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Odroczenie sesji budżetowej Sejmu 
do dnia 5 grudnia 1929 r. 

Nikt redakcji „Słowa* nie posądzi, 
abyśmy byli zadowoleni z wczorajsze” 

go odroczenia Sejmu na dni 30, czy: 

li odłożenia rozgrywki. 

Ponieważ jednak tak się stało, 

więc wskazujemy czytelnikom na dwie 

niewątpliwie dobre cechy, które to o- 

droczenie niesie ze sobą. Pierwszą 

cechą to jest, że w ten sposób Rząd 

zademonstrował raz jeszcze swą siłę. 

Rząd wie, że opozycja wykorzysta 

Oczywiście to odroczenie w prasie i 

propagandzie, jako soinięcie się Rzą- 

du przed rozgrywką. W "ten sposób 

Rząd zademonstrował, że jest mu 
absolutnie obojętne, co opozycja po- 

wie lub pomyśli. Każdy dzień przy- 
nosi fakty dowodzące o niesłychanej 

nikłości wpływów opozycji w žma- 
sach. Ostatnio PPS. zwołało posie- 
dzenia we wszystkich swych  dzielni- 

cach Warszawy. Na tych zebraniach 
było przeciętnie po kilkanaście osób. 

Było to w chwili kledy tłumy z natu- 
ry rzeczy ulegały największemu  za- 

interesowaniu politycznemu. Odrocze- 

nie jest więc gestem wskazującym 

jak dalece lekceważy sobie Rząd ca- 

łą retorykę, frazeologję, sofistykę i 
propagandę lewicy. 

Drugą cechą dodatnią, którą nie- 
w sie ze sobą odroczenie, jest ta, że od- 

« roczenie działa w kierunku uniemożli- 

- wienia przeprowadzenia nowej konsty- 

tucji przez Sejm, Zmiana konstytucji 

może być albo uchwalona przez Sejm 

albo oktrojowana. Nie wiemy, jakie 

Są naprawdę pod tym względem za- 
miary Rządu, lecz odroczenie wczo- 

rajsze jest niewątpliwie jednem z tych 

posunięć, które działają iw kierunku 

przeciwnym przeprowadzeniu konsty- 

tucji przez Sejm, oczywiście bowiem 

odroczenie podnieciło chełpliwość ca- 
łej opozycyjnej lewicy. 

Wojnę zwycięża ten, kto ma sil- 

niejsze nerwy. Pomimo ostrych słów 

i suchych posunięć Marszałka Piłsud- 

skiego nietylko my, Polacy, lecz i 

wszyscy cudzoziemcy, znający nasze 

stosunki, oceniają należycie żelazne 

nerwy Marszałka į?ilsudskiego, Jego 

zagadkową taktykę, wywołującą u 
przeciwnika wybuchy złości, wściekło- 
ści naprzemian, czasem nawet i rado- 

ści, która jutro gotowa się zamienić 
w bezsilną rozpacz. On pozostaje zaw- 

sze taki sam nie poddający się wpły- 
wowi absolutnie nikogo, nieugięty, że” 

lazny. Według więc wspaniałego afo" 
« ryzmu Hindenburga „ma silniejsze 

* nerwy — wygra wojnę” Ewygrałby ją 
zresztą, gdyby grał ze $stokroć po- 

„ważniejszym nieprzyjacielem niž ten, 
który się nazywa: organizacje partyjne 

reprezentowane przez Sejm. Cat. 

  

Dwie depesze oficerów / rezerwy 
w Poznaniu 

POZNAŃ. 5,X1. Pat. Podczas wczoraj- 
szego zebrania kontrolnego oficerów re- 
zerwy P. K. U. Poznań uchwałono wysłać 
następujące dwie depesze: 

„Pan Marszałek Piłsudski, Waąrsza- 
wa, Belweder. —Zgromadzeni па гарог- 
cie . kontrolnym oficerowie rezerwy 
miasta Poznań przesyłają Tobie Mar- 
Szałku, ukochanemu swemu Wodzowi, 
budowniczemu Państwa i wychowawcy 
narodu poiskiego, wyrazy hołdu, po- 
słuszeństwa i miłości żołnierskiej". 

„Pułkownik  Wieniawa-Długoszew= 
: ski, Komendant m. Warszawy.—-Žgroma- 
: dzeni na raporcie kontrolnym oiicero- 
| wie rezerwy miasta Poznań solidaryzu- 
'o ją się z formą i treścią czci i miłości, 

2 objawionej przez oficerów garnizonu 
warszawskiego w dniu 3] października 
Panu Marszałkowi Piłsudskiemu, w 
ze wejścia jego do gmachu sejimo- 
wego 

AI E a ROEE DEKA TASTE оннн 

Wzrost koszfėw ufrzymania w 
m-cu październiku 

‘ WARSZAWA, 5 XI. PAT. Komisja 
do badania zmian kosztów utrzyma: 
nia na posiedzeniu w dniu 5 listopa- 
da br. ustaliła, że w miesiącu paździer- 
niku w porównaniu z wrześniem 1929 
roku koszta utrzymania rodziny pra- 
cowniczej złożonej z czterech osób w 
Warszawie wzrosły o 1,6 proc. 

A 

WARSZAWA, 5-11. (tel. wł. Sło- 
wa). Po doręczeniu przez premiera dr. 

Świtalskiego marszałkowi Daszyńskie- 

mu dekretu o odroczeniu sesji sejmo- 

wej ma dni 30, premjer doręczył ana= 

logiczny dekret, powołujący się na art. 

37 konstytucji marszałkowi Senatu dr, 

Szymańskiemu. 

lichwała opozycji 
Około godziny 2 po poł. zebrały się 

'na narady niemal wszystkie kluby sej- 

mowe i po godzinie doręczono dzien- 

nikarzom uchwalone rezolucje. Klub P. 

P. S. osądzit, že odroczenie sesji sejmu 
oznacza uchylanie się rządu od kontroli 

parlamentarnej działalności politycznej 

i gospodarczo-finansowej. Analogiczną 

miemal rezolucję uchwaliła N.P.R. pra- 
wica i „Piast“, który wzywa stron 

nictwa ludowe do zjednoczenia. Klub 

Narodowy w rezolucji swej omawiał 

sytuację gospodarczą a następnie pod- 
kreśla również moment uchylania się 

Rządu od kontroli. 
Najbardziej demagogiczna jest re- 

zolucja Wyzwolenia, która powiada, 

że odroczenie sesji sejmu przyjął ten 

Klub do wiadomości z oburzeniem. 

Wszystkie niemal rezolucje mają ana- 

logiczną formę, a mianowicie protestu" 

ją przeciwko odroczeniu sesji i stwier- 

dzają ową rzekomą niechęć Rządu do 

stawienia się przed sejmem. Koło ży” 

dowskie złożyło nawet na ręce mar- 

szałka Daszyńskiego oświadczenie, iż 

jest gotowe do współdziałania w obro- 

nie parlamentaryzmu i godności Sejmu, 

Przemówienie posła plk. Slawka 
O godz. 4 po poł. zebrał się Klub 

B. B. W. R., na którem prezes pułk, 
Sławek wygłosił obszerne przemówie- 
nie wyjaśniające w zńacznym stopniu 
ostatnie posunięcia Rządu na terenie 
politycznym. 

Płk. Sławek wskazał, że w ostat 
nich tygodniach posłowie opozycyjni 
wzjajemnie siebie podniecali i jeden 
wmawiał w drugiego, że sprawa oba- 
lenia Rządu, i „likwidacji systemu por 
majowego” jest kwestją najbliższej 
przyszłości. Namyślano się już nawet 
mad term, co robić po obaleniu rządu 
Marszałka: Piłsudskiego. Zjawienie się 
w przedsionku sejmowym grupy ofice- 
rów wywołało, jak mówił płk. Sławek, 
w obozje opozycyjnym utratę panowa” 
nia nad nerwami. Ten stan rozgorącz- 
kowania trwa jeszcze dalej. Sądząc z 
rezolucyj, uchwałonych na dzisiejszych 
zebraniach jedni z posłów idą jakby na 
namiętne przygotowywanie się do re 
wolucji a inni spoglądają, co z tego 
wyniknie. Nastrój jest podniecony, a 
nawet wojowniczy i właśnie dlatego w 
tej chwili należało posłom dać czas do 
maimysłu, a ów czas będzie w różny 
sposób zużytkiowany. 

Pod dobroczynnem działaniem cza- 
su będą bardziej zdolne stronnictwa 

opozycyjne do zastanowienia się, czy 
zdołają roz; i środkami 
rząd przewrócić i czy nie byłoby może 
rozumniej szukać innego wyjścia. 

Jaka będzie sytuacja po 30 dniach 
nie wiadomo, jednakże dalsze posunię- 
cia Prezydenta Rzeczypospolitej będą 
zależne właśnie od tej sytuacji, jaka po 
tych 30 dniach wytworzy się, Jedno 
jest pewne —mówił pik. Sławek wśród 
oklasków całego Klubu, system po-ma- 
jowy zlikwidowany nie będzie. 

Z koleł zaznaczył płk. Sławek, że 
wniosek Klubu B.B.W.R. o wyrażenie 
votum nieufności marszałkowi Daszyń” 
skiemui wniesiony będzie na, najbliż- 
szem z kolei posiedzeniu Sejmu a po- 
stępowanie marszałka Daszyńskiego 
jest tego nodziaju, że żadnych wzglę- 
dów w stosunku do jego osoby nie 
będzie. 

Wkońcu omówił pułk. Sławek plan 

ргас  organizacyjno-propagandowych 

nia prowincji na okres nabliższy, a plan 

ten został przez obecnych jednomyślk 

nie zaakceptowany. 
Pod wieczór gmach sejmu zaczęła 

zalegać cisza i niemal wszyscy posło” 

wie powrócili do swych okręgów na 

prowincję. 

