rzeki rozszalała się burza z pioru- 
nami. Przeżyliśmy chwile niebezpiecz- 

ne, gdyż targane prądem rzeki i wichu- 
rą pontony ledwie wytrzymały ciężar 

naszych Chevroletów tak, że lada 

pry 

chwila mogliśmy się znaleźć w nurtach 
rzeki. 

Dwa długie tygodnie zmagaliśmy 

się, my i nasze wozy z przeciwnościami 
atmosferycznemi i terenowemi. -Maszy- 
ny nasze, zanurzone po ramy podwo- 
zia w wodzie, musiały brnąć nieraz na 
przestrzeni kilku mil, zanim mogły sta- 
nąć na możliwie twardym gruncie. 
Znaliśmy nasze wozy dobrze i wiedzie- 
liśmy, jaką one przedstawiają wartość 
pod względem siły i wytrzymałości, 
mimo ta nie mogliśmy wyjść z.podzi- 
wu, że jednak nasze „benzynowe dro-, 
madery'' zdolne są wytrzymać tak cięż- 
kie próby. I zapłon i karbutator i ha- 
mulce funkcjonowały bez zarzutu, mi- 
mo że samochody nasz% brnęły godzi- 
nami pa wodzie, będąc zanurzone dn: 
karoserji. Dopiero podróż po drogach 
afrykańskich przekonuje namacalnie, 
co może wytrzymać nowoczesny  Sa- 
mochód, jeśli zbudowany jest z pier- 
wszorzędnego materjału i przez pierw- 
szorzędnych inżynierów. Teren Afryki 
jest najlepszym terenem doświadcza|- 
nym dla każdego wozu  motorowego. 

Samochód, który pokona afrykańskie 

warunki komunikacyjne, daje bezwąt- 
pienia wszelką gwarancję, że nie za- 
wiedzie w najtrudniejszych warunkach. 

da „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 22. 
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