Dekrety P. Prezydenta Rzeczyposnollifej 
WARSZAWA, 5. X1. PAT. Dzisiaj o godzinie ll-ej p. premier doręczył osobi= 

ście p. marszałkowi Sejmu i p. Marszałkowi: 
Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada w sprawie 
Senatu na dni 30. Zarządzenia te brzmią: 

Senatu zarządzenia Pana Prezydenta 
odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu i 

„Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczaj- 

nej Sejmu. Na podstawie art. 25 konstytucji 
czajną Sejmu na dni 30. Warszawa, dnią 5 listopada 1929 roku 

odraczam z dniem 5 listopada sesję zwy- 
Prezydent Rzeczypo- 

spolitej (—) Ignacy Mościcki. Prezes Rady Ministrów (—) Kazimierz Św talski." A 

„Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia seSji Zwyczaj- 

WICZE — ui, Bzeptyckiego -- & Laszuk, 
MANIAKONIE — Bufeł kalsfewy, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
RIBGWIEŻ .— ul Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

nej Senatu. Na podstawie art. 37 konstytucji odrączam z dniem 5 listopada sesję zwy- 

czajną Senaiu na dni 30. Warszawa dnia 5 listopada 1929 roku. Prezydent Rzeczypo- 

spolitej (—) Ignacy Mošcicki. Prezes Rady Ministrėw (—) Kazimierz Świtalski”. 

G RK IA L SNS T ORDO ORO KORE KRANTO 

ECHA STOLICY 

  

Bki wręczenia listów uwierzy- 
felniających ambasadora W. Bry- 
fanji na Zamku w. Warszawie 

WARSZAWA. 5.X1, Pat. Dnia 5 listopa= 
da rb. o godz. 12 у południe Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął na Zamku 
Królewskim ). E. sir Williama Erskine, 
ambasadora W. Brytanji, który złożył swe 
listy uwierzytelniające. P. ambasądor udał 
się na Zamek w towarzystwie dyrektora 
protokółu Romera samochodem Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej,  poprzedzany 
przez trębaczy na biąłych koniach i otoczo* 
ny eskortą szwądronu. W chwili, gdy am- 
basador wjeżdżał na dziedziniec, muzyka 
odegrała hymn angielski „God save the 
King*. W sali Tronowej wyszedł na spot=" 
kanie ambasadora p. minister spraw zagra- 
nicznych Zaleski. Pan Prezydent Rzeczy= 
pospolitej oczekiwał w sali Rycerskiej w 
towarzystwie ministra sprawiedliwości Cara 
i ministra rolnictwa  Niezabytowskiego. 

Wręczając listy uwier-ytelniające amba- 
sador wygłosił przemówienie, na które od: 
W Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

przemówieniu swem ambasador podkreś- 
liż między innemi swe szczególne Ązadowo- 
lenie, że przypadł mu w udziale zaszczyt 

zajęcia stanowiska pierwszego ambasądorą 

brytyjskiego, akredytowanego _w Polsce, 

od czasów króla Sobieskiego 250 lat temu. 

Od samego początku—stwierdził ambasą* 
dor—rząd ). K. M. śledził z głębokiem i 
pełnem sympatji zainteresowaniem wysiłki, 

czynione przez naród polski w celu przy- 

stosowania się do nowych warunków. Wy- 
siłki, których powodzenie musi wzbudzić 
podziw tych wszystkich, którzy mieli zasz- 
czyt przyglądać się im zbliska, Fakt, że w 
ciągu lat dziesięciu zaledwie od chwili od- 
zyskania niepodległości Polski poselstwo 
polskie w Londynie i poselstwo J. K. M. 
w Warszawie zostały za wspólną wolą obu 
narodów podniesione do rangi ambasad, 
jest wybitnym dowodem  zdumiewającego 
postępu, uczynicnego przez Polskę w tak 

krótkim przeciągu czasu i ważnego stano” 
wiska, które zaobyła Polska nanowo w ro- 
dzinie narodów. Jest” to jednocześnie dale- 
ko idący dowód uczuć przyjaźni i sząciin: 
ku, które utrwaliły się między obu krajami 
w ciągu ostatnich lat dziesięciu. 

gło wywozowe od masła wejdzie 
w życie 1 grudnia г. В. 
Ministerstwo przemysłu i handlu ko” 

munikuje, że rozporządzenia ministrów 
skarbu; przemysłu i handlu oraz rolnictwa 
1) o ustanowieniu cła wywozowego od 
masła i 2) w sprawie zwrotu cia przy wy” 
wozie masła (Dz. U. Nr. Ti, poz. 538 
i 539)—wejdą w życie, na skutek rozpo” 
rządzeń tychze ministrów, które zostaną 
ogłoszone w najbliższym numerze Dzien= 
nika Ustaw zamiast dnia 1 listopada, w 
dniu 1 grudnia r. b. 

Umowy kolejowe polsko-rumuń" 
skie 

WARSZAWA, 5, X1. PAT. Dnia 1 listo- 
pada powrócił do Warszawy zastępca dy- 
rektora departamentu eksploatacyinego p. 
Franciszek Moskwa, który jako delegat 
rządu polskiego podpisał ostatecznie trzy 
umowy kolejowe polsko-rumuńskie. Pierw: 
sza z nich — to ogólną umowa 0 ruchu 
kolejowym między Polską a Rumunją, dru- 
ga umowa stwarza uprzywiłejowany tranzyt 
z Polski i do Polski między Zaleszczykami 
a Jasieniowem Polnem, zaś trzecią 
tranzyt uprzywiłejowany z Polski i do 
Polski między Kutami, Wyżnicą i Sniaty= 
niem-Załuczem oraz między Kutami, Wy- 
źnicą, Stefanówką i Zaleszczykami. 

Nieobsadzenie departamentu 
Dowiadujemy się, że pa nominacji p. 

St. Starzyńskiego na podsekretarza stinu 
w Min. Skarbu, nowy dyrektor dep. ogól- 
nego nie będzie mianowany, a departa- 
ment ten w dalszym ciągu pozostawać ma 
pod bezpośrednim kierownictwem sekreta 
rza stanu. 

МУ — Kalęgarnia B-wa „Lai“. N. ŚWIĘCIANY — 
B WiCA (Poieaie) — Księgarnia K, Malinswikiega, 
DU Y — Bulot koiejomy 
BŁĘBOKIE — uć. Hamkowa, W. Wiedzimierow, 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruoh“. 
BORODZIEL — Dworzes kolejowy — K. Smarzyński, 
ŚWIENIEC — 5klep tytoniowy S. Mwierzyėski, 
iAR6K — Sklep „Jedaošt“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, 8, Matecki, 

— Księgarnia W-wa „Błusk”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milinietro jednoszpaitowy na srronie 2-ej i 3-j 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika lova 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i 

ST. ŚWIĘ| 

Księj ia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
5TOLPCE — Kaiegarnia T-wa „Ruch“. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

ARS DYDIS 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

le © 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do (CZ 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Kiamośnieję zkóiko dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Starcia wewnętrzne w PPS. 
WARSZAWA, 5—11. (tel. wł. „Słowa”. Według gkursujących pogło- 

sek dziś miało się odbyć posiedzenie członków Klubu PPS. reprezentują- 
cych skrajną lewicę w tym klubie pod przewodnictwem przypadkowo  obi- 
tego posła Pragera. Kursują również niesprawdzone pogłoski, że komu- 
niści polscy dostali rozkaz masowego wpisywania się do partji PPS. 

< Układ likwidacyjny polsko-niemiecki ; 
‚ w ocenie prasy genewskiej 

GENEWA, 5—11. Pat. Prasa genewska komentuje układ likwidacyjny 
' po sko-niemiecki, podkreślając jego doniosłe znaczenie dla polityki między- 
narodowej. „Journal de Geneve“ pisze, że Polska i Niemcy,, które zasto- 
sowały się do zleceń planu Younga, wyeliminowały wiele kwestyj drażli- 
wych i przygotowały teren w momencie poprzedzającym bezpośrednie 
wznowienie rokowań handlowych. W ten sposób stosunki polsko-niemiec- 
kie wchodzą w okres normalizacji. Z punktu widzenia polityki europejskiej 
należy to uważać za posunięcie szczególnie doniosłe, przyczyniające się do 
uregulowania zasadniczego problematu likwidacji nastrojów wojennych. 
„Suisse* pisze, że w kołach Ligi Narodów podpisanie układu polsko-nie- 
mieckiego wywołało żywe zadowolenie, gdyż oznacza ono nietylko popra- 
wę stosunków między Warszawą i Berlinem, lecz nadio ułatwienie uregu- 
lowania problematu reparacyjnego, a to dlatego, że Polska stosownie do 
zaleceń planu Younga zrzeka się dalszego odkupu osad niemieckich. Ta- 
kie załatwienie sprawy nie pozostanie bez wpływu na dalsze rokowania 
reparacyjne. 

Debata © angielskiej Izbie Gmin 
NAD PODJĘCIEM STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH Z SOWIETAMI. 

LONDYN, 5-11. PAT. Dziś po południu Izba Gmin przystąpiła do debat 
nad podjęciem stosunków dyplomatycznych z sowietami. 

MIN. HENDERSON O PROPAGANDZIE ANTYROSYJSKIEJ KONSERWA- 
TYSTÓW. 

Dyskusję zagaił min. Henderson, wygłaszając półgodzinne przemówie- 
nie, w którem zarzucił konserwatystom w ostrej formie prowadzenie szkodli- 
wej dla Wielkiej Brytanji propagandy antyrosyjskiej. Henderson zaznacza, że 
wbrew przeciwnym poglądom, głoszonym przez prasę konserwatywną, stano* 
wisko rządu sowietów faktycznie uległo w ciągu ostatnich miesięcy zmianie, 
czego dowodem jest podpisanie protokułu o propogandzie przed wymianą 
ambasadorów. 

ZASTRZEŻENIA HENDERSONA. 

Interesujący był ustęp w mowie Hendersona, gdy podkreślił z naciskiem 
że Komintern jest identyczny z rządem sowieckim, i że wobec tego dał on 
Dowgalewskiemu do zrozumienia, że za wszelką propagandę Kominternu, 
skierowaną przeciwko Wielkiej Brytanji, będzie Henderson uważał rząd so- 
wietów za odpowiedzialny w myśl podpisanego protokułu o propagandzie. 
Zaznaczając wreszcie, że rząd brytyjski pod względem gospodarczym dużo 
stracił wskutek zerwania stosunków, Henderson, powołując się na ogłoszony 
niedawno raport komitetu anglo-rosyjskiego, wyraził nadzieję, że nawiązanie 
stosunków.da Wielkiej Brytanji stosowne korzyści gospodarcze. 

BALDWIN W OBRONIE POLITYKI B. RZĄDU KONSERWATYSTÓW. 

W imieniu opozycji konserwatywnej zabrał następnie głos „Baldwin, 
stwierdzając, że mimo rzekomej ewolucji rządu sowieckiego, w ciągu 10 lat 
hasło rewol.ucji wszechświatowej pozostało nadal aktualne. Baldwin za- 
strzegł się przeciwko przypuszczeniu, jakoby konserwatyści życzyli sobie por 
wrotu caryzmu, lecz podkreślił, żę stronnictwa jego, паисхопе došwiadezei 
niem nie wierzy, żeby bolszewicy zekli się na serjo propagandy. 

Baldwin cytując stanowisko Kelloga w sprawie stosunku Stanów Zjed- 
moczonych do Sowietów, uważa że zestrony Wielk. Brytanji niema powodu 
do zmiany obecnego stosunku do sowietów. 

PRO-SOWIECKA MOWA LLOYD GEORGE'A. ‚ 
Po Baldwinie zabrał głos Lloyd George, który w imieniu liberałów wy- 

głosił gorącą aprobatę polityki rządu w sensie nawiązania stosunków w So- 
wietami. Jako argument Lloyd George przytoczył fakt, że prawie wszystkie 
państwa europejskie utrzymują stosunki z Sowietami, nie obawiając się pro- 
pagandy, nawet państwa sąsiadujące z Rosją. Nie obawiają się propagandy i 
Niemcy, które posiadają tak silną własną partję komunistyczną. 

Według Lloyd George'a najskuteczniejszą propagandą komunizmu jest 
właśnie zerwanie stosunków, bo pozbawiając kraj korzyści gospodarczych, 
powiększa się nędzę i bezrobocie. Wreszcie Lloyd George podkreśla, iż ni e- 
ży wszystko uczynfć, ażeby Rosja wróciła do normalnych stosunków z resztą 
Europy, a zwłaszcza wstąpiła do Ligi Narodów, albowiem dopóki to nie | 
nastąpi, niema mowy o rozbrojeniu, gdyż w obecnych warunkach niektore 
państwa, sąsiadujące z Rosją, jak Polska i Rumunja, nie mogą praktycznie 
przeprowadzić u siebie rozbrojenia. 

EBEZTYGCZAEEK ZO 

Kiedy się zbierze Reichstag? 
BERLIN, 5 XI. PAT. „Deutscher Żeitungsdienst* donosi, iż rząd nie- 

miecki zamierza zwołać Reichstag w terminie wcześniejszym, niż w druglej 
połowie listopada. Powodem tego ma b;ć zamiar rządu, ażeby załatwić 
możliwie jak najwcześniej sprawę plebiscytową. Niezwłocznie po zebraniu 
się Reichstagu rząd zamierza przedłożyć projekt ustawy zgłoszonej przez 
nacjonalistów. 

Trzy zadania przyszłej polityki niemieckiej 
Rewalacyjne przemówienie b. min. Kocha 

BERLIN, 4—11. Pat. Na zgromadzeniu partji demokratycznej w Lube- 
ce wygłosił przemówienie b. min. Koch, który wymienił trzy zadania przy- 
szłej polityki niemieckiej: rewizję granic wschodnich, przyłączenie SAustrji i 
skuteczną ochronę mniejszości niemieckiej zagranicą. Mówca podkreślił, iż 
żądania te dadzą się urzeczywistnić tylko w drodze pokojowej. 

Profest Niemieckiej bigi Praw Człowieka 
przeciwko masowym cgzekucjom w Sowietach 

BERLIN. 5.X1. Pat. Niemiecką Liga Obrony Praw Człowieka ogłasza protest 
przeciwko egzekucjom masowym na terenie Rosji sowieckiej, piętnując masowe roz- 
strzeliwa nia obywateli sowieckich. jako nie dające się niczem usprawiedliwić barba- 
rzyństwo. Liga Obrony Praw Człowieka wskazuje, że podsądnym odmówiono najele- 
mentainiejszych praw, przysługujących każdemu obywatelowi w innych państwach, a 
miarowicie praw cbrcny przed sądem zwyczajnym. 

Posiedzenie Komitefu Organizacyjnego Banku 
Reparacyinego 

BADEN.BADEN, 5 XI. PAT. Dziś po południu odbyło się po raz 
pierwszy przy udziale przybyłych tu członków paryskiego komitetu orga- 
nizacyjnego dla Świadczeń rzeczowych posiedzenie komitetu organizatyjne- 
go banku reparacyjnego, Obrady dotyczyły kwestyj, czy bank reparacyjny 
ograniczyć się ma tylko do funkcyj powierniczych, odnośnie do Świadczeń 
rzeczowych, czy też prerogatywy jego w tej dziedzinie mają być rozszerzo- 
ne. Obrady kontynuowane będą w dniu jutrzejszym. 

    

2 ZA KORDOKÓW 
Ddpówiedź Estonji Łotwie w sprawie 

nii teliej 
Z Rygi donoszą: W sobotę poseł estoń- 

ski w Łotwie E. Virgo odwiedził ministra 

spraw zagranicznych bałodisa i wręczył mu 
odpowiedź na pytania Łotwy. w sprawie о- 
statniej propozycji Estonji co do zniesienia 

- cła na towary, lokalnej produkcji. : 
Jak wiadomo, 12 kwietnia r. b. estońska 

delegacja dla spraw realizacji unji eelnej za- 
proponowała Łotwie znieść cło. na. towary 
miejscowej produkcji, przyczem Estonja za- 
proponowała ułożenie spisu towarów, które= ,. 
by były wykluczone z wolnej wymiany ta- | 
warów. ч у 

Estonja zaproponowała dalej perjodycz- 
ne wyrównywanie fiskalnych strat, oraz w*u- 
pełnianie i zmienianie spisu na podstawie 
danych statystycznych. Estonja uważa, że 
takie zniesienie cła byłoby najlepszą drogą 
do zniesienia granic celnych. Na wypadek, 
gdyby prace wstępne w dziele realizowania 
unji uległy przerwie, Estonja proponuje au- 
tomatycznie anulować wszystkie przewidzia- 
ne ulgi celne. Następnie, Estonja zapropono- - 
wała realizację swej propozycji na zasadzie 
tak zw. spisów negatywnych. Ten negatyw- 
ny spis obejmuje zazwyczaj towary tych 
dziedzin przemysłu, które nie są jeszcze zdoł- 
ne do konkurencji. Na wypadek zniesienia 
cła na niektóre towary, Estonja jako waru- 
nek zapobiegawczy wysuwa uzgodnienie 
stawek celnych na odpowiedni surowiec i pół 
fabrykaty. Wszelako i w tym wypadku Esto- 
nja przewiduje możliwość wyjątków. 

17 października r. b. minister spraw za- 
granicznych Balodis wręczył estońskiemu 
ministrowi szereg interesujących Łotwę py- 
tań z powodu tej propozycji Estonji. Pyta- 
mia te. dotyczą kwestji, jak ma być zrozu- 
miana propozycja Estonji o stworzeniu 
trzech grup towarów jako też o tak zw. ne- 
gatywnym spisie. Interesuje Łotwę również 
to, co należy uważać za kryterjum przy włą- 
czaniu towarów do spisu towarów nieocło- 
nych. Następne pytanie dotyczy tego, czy 
powinny być uzgodnione stawki celne na 
wary, które w wymianie towarów są obcią- 
żone cłem zniżonem. Oprócz tego dla Łotwy, 

nie jasnem jest, jak Estonja wyobraża sobie 
wyrównanie fiskalnych strat i możliwości 
przejrzenia spisów negatywnych. 

W „swej odpowiedzi wręczonej w sobo- 
tę, Estonja wskazuje, że stworzenie trzech 
kategoryj towarów sprowadza się do ustale- 
nia towarów: a) wolnych od cła (bez spisu), 
b) z pewriemi ulgami celnemi; ©) wi se 
nych z wołnej wymiany towarów. ||| 

Przytem, do kategorji „a”* Estonja pro- 
ponuje włączyć wszystkie te towary, które 
nie odchodzą do kategorji „b“ i „c“. 

‚ Томагу włączone do kategorji „b“ po- 
winny być obciążone jednakowem cłem przy | 
wysyłaniu towarów z jednego państwa do 
drugiego. Estonja zawsze była za uzgodnie- 
niem stawek na towary w stosunku do 
państw trzecich, przyczem pod „trzeciemi | 
państwami” nie należy rozumieć Litwy, Fin- 
landji i Rosji sowieckiej. | x: 

„ Co do rejestracji fiskalnych straf, Esto- | 
nja stwierdza, że była ona wysunięta przez 
Łotwę. Jak przeprowadzić w życie tę kwe- 
stję — jest to zdaniem Estonji kwestja o | 
charakterze wyłącznie technicznym. Przej- | 
rzenie spisów, zdaniem Estonii, . konieczne 
jest wówczas, gdy straty celne jednego pań- | 
stwa przewyższają straty drugiego. Państwo | 
które miało więcej strat, ma prawo żądać | 
kompensacji w drodze rozszerzenia przywi- 
lejów celnych. Urzeczywistnienie tej kompen 
sacji jest możliwe przez przeniesienie towa- 
rów z jednej kategorji do drugiej. 

Na pytanie Łotwy o sankcjach, jakie 
muszą być zastosowane w wypadku przer- 
wy prac realizacji unji Estonja oświadcza: 

„„Estonja poważnie wierzy, że jej propo- 
Z przyczyni się do realizacji unji: nie 

ierzy w przerwę prac przygotowawczych. - 
Jeżeli dła jakich bądź a Łotwa ed 
iż przerwa taka jest możliwa, to strona, któ- 
ra się tego obawia, powinna opracować od- | 
powiednie propozycje. 

` Na zakończenie estońska delegacja wy- 
raża nadzieję, że jej odpowiedź w zupelno- 
ści wyjaśni wszystkie wątpliwości Łotwy i 
da jej możność wyjaśnienia swego punktu 
widzenia na propozycję Estonii, chociaż pro- 
pozycja z dn. I2 kwietnia zawierała już od-- 
powiedź na zadane przez Łotwę pytania. W 

sońcu odpowiedzi Estonja podkreśla, że 
gotowa jest do rozważenia każdej łotewskiej 
He ich 6ykoS tylko dojść do ułat- 

ian varė i ń wani y y towarów między obu pań- 

O odpowiedzi tej łotewski min 
zagranicznych Bałodis powiedział 
jąco: 
..»Łotwa jak i dawniej stoi na punkcie 

widzenia układu z dn. 5 lutego 1927 r. iw | 
zupełności gotowa jest do urzeczywistnienia | 
tego układu. Dopuszczaliśmy i dopuszczamy 
stopniową realizację unji celnej poszczegól- 
nemi etapami i sądzimy, że nasza rozbież- 
ność zdań w sprawie porządku, w jakim eta- 

py te muszą być przebyte, może być zlikwi- 
dowana w drodze pertraktacyj specjalnych 
mieszanych komisyj, utworzonych dla foz- 
ME sbs Właściwie, rządy 

ny zająć się tą kwestją wte. J : 
komisje te zakończą aoc? wo šdy 

Paiuta relacja uciekinierów z Sołowok 
„HELSINGFORS. 4,XI. Pat. Pr - nosi, że w ostątnich cząsach sa obyć ” bywać do Finlandji zbiegowie ze znanego — więzienia sowieckiego ŚSołowki. Wczoraj | przybyło do Finlandji 13 mężczyzn i jedna kobieta którym udało się uciec z Sołowek trzy tygodnie temu po zabiciu strażników, 

Uciekinierzy cały ten czas spędzili w 
okropnych warunkach, uciekając przez 
bezludną tajcę bez ciepłej odzieży i zapa- — 
sów żywności, a nawet bez kompasu. Zbie- | 
zowie opowiadają o nieprawdopodobnem | okrucieństwie władz sowieckich w stosun- _ 
ku do więźniów w Sołowkach i o tragicz- 
nej śmierci w lutym r.b. 150 więźaiów, | 
którzy przed śmiercią byli torturowani w | 
okropny sposób przez włądze więzienne. | 

Woliemaras nie che (opmócjć liwy | 
KOWNO, 5. XL. PAT. Rząd litewski | 

zaproponował b. premjerowi Wołdemaraso- 
wi wyjązd zagranicę, naco Woldemaras dał 
odpowiedź odmowną. 
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BIAŁYSTOK. 

— Obywatelskie zcchowanie się po- 
licjanta. Zadaniem prasy jest nietylko 
spostrzegać uchybienia życiowe i je odpo- 
wiednio piętnować, lecz równieź podnosić 
te, napozór, drobne dodatnie przejawy Żży- 
cia zbiorowego, które jednak mogą mieć 
dalsze znaczenie. 

O ile przykro jest występować na ła- 
mach prasy w formie karzącej, o tyle przy- 
jemniej podpatrzeć jakiś dodatni fakt, pły- 
nący z głębszego podłoża człowieka. 

Fakt taki właśnie miał miejsce w dniu 
1 listopada w bufecie li Il klasy na dwor- 
cu kolejowym w Białymstoku. 

Oto przychodzi do dzierżawcy bufetu 
uboga kobieciną z dzieckiem 1 prosi o na- 
lanie gorącej wody do butelki, aby roz- 
grzać zziębnięte i licho przykryte członki, 
oraz nakarmić uziecko. Dzieržawca dowie- 
dziawszy Się, iż kobieta niema czem za 
wodę zapłacić kategorycznie odmówił. Do- 
dać należy, że Dyrekcja Kolejowa dostar- 
cza wody i opału  dzierżawcom bufetów 
bezpłatnie, to teź takowa ich prawie nic 
nie kosztuje. Do żebrzącej kobiety pod- 
szedł dyżurujący na dworcu stąrszy przo- 
downik a dowiedziawszy się o co chodzi 
zwrócił się sam z prośbą do dzierżawcy, 
a gdy i powtórnie zapadia odpowiedź od- 
mowna, polecił ną swój rachunek napełnić 
butelkę herbatą. Uradowana kobieta po- 
dziękowała obywatelskiemu  policjantówi, 
który oddalił się do swych obowiązków. 

Drobny ten napozór wypadek napawa 
nas otuchą, iż może w niedługim czasie 
policja nasza będzie tem, czem jest po- 
licjant np. szwedzki— przyjacielem publicz- 
ności nie zaś groźnym stróżem porządku. 

WOŁOŻYN. 

— Nauczycielistwo a społeczeństwo. To- 
cząca się na łamach „Słowa'* dyskusja o ide* 
owości nauczycielstwa szkół powszechnych, 
jest jedną z tych spraw pierwszorzędnej wa- 
gi, którą wszechstronnie musi się zaintereso- 
wać cały ogół naszej inteligencji. To, że 
sprawa poruszona przez p. Wójt-Rymsza do- 
tyka tylko jednego powiatu Brasławskiego 
i to, że autor korespondencji w „Słowie* ca- 
łą winę zwala na nauczycielstwo — nie po- 
winno rozgrzeszać całej inteligencji, która 
za losy kraju odpowiada w stokroć znacz- 
niejszym stopniu, niż nauczycielstwo. 

Postaram się to udowodnić. Wymagając 
od nauczycielstwa szkół powszechnych 
wszechstronnych uzdolnień i zawodowca i 
społecznika, wymagamy, aby swym fachem 
i ideą oddziaływał nietylko na dziatwę w 
wieku szkolnym, ale i na łudzi w wieku doj- 

rzalszym, co właśnie wchodzi w kompeten- 
cje oświaty pozaszkolnej. 

Wyobraźmy sobie, że Polska faktycznie 
posiada masową produkcję takich talentów 
i masowo je rzuciła na nasze Ziemie Wschod 
nie. Jasnem się staje, że nauczycielstwo przy 
tak szeroko zakrojonych względem jego 050- 
by wymaganiach, musi swój czas podzielić 
pomiędzy młodzieżą szkolną, a młodzieżą 
starszą. A więc nauka z dziatwą do obiadu 
— potem wieczorem praca nad pokoleniem 

„Starszem. A jakież to ma być to pokolenie 
starsze, na które oddziaływać ma oświata 
pozaszkolna? W praktyce wygląda to tak, że 
będzie to młodzież, która zaczynając w ży- 
ciu samodzielnie stawiać kroki, zaczyna się 
stykać społecznie z czynnikami, które decy- 
dująco urabiają jej przyszły charakter. Jest 
to wiek poprzedzający u chłopców służbę 
wojskową i waha się pomiędzy 16 a 20 ro- 
kiem życia. Jest to więc wiek młodzieży, 
która już ukończyła szkołę powszechną, któ- 
ra jednak z otoczenia najbliższego: rodziny, 
krewnych i przyjaciół, z któremi się styka w 
otoczeniu domowem nie wyniosła wpływów 
dodatnio urabiających społecznie jej cha- 
rakter i umysł. Р 

Otóż powstaje pytanie — czyja to jest 
wina? i czy odciągając nauczyciela od jego 
właściwych obowiązków oświatowca, i pa- 
kując nań obowiązki wychowawcy starszego 
pokolenia nie powtarzamy roboty Danaid? 

Kto zbadał prymitywność metod wycho- 
wawczych rodzimego otoczenia dziecka bia- 
łoruskiego — ten zrozumie, iż możliwie naj- 
dłuższe obcowanie poza domem — w szkole, 
przynieść im może największe korzyści. Wy- 
korzystanie poobiednich godzin nauczyciela 

dla oświaty pozaszkolnej ze starszą młodzie- 
żą, — tylko ujemnie wpłynąć może na wy- 
chowanie młodzieży szkolnej. Dobrze spełni 
swą rolę nauczyciel o ile czas wolny zużyje 
na dalsze obcowanie z tą samą dziatwą w 
świetlicy i zmniejszy przez to o parę godzin 
obcowanie dziecka z najbliższem otoczeniem 
rodzinnem. 

Wychodząc z wyłożonych względów, 
uważam za błąd stawianie nauczycielowi 
szerszych zadań, niż te, które są ściśle zwią- 
zane z jego zawodem oświatowca. Wyma- 
ając wszechstronności, której niema na 
wiecie, godzimy w najistotniejsze obowiązki 

„nauczyciela z bardzo niepewnemi wynikami 
co do rezultatów wychowawczych w oświa- 
cie pozaszkolnej. Jednocześnie rozgrzeszamy 
całą intel igencję w jej nieróbstwie od księ- 
dza, ziemianina , — kończąc na urzędniku. 
Wszystko dlatego, że znalazła się ofiara, któ- 
ra sama uwierzyła w swoją wszechstronność. 

A. Trempicki. 

POSZUMIEŃ, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

_— Koło gospodyń wiejskich. W dniu 27 
ub m. w Poszumieniu odbyło się walne ze- 
branie Koła gospodyń wiejskich oraz zebra- 
nie zwyczajne kółka rolniczego. Obrady ja- 

_ ko jednej tak i drugiej organizacji były bar- 
dzo owocne, łecz trzeba przyznać że koło 
gospodyń wiejskich jako organizacja kobie- 

PBK ZOP POZEW ITK . 

ca ma wsi, bardzo dobrze prosperuje i bar- 
dzo gruntownie zabiera się do pracy. Na- 
przykład w dniu 27 u. b. obecnych na ze- 
braniu było 32 gospodynie i kilku gospoda- 
rzy jako goście. Zarząd koła zaprosił „hy- 
gjenistkę — ze Święcian, która wygłosiła re- 
ferat „o hygjenie mieszkań wiejskich“ oraz 
udzieliła porad có do wychowywania dzieci 
i hygjeny ciała. Następnie kierownik szkoły 
miejscowej omówił sprawę organizowania 
i zakładania ogródków warzywnych. Prócz 
tego przeprowadzono zapisy na kursy kroju 
i szycia oraz robót kobiecych, który ma 
trwać 3 miesiące, kurs ten ma być połączo- 
ny- z kursem ogólnokształcącym t. j. że prócz 
fachowych iekcyj, będą prowadzone po dwie 
godziny dziennie przemioty ogólnokształcą- 

ce. Pozatem ma być również kurs gotowa- 

nia, wyrobu wędlin i t. p. tak że czas zimy 

zostanie zapełniony pracą przygotowania się 
do należytego spełniania swych obowiązków 
względem własnej rodziny: jak i społeczeń- 
stwa. Kółko rolnicze również prowadzi swe 
prace korzystając z pomocy fachowej p. agro 
nomów z towarzystwa rolniczego ziemi wil. 
i powiatowego i w dniu 27 ub m. kółkowicze 

mieli możność skorzystać z bardzo trešciwe- 
go referatu p. inspektora agronoma S. o 
karmieniu trzody chlewnej i organizacji cho- 
wu tejże oraz pozałatwiali wiele spraw doty- 
czących administracji swej organizacji. 
0 ч a Kółkowicz. 

SZUMSK, POW. WIL. TROCKI. 

— 0 działaności kolonji letniej dla dzie- 
ci przedszkolnych. Kolonja letnia dla dzieci 

przedszkolnych w Szumsku została zorgani- 

zowana przez Koło Opieki przy stacji Nr. 7 
opieki nad dzieckiem gruźżlicznem Wil. „Tow. 

Przeciwgruźliczego. Dzięki ofiarności i nie- 

spożytej energji szeregu pań, zostały zebrane 
pewne fundusze i sybsydjum otrzymane z 

wydziału opieki społecznej woj. wileńskiego 

przy współudziale Wil. Tow. Przeciwgružli- 

czego pozwolito uruchomič kolonję jedyną, 

ze względu na wiek dzieci, w Polsce. 

Kolonja została ułokowana w budynkach 
byłego szpitała sejmikowego w  Szumsku 

pow. Wil. Trockiego oddalonym o 35 klm, 

od .Wilna koleją. Przeznaczona była ona dla 

dzieci nie cierpiących na udzielające się po- 

stacie gruźlicy, więc różne postacie gružli- 
cy gruczołowej, kostnej i skórnej. Aczkol- 

wiek lokal posiadał pewne braki jak naprzy- 

kład brak werandy, to jednakże udało się 

w nim, w warunkach bezwzględnie hygje- 

nicznych umieścić 30 dzieci jednorazowo i 
6 osób personelu, Personel składał się z 6 
osób: kierowniczki, hygjenistki—pielęgniar- 
ki, freblanki i 3 osób niższego personelu. Le- 

karz Wil. Tow. 0 dojeżdżał 
co tydzień, w nagłych wypadkach można by- 
ło korzystać z pomocy miejscowego lekarza. 

Specjalnie zakupione umeblowanie skła- 
dało się z żelaznych łóżeczek — szaf, stołów 
i stołków. Każde dziecko posiadało indywi- 
dualną pościel własność kolonji, bieliznę i 
ubranka cieplejsze przywiozły dzieci ze sobą. 
Na kolonji jednakże otrzymały dzieci po 
komplecie ubranek lekkich a stanowiących 
własność kołonji. Wyposażenie kolonji nie 
bacząc na bardzo skromne środki było lep- 
sze niż przeciętne, zasługa w tem Koła Opie- 
ki, które nie szczędząc trudów starało się jak 
BED i najtaniej urządzić kolonię. 

olonja była czynną od dnia czerwca 
do dnia 29 sierpnia 1929 r. W tym okresie 
w dwuch turnusach (od 5:VI do 19VII i od 
21-VII do 29-VIII) przebyło na kolonji 61 
dzieci, z czego chłopców 31 i dziewczynek 
30. Wiek dzieci wahał się pomiędzy 2 lata 
11 mies. a 8 lat 3 mies., najwięcej dzieci 
bo 17 i 18 przypadało na 5 i 6 lat, aczkolwiek 
kolonja była przeznaczona dla dzieci przed- 
szkolnych, to jednakże, ze względów huma- 
nitarnych, zrobiono wyjątek i zabrano jedną 
dziewczynkę 2-ch lat i 11 mies. z bardzo 
biednej rodziny, niemal, że wymierającej z 
głodu. Dziewczynka ta przebyła oba turnusy 
1 ważącej zaledwie 10 kig. 100 gram, przyby 
ia 2 kilo 900 gram. 

Dzieci otrzymywały posiłek 5 razy dzien 
nie, racja dzienna była tak obliczoną, iżby 
zawierała pewien nadmiar ponad zapotrzebo- 
wanie (normy) fizjologiczne,, przeciętna war 

kas“ kaloryczna wahała się około 2000 ka- 
orji, 
W rezultacie wszystkim dzieciom przybyto 

na wadze: maximum wynosiło 2 kilo 900 gr. 
(dwoje), minimum 100 gram (dwoje), prze- 
ciętny przybytek wynosił 1 kilo 86 gram, 
lecz nietylko w tem wyraził się wpływ ko- 
lonji. U wszystkich dzieci stwierdziliśmy po- 
prawę i zahamowanie sprawy chorobowej. 

W celach leczniczych stosowane były 
rozmaite zabiegi fizykaine (kąpiele słonecz- 
no-powietrzne, słone, wanny, gimnastyka 
„oraz w razie potrzeby swoiste leki. Prze- 
strzegany był ściśle rozkład dnia, który umoż 
liwił dzieciom nietylko utycie, lecz również i 
zahartowanie swego wątłego ciała. 

Za cały czas trwania kolonji nie było 
wypadków poważniejszych zachorowań, tra- 
fiały się jedynie banalne zasłabnięcia na tle 
przejedzenia się i sporadyczne wypadki lek- 
kiego przeziębienia. 

Nie przeciążając niniejdzego krótkiego 
sprawozdania fachowemi danemi dotyczące- 
mi jak samego życia tak i otrzymanych wy- 
ników, pragnęlibyśmy tylko podkreślić, że 
zapoczątkowana bez najmniejszego rozgłosu 
wspaniała akcja wydała piękne rezultaty, za 
co należy się głębokie uznanie jak inicjato- 
rom tak i wszystkim ofiarodawcom, którzy 
przyczynili się, że niejedno, na niechybną gru 
żlicę skazane dziecko zostało wydarte tej 
straszliwej pladze ludzkości. 

Należy pragnąć ażeby podobna Kolonja' 
powstała również i w roku 1930, łecz żeby 
środki materjalne pozwoliły ma zabranie 
większej ilości dzieci i na_okres conajmniej 
trzechmiesięczny. Dr. S$. Bagiński. 

Z NOTATNIKA WAKACYJNEGO 
II. KOLONJA — BONN — LIPSK. 

Wyjeżdżatem z Paryża w pierw* 
szych dniach lipca — jak się zawsze 
wyje żdża z tego miasta: z uczuciem 
melancholji. W Kolonji, po zwiedzeniu 
radjostacji, pojechałem tramwajem, któ 
ry pędzi w tempie pociągu pośpieszne* 

7 go, wzdłuż Renu do Bonn (3 kwadran 

  

_ se drogi), gdzie dokładnie zwiedziłem 
_ dom Beethovena. Wśród masy rękopi- 

sów, listów i nut, portretów, dokumen- 
tów współczesnych — ogląda się dwa 
fortepiany Beethovena, rurki i tuby a- 

kustyczne, któremi posługiwał się, bę- 
dąc zupełnie głuchym, oraz instrumenty 
kwartetowe (Amati i Guarnerius), któ 
re Beethoven otrzymał w prezencie od 
swego mecenasa wiedeńskiego, księcia 
Lichnowskiego. Szczególne wrażenie 

_ robi maleńka izdebka mansardowa na 
poddaszu, zupełnie pusta (tylko po 
środku stoi biust twórcy IX Symfonji) 
— izdebka tak niska, że stałem w niej 
mocno schylony. Na drzwiach napis” 
„Geburtszimmer Beethovens“. — Naza 
jutrz jadąc przez Hallę i miasto Goethe 

go Weimar, dotarłem do Lipska. Tam 
oprócz radja zwiedziłem wspaniałą fir- 
mę wydawniczą Insel — Verlag, z któ- 
rą udało mi się nawiązać pewne stosun 
ki literackie (między innemi w spra- 
wie wydawania polskich autorów po 
niemiecku), poczem dokładnie ogląda- 
łem jedyną w swoimerodzaju w Europie 
instytucję bibljoteczną, niesamowitych 
rozmiarów gmach „Deutsche Bucherei“ 
Oprow .dzany bardzo uprzejmie przez 
dyrektora tych ogromnych zbiorów, 
które zawierają wszystko, cokolwiek 
ukazuje się w języku niemieckim, dr. 
Henryka Uhlendahla — przepełniony 
jestem szczerym podziwem dla precyzji 
organizacyjnej i ogromu pracy, tkwią- 
cej w tym cudownym pałacu książki. 

Lipsk, piękne miasto 0 pięknych 
tradycjach, dziś stoi pad znakiem słyn- 
nych swoich „Targów'* — i nawet ofi- 
cjalnie nazywa się „Leipzig Messe- 
stadt“. Niedaleko opisanej „Deutsche 
Bucherei' stoi, na krańcach miasta, po 
mnik postawiony w stulecie bitwy pod 
Lipskim — gmaszysko tak ohydne nie 
smaczne, ordynarne, że trudno sobie 

SŁOWO 

Jaspar zamierza zwołać drugą konferencję kaską 
BERLIN, 5—11. Pat. „Vossische Zeitung* donosi z Paryża, że prze- 

wodniczący konferencji haskiej premjer belgijski Jaspar zamierza, zdaniem 
kół paryskich, zwrócić się ponownie do przewodniczących komisyj planu 
Younga z prośbą o przyśpieszenie prac komisyjnych oraz że ma zamiar 
zwołać drugą konferencję haską już w przedostatnim lub ostatnim tygodniu 
listopada £ Prace w poszczególnych komisjach, mimo wielkich trudności, 
stopniowo dobiegają końca. Ostatecznem sformułowaniem uchwał i posta- 
nowień komitetów organizacyjnych zająć się mają prawnicy w czasie obrad 
drugiej konferencji haskiej. Sfinalizowania prac nad planem Younga koła 
paryskie oczekują najpóźniej z początkiem grudnia. 

Rózruchy akademickie w Wiedniu trwają 
WIEDEŃ, 5 XI. PAT. Na politechnice wiedeńskiej panował dziś spo- 

kój. Natomiast przed gmachem uniwersytetu przyszło dziś w południe do 
starć pomiędzy nacjonalistami oraz żydami i socjalistami. Zebrani przed 
bramą uniwersytecką studenci nacjonaliści znieważyli czynnie studentów-ży- 
dów i socjalistów, wychodzących z gmachu uniwersytetu. Policja rozpędzi- 
ła kastetami demonstrantów, którzy wznosili okrzyki na cześć numerus 
clausus i odśpiewali na zakończenie pieśń „Wacht am Rhein". 

Hifilerowcy gdańscy przeciwko planowi Younga 
GDAŃSK, 5 XI. PAT. Na zebraniu urządzonem przez tutejszych hit- 

tlerowców przemawiał osławiony agitator tej partji pastor Muenchmeyer, 
występując przeciwko planowi Younga. Mówca oświadczył, że traktat wer- 
salski przestał już obowiązywać naród niemiecki, gdyż przeciwnicy złamali 
go, nie przystępując do rozbrojenia. Obecnie nadarza się dla Niemiec, zda- 
niem pastora, ostatnia sposobność uwolnienia się od tego traktatu przez 
odrzucenie planu Younga. 

Budżet Ausfcji na rok 1930 
WIEDEŃ, 5—X1. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu rady narodowej przedłożył 

rząd budżet na rok 1930. 
Wydatki wynoszą 1.939.900 tys. szylingów, dochody 1.975.300 tys, 

Wydatki i dochody podwyższone są o okrągłe 147 miljonów szylingów: 

Trzęsienie ziemi w Budapeszcie frwało 10 minuf 
BUDAPESZT, 5—Xl. PAT. Aparaty sejsmograficzne budąpeszteńskiego obser- 

watorjum astronomicznęgo zanotowały dzisiaj © godz. 8 min. 54,5 trzęsienie ziemi, 
którego odległość ogniska obliczono na 140 kim. od Budapesztu. 

Skutki trzęsienia ziemi, które w Budąpeszcie trwało 10 minut dały się odczuć 
na całym obszarze Węgier. 3 

szylingów. 

Zmienne losu koleje Woldemarasa 
VOLDEMARAS CZUJE SIĘ POKRZYWDZONY PRZEZ UNIWERSYTET 

KOWIEŃSKI. 
KOWNO, 5-11. PAT. Voldemaras udzielił wywiadu korespondentowi „Sekmade- 

nis”, któremu między innemi oświadczył, że prośbę o przyjęcie go w poczet profesorów 
uniwersytetu złożył dlatego, że drogą nieoficjalną zawiadomiono go, iż wystarczy mu 
uskutecznić tę prostą formalność, ażeby otrzymać katedrę profesorską. Odrzucenie proś- 
by z powodów czysto formalnych jest dla niego zupełnie niezrozumiałe. Uniwersytet po- 
siada bardzo mało sił profesorskich, a katedra jego, mianowicie historja starożytna w 
chwili obecnej jest nieobsadzona. Prośby o przyjęcie do grona profesorskiego uniwersy- 
tetu, Voldemaras więcej nie powtórzy. 

NIEZUPEŁNIE JASNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. 
Plany na przyszłość są jeszcze u Voldemarasa nie zupełnie jasne. Zagranicę nie 

chce wyjeżdżać, a nawet nie może, ponieważ nie posiada odpowiednich ku temu środ- 
ków materjalnych. Ten brak środków materjalnych był już niejednokrotnie podkreślany 
przez Voldemarasa, wobec interwiewujących go dziennikarzy. Twierdzenie to jest więc 
w zupełnej sprzeczności z pogłoskami o zdefraudowaniu przez Voldemarasa kilku miljo- 
nów litów i kupieniu willi we Francji. 

PRYWATNA OCHRONA B. DYKTATORA. 
Voldemaras w dalszym ciągu mieszka w swem starem mieszkaniu w gmachu ban- 

ku państwowego. Na miasto wychodzi rzadko, a jeśli wychodzi, to zawsze w towarzy- 
stwie dwóch młodych mężczyzn. W swoim czasie Voldemaras zażądał dla siebie ochrony 
wojskowej, uważając że grozi mu niebezpieczeństwo osobiste ze strony pleczkajtisow- 

2 rząd odmówił tej prośbie, Voldemaras ochraniany jest przez swych zwo** 
enników. 

Dwaj wybifni pleczkajfisowty w ręku władz 
litewskich 

KOWNO, 5 XI. PAT. Litewska policja kryminalna otrzymała wiado- 
mości, że na Litwę przybyli dwaj pleczkajtisowcy Wierzbiński i Bieliński 
i zamieszkali w pobliżu granicy polsko-litewskiej. Po okrążeniu domu, w 
którym znajdowałi stę poszukiwani, gdy policja chciała wkroczyć do wnę- 
trza, nastąpił wybuch maszyny piekielnej, znajdującej się w posiadaniu 
osaczonych pleczkajtisowców. Wybuch jednak nie spowodował żadnych 
ofiar w ludziach. Aresztowani zaznaczyli, że zadaniem ich było rozpowszech- 
nianie nielegalnej literatury oraz wykonywanie aktów terorystycznych. Między 
innemi mieli oni wysadzić w powietrze klub oflcerski Ramove. 

WIDZE, (pow. Brasławski) 

— Dola inwalidy wojennego. Wójt 
gminy widzkiej Bolesław Rawicz zwolnił 
ze stanowiska woźnego szkoły tutejszej 
biednego, obarczonego liczną rodziną inwa- 
lidę „„wojennego Kazimierza Kromplew-= 
skiego. 

oto człowiek, który zdrowie i moż- 
ność zarobkowania postradał ną polu wal- 
ki, dziś — pozbawiony bez powodu — ka- 
a chleba, szukać musi schronienia przed 
zimą. 

b przecie ustawa inwąlidzka powiada, 
że inwalidzi wojenni mają m'eć pierwszeń - 
stwo przy obsadzaniu wszelkich posad. 

A przecie tenże sam wójt wydał po- 
krzywdzonemu zaświadczenie Nr. 231 gdzie 
pisze: „Kromplewski nie posiada żadnej 
majętności i utrzymuje się jedynie z rąk 
własnej pracy jak również pozostaje w 
ciężkich warunkach materjalnych“. 8 

Wreszcie Starostwo w Brasławiu wy- 
dało mu świadectwo moralności. / 

A jednak... A jednak wola wójtowska 
— silniejszą jest od ustaw... 

Pytam więc: Czyż taką winną być dola 
inwalidy wojennego? J. 

coš podobnie niegustownego wyobra- 
zič. Ale zato w centrum miasta stoi sta 
ry pigkny ratusz — szlachetny Uniwer- 
sytet. Gewandhaus, teatr — a nieco na 
uboczu, nad rzeczką Elsterą.. pomnik w 
kształcie sarkofagu na cześć księcia Jó- 
zeta Poniatowskiego, w miejscu, gdzie 
nasz bohater rzucił się w śmiertelne 
nurty. I zaraz wpobliżu jedna z ulic na- 
zywa się „Poniatowski Strasse*. Bądź 
co bądź rzadko się zdarza, aby tak 
czczono imię bohatera z wrogiej 'ar- 
miji... 

Nazajutrz rano kończę wędrówkę 
lipską oddaniem hołdu prochom Jana 
Sebastjana Bacha. W kościele św. To- 
masza widzę organy, na których grał 
ten twórca nowoczesnej muzyki. W in- 
nym kościele, także protestanckim — 
w kościele św. Jana, spoczywają zwło- 
ki Bacha. Idę do tego kościoła. Tuż 
przed nim stoi prosty pomnik „ojca har 
monji“, w kościele pośrodku na ziemi 
tablica z bronzu, głosząca, że pod nią 
pochowany jest Bach. Idę do kościel- 
nego i tam wywiązuje się krótka, ale 
zabawna i charakterystyczna rozmowa. 
Mówię do pana kościelnego: 
ь — Chciałbym zobaczyć kryptę Ba: 

cha. 

DZIEWIENISZKI, POW. OSZMIAŃSKI 

, — Kraina dżungli. Niech czytelnik się 
nie przerazi, że pisać będę o krajach dzikich, 
bynajmniej, mam tu na myśli tylko drogę 
ONA wiodącą traktem Bieniakonie — 
ziewieniszki i w tym wypadku i porówna- 

niu chyba się nie pomylę, ponieważ podróż 
jest identycznie niebezpieczną. Los zrządził, 
że zmuszonym byłem podróżować z Wilna 
do Dziewieniszek, a ponieważ tam kolej nie 
istnieje, zmuszony byłem podróż tę odbyć 
autobusem. O rety! wjeżdżając do miastecz- 
ka „Bieniakoń, myślałem, że szofer urządza 
jakiś kulig i wwiózł do rowu, tecz przy- 
puszczenia moje było o tyle mylne, że się 
BĘ że jest to droga państwowa — 
państwowa „nie rów* nad którą pieczę sw 
objął zarząd drogowy w a SA 

Mam nadzieję, że zarząd dróg o ile choć 
raz przejedzie tamtędy zdecyduje się na wy- 
reperowanie tej drogi, zaś władze miarodaj- 
ne zwrócą na to swą łaskawą uwagę. 

Zygmunt Goslinowski 

      

Odpowiada mi rubaszny, jowjalny 
Sas w rodzimym dialekcie: 

— Krypty zwiedzać nie można. 
Przebudowuje się i odnawia, więc jest 
zamknięta dla publiczności. 

— No — odpowiadam — ale mnie 
pan chyba pokaże ją wyjątkowo, bo 
jestem cudzoziemcem, przyjechałem 
zdaleka, a jestem szcze gólnym wielbi 
cielem Bacha. 

Na to jowjalny Sas podparł się pod 
bok, przechylił głowę, zmrużył jedno 
oko i tak patrząc na mnie zpodełba, od- 
zywa się nawpół serjo, nawpół drwią- 
co: 

— To pan jest cudzoziemcem? A 
jakimże pan jest cudzoziemcem? Może 
Francuzem? Bo jeżeli tak, to może się 
pan w tej chwili wynosić z powrotem 
tam, skąd pan przyjechał...! 

Odpowiadam mu spokojnie, przygo- 
towany na wszelkiego rodzaju awantu- 
Tę: 

— Nie, jestem Polakiem. 
— Ach, to pan jest Polakiem? — 

Z twarzy kościelnego znika wyraz szy* 
der stwa. — No to niech mi pan po- 
wie: co też porabia ratusz w Pozna- 
niu...? 

Zdziwiony takim obrotem dyskusji, 
mówię: 

Don miljony mogił 
TRAKTATY POKOJOWE A PAMIĘĆ O POLEGŁYCH. — POLSKA CMEN-, 

żatnierskich © Polsce 

TARZYSKIEM NARODÓW. — MOGIŁY ŻOŁNIERSKIE W POLSCE. t- 
11.000 CMENTARZY WOJENNYCH. — POLEGLI OSTATNIEJ WOJNY. — 

CMENTARZE POLSKIE ZAGRANICĄ. — MIMO 11 LAT.. 

Na mocy art. art. 225 i 226 Trakta- 

tu Wersalskiego, oraz Traktatu w St. 

Germain państwa, które podpisały te 

traktaty zobowiązały się do roztocze- 

nia opieki nad mogiłami poległych w 

wojnie światowejj które znalazły się na 

ich terenach. Na mocy tego, masze Mi- 

nisterstwo Robót Publicznych powoła- 
ło do życia wydział grobownictwa wo- 
jennego, a społeczeństwo polskie — 
Towarzystwo opieki nad grobami Po- 
ległych. 3 

Wśród tych państw nad któremi 
huraan wielkiej wojny szalał z niepo- 
hamowaną srogością — teren Polski 
szczególnie krwawo został došwiad- 
czony. 

Według skrupulatnie dokonanych 
obliczeń w Polsce znajduje się około 
2.000.000 mogił żołnierzy  poleg- 
łych w wielkiej wojnie. A oto, jak je 
dzieli statystyka: Polaków (z armij 
zaborczych) — 600.000, Rosjan (z ar- 
mji carskiej) — 520.000, Niemców — 
450.000, Austrjaków — 390.000 Ukra- 
ińców — 12.000, Rumunów — 7.000, 
Turków — 1.500, Włochów — 800, 

Anglików — 154, różnych — 3.000. 
Mogiły te znajdują się bądź na 

11.000 cmentarzach wojennych, bądź 
tam, gdzie im los wytknął miejsce: po 
lasach, na polach, łąkach, pastwiskach 
przy drogach i nad brzegami rzek i 
strumjyków. й 

Do tych cyfr, któreśmy wyżej por 
dali, dochodzą jeszcze mogiły świeższe 
50 tys. Polaków i 63 tys. bolszewików 
poległych w wojnie sowiecko-polskiej. 

Stan naszych mogił żołnierskich 
jest opłakany. Porozrzucan e chaotycz- 
mie, tam, gdzie potrzeba zmuszała do 
grzebaria poległego towarzysza broni 
— mogiły te upominają się © zebranie 
w większe skupiska cmentarne. Nieste- 
ty, nie udaje się to łatwo. Potrzeba na 
to olbrzymich środków pieniężnych, 
któremi (ani władze, ani instytucje spo” 
łeczne nie dysponują. Mimo to robi się 
b. wiele. Szczególnie dużo zrobiło się 
w Małopolsce Wschodniej. Uporządko- 
wano tam całe połacie ziemi, stwarza- 
ją” wzorowo utrzymane cmentarze. 
Lwowski oddział Towarzystwa Opieki 
nad grobami Poległych nie zapomniał 
nawet o rodakach poległych poza gra- 
nicami Polski i sprowadził ich szczątki 
aż z pod Rarańczy. 

Jak dalece działalność polska pod 
tym względem jest nacechowana hu- 

- Jaki będzie koniec ladzkości? 
Kwestja jaki będzie koniec świata 

i koniec ludzkości na ziemi interesował 
od niepamiętnych czasów wielu ludzi. 

Według najnowszej hipotezy, która 
jest mocno oryginalna, ludzkość wygi- 
nie drogą ewolucji, karlejąc stopniowo 
i tracąc cały szereg organów, które stor 
pniowo staną się zbytecznemi. 

Uczony stomatolog, który jest twór- 
cą tej teorji, twierdzi, że człowiek „po- 
chodzi od gatunku ssaków, które miały 
44 zęby. Z biegiem czasu liczba zębów 

u człowieka zmniejszyła się do 32, lecz 
jesteśmy już blizcy epoki, w której czło 
wiek będzie miał tylko 28 zębów. Te- 
raz już można skonstantować stopnio- 
we zmniejszanie się zębów trzonowych 
u narodów cywilizowanych. 

Zanikanie pójdzie dalej w coraz 
szybszem tempie, przyjdzie czas że bę 
dziemy mieli 24 zęby, potem 20, potem 
tylko 16, a wszystkie inne organa będą 
również śladem zębów stopniowo 
zmniejszać się i zanikać. Z czasem 
szkielet ludzki będzie tak drobny, że 
człowiek będzie się mógł zmieścić w 
skorupie orzecha. 

Takie skarłowacenie rasy ludzkiej 
będzie (przynamniej miało tą dobrą 
stronę, że położy kres kryzysowi mie- 
szkaniowemu. 

Nie można zapewnić że teorie spe* 
cjalisty stomatologa są absolutnie per 
wne i wi rogodne, w każdym bądź ra- 
zie są o tyle pocieszające że nie prze- 
powiadają rychłego końca świata, 
gdyż zanim rozmiary szkieleta ludzkie 
go dojdą do lilipuciego rozmiaru, cały 
szereg pokoleń może jeszcze żyć spo” 
kojnie. Z.K. 

— Ratusz w Poznaniu? Stoi tak, 
jak stał — i doskonale się miewa... 

— To Polacy go nie zburzyli? 
Parsknąłem śmiechem : 
— Nie, nie zburzyli. Pan pewno nie 

wie, że ratusz w Poznaniu stał kilka 
wieków przed przyjściem Niemców: 

—Ach so! — No, a co porabia za- 
mek Wilhelma? („Dem Willem sein 
Schloss ''.) 

— W Zamku jest teraz Uniwersy- 
tet. 

To zaimponowało naiwnemu Saso- 
wi. Wyraźny podziw odmalował się w 
jego rysach. 

— I kaplica zamkowa też jeszcze 
istnieje? 

— A naturalnie, jest, jak byla, ka- 
plicą. 

Tu rozpogodziło się docna oblicze 
kościelnego — poufale zaznaczył gest 
brania mnie pod ramię i zawołał: 

— No to w takim razie pokażę pa* 
nu kryptę Bacha. 

Po chwili stałem w ciemnym kruż- 
ganku podziemnym przed poważnym 
kamiennym sarkofagiem, na którym 
był napis: Johann Sebastian Bach. Po- 
myślałem o skromnym mieszczańskim 
człowieczku, który pisał całe życie ćwi 
czenia dla swoich dzieci, chorały, pre* 

   

manitaryzmem świadczy fakt, że od- 
dział T. O.n. P. w Poznaniu wybudo- 
wał pomnik na cmentarzu prawoslaw- 
nym w. Inowrocławiu dla zachowania 
w pamięci spoczywających tam  żoł- 
nierzy rosyjskich, a przy tej sposcbno- 
Ści rosyjska prasa emigracyjna nie, 
szczędziła pochwał pod naszym 'айте- 
sem. 

Potworzono też nowe cmentarze 
wojskowe bądź postawiono na nich po- 
mniki w Wilnie, Krakowie, Warszawie 
i pod Ra:zyminem — to w kraju: za- 
granicą — zmarli tam z ran, lub na po- 
lach bitew otrzymali Polacy — w Linz * 
(Austrja) sarkofag, a na cmentarzu w 
St. Hilaire (Francja) — krzyż pamiąt- 
kowy. 

Obecnie zaprojektawano, jeśli cho- 
dzi o Polaków poległych we Francji, 
skupienie wszystkich mogił polskich na 
jedrtym cmentarzu i utworzenie w ten 
Sposób jednego wielkiego wojskowego 
cmentarza polskiego we Francji, który” 
by był świadectwem naszych walk u 
boku sojuszników. Projekt ten władze 
nasze przyjęły b. życzliwie i jest na- 
dzieja, że Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych perktraktacje w tej sprawie 
do pomyślnego doprowadzi końca. 

Z obcych państw najwięcej troski 
o swych poległych owazuje Italja. Wło- 
chów w. Polsce spoczywa około 800. 
Szczątki ich mają być ekshumowane i 
pochowane na jednym cmentarzu w 
Warszawie."Magistrat warszawski przy 
dzielił już na ten cel miejsce na przed- 
mieściu stolicy Marymoncie. 

W porozurhieniu z cmentarzami wo- 
jennemi na Zachodzie, które przeobra* 
żono w prawdziwe cmentarze — ogro- 
dy, cmentarze nasze wciąż jeszcze no- 
szą na sobie piętno jakby wczoraj do- 
piero minionej wojny i wciąż jeszcze 
nie pozwalają nam zapomnieć, że od 
chwili zakończenia wojny dzieli nas 
już przecież 11 lat. 
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Jen. Przedst. na Polskę: Schorr 
8, Cie, Lwów, Plac Bernardyński 15     
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KLINIKA 
Uszno - Gardlaha U. S R. 
Dnia 5 listopada rb. otwiera się przy klinice 

Peradnia dla chorych z wadami 
„mowy i głosu 

w której jednocześnie odbywać się 
będzie nauczanie czytania mowy 
z ust dla osób ze znacznie upo- 

śledzonym słuchem. 
Godziny przyjęć od 1 -2 codzienni siai R prócz 

[ROPNE USSR K EN ESS 
EiNowość! aw] 

ZYGMUNT TYSKI 
8 i PAN FRED 

i poemat współczesny oktąwą. 
Bim nabycia we wszystkich księgarniach A ZO GRO O a a 

ludja, iugi i sonaty — a tą swoją pracą 
sprowadził na 306 „ii ać nie- 
bios — 1 miał moc legendarną proro- 
ków i cudotwórców. Ta moc działa z 
rosnącą potęgą do dzisiejszego dnia i 
działać będzie, póki na świecie będzie 
muzyka. Obok Bacha w identycznym 
sarkofagu leży inny obywatel lipski, 
który dla Bacha pisywał teksty religij- 
nych pieśni: średni poeta Gellert. Po- 
mystu pochowania tych dwóch ludzi o- 
bok siebie uie można nazwać fortun- 
nym. To prawie tak, jakby ktoś pocho- 
wał w dwóch równych grobowcach: 
Wyśpiańskiego į Rydla. 

Tyle wrażeń z Lipska. Potem jesz- 
cze raz wstępowałem do Berlina, by u- 
stalić w naczelnej dyrekcji niemieckie- 
go radja, w „Reichsrundiunkgesel|- 
schaft“ — wytyczne porozumienia w 
sprawie radjowej wymiany literackiej 
między Polską a Niemcami. I wróci: 
łem do Polski, radośnie witając pol- 
skich urzędników i polską mowę na 
granicy w Zbąszyniu. 

Witold Hulewicz. 
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Uwadze naszych sejmików powiatowych 
Ukazał się przed paru dniami w 

„Kurjerze Warszawskim“ gb. ciekawy 
artykuł z b. ciekawą statystyką. Oka- 
zuje się, że dla braku zorganizowa- 
nego zbytu wytworów przemysłu lu- 
dowego Polska traci rocznie przeszło 
300 miljonów dni roboczych. 

Nie wiem jaki jest stosunek pro- 
centowy straty czasu „przez naszych 
włościan w dnie zimowe, przypusz- 
czam jednak, że nie najmniejszy. Na- 
sza akcja w kierunku popierania t. 
zw. przemysłu ludowego posiada je- 
den duży brak: pamięta o wytwarza- 
niu, ale zapomina o zbycie. Po to, 
ażeby przepiękne kilimy wileńskie by- 
ły oglądane nie tylko na Targach 
Północnych i Pewukach, ale i w do: 
mach, potrzeba zorganizować masowy 

„zbyt i masową produkcję. 
Utarło się w naszem społeczeńst- | 

wie dość fałszywe mniemanie, że na- 
stępuje jakaś nowa era gospodarczej 
samowystarczalności, w której niepo- 
dzielnie zapanuje hasło „Maciek zro- 
bił, Maciek zjadł”. Nie sprzeciwiając 
się szanownym zasadom popierania 
przemysłu krajowego,  pragnąłbym 
jednak przypomnieć, iż obok tego 
słusznego prądu płynie drugi, nie- 
mniej słuszny, a bardzo nowoczesny 
prąd wymiany egzotyzmów. 
Jestto odpowiednik tego potopu zjaz- 
dów i wszelkiego rodzaju zaintereso- 
wań międzynarodowych, jaki spadł na 
świat powojenny. Wskutek tego przy- 
miotnik „amerykanski“ Zrobi wielkie 
wraženie w Warszawie, a przymiotnik 
„made in Poland* przy starannej se- 
lekcji i dobrej organizacji może zro- 
bić takie same wrażenie w Chicago, 
czy Detroit. 

Zostawmy jednak na stronie kraje 
dalekie, a zorganizujmy międzydziel- 
nicową wymianę swoich walorów ar- 
tystycznych. Niech Wilao swymi kili- 
mami, samodziałami od p. Mohlówny, 
czy z lszczołny podbije mieszkania 
warszawskie, poznańskie i łódzkie. 
Niech się zajmie wymianą z Lowi- 
czem czy Huculszczyzną i niech na- 
wiąże stosunek z biurem zjazdów 
polaków z zagranicy, którzy są natu: 
ralnymi pionierami towaru polskiego 
poza granicami Polski. 

Otóż organizowanie takiego zbytu 
wytworów artyzmu ludowego winno 
być w pierwszym rzędzie obowiązkiem 
naszych Sejmików Powiatowych. Na 
spółdzielniach sejmikowych i na ru- 
chu kooperatywnym wogóle ciąży 0- 
bowiązek dbania nie tylko o niesły- 
chanie pożyteczne spółki ” mleczarskie 
i rolnicze, ałe i o lepszy zbyt dla pra- 
c$ naszych wieśniaczek w długie wie- 
czory zimowe. Dopiero bowiem za 
zwiększonym popytem na te rzeczy 
pójdzie zwiększona podaż. 

Dlatego też cenna pra:a p. JÓzefa 
Beka („Przemysł ludowy" art. w 
„Pamiętniku Zjazdu przedstawicieli 
sejmików powiatowych" z r. 1928) 
zasługuje na dokładne przestudjowa- 
nie i przez nasze zarządy powiatowe. 
I inicjatywa prywatna i kolektywna, 
która się zajmuje przemysłem  ludo- 
wym zasługuje na poparcia jaknajener- 

giczniejsze. Elk, 

Komitei aczczenia Daiesieclolacia Reduty 
„W dniu 29 bm. upływa dzies ięć lat od 
chwili kiedy „Reduta”* dała pier wsze swe 
przedstawienie, by następnie rozwinąć swą 
powszech nie znaną, wspaniałą działalność 
we wszystkich dzielnicach Rzeczypospolitej, 
w myśl szczytnego hasła pracy narodowej, 
zwłaszcza na Kresach. Najdłuższy okres: tej 
pracy przypadał w udzidte naszej ziemi, to 
też nic dziwnego iż społeczeństwo  wileń- 
skie podjęło odruchowo inicjatywę należnego 
uczczenia zasług „Reduty”. konstytuował 
się w dniu 4 bm. pod przewodnictwem prof. 
Ferdynanda Ruszczyca, a przy udziale przed 
stawicieli m. Wilna, nauki, sztuki, prasy, te 
atru i młodzieży akademickiej „Komitet Ucz- 
czenia Dziesięcioletniej Pracy Artystyczno - 
Kulturalnej Zespołu „Reduta*. Komitet po- 
wyższy wyłoniony został przez odbyte w 
tym dniu obszerniejsze zebranie organiza- 
cyjne, na które na zaproszenie wojewody į 
prezydenta miasta zjawiło się liczne grono 
osób. Przewodniczył obradom wicewojewoda 
Kirtiklis. Na zaproszenie komitetu, przybę- 
dzie do Wilna zespół „Reduty* i da w dniu 
29 bm. w teatrze miejskim na Pohulance 
głośną sztukę „Uciekła mi przepióreczka” z 
udziałem dyr. Osterwy i p. Jaracza. Na uro- 
czystem tem przedstawieniu podczas antrak- 
tu przedstawiciele miasta i wszystkich sfer 
społecznych złożą „Reducie* hołd należny 
przez usta przewodniczącego komitetu oby- 
watelskiego, dalej reprezentanta  ministerst- 
wa WR i OP oraz pp. Śliwińskie go i Zelwe- 
rowicza. Wręczony będzie adres i kwiaty. Po 
przedstawieniu ma się odbyć wspólna wie- 
czerza lub raut. W najbliższych dniach ko- 
mitet rozes le do wszystkich ziem Rzeczy- 
pospolitej stosowne zaproszenia. Jubileusz 
„Reduty“ ma być utrzymany w ramach skro 
mnych, mimo to ma być godnem podkreśle 
miem zasług znakomitego zespołu. Protekto- 
rat nad świętem „Reduty* raczył objąć wo- 
jewoda wileński. Komitet zajmie się opraco- 
watiem szczegółów, drukiem artystycznych 
"pamiątkowych programów. Jak słychać, „Re- 
xuta“ wydaje z powodu swego jubileuszu 

  

« artystyczną księgę pamiątkową. (PAT). 
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Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna Nr. 9 

poleca 
Nowe motor * 
krajowe Špalikos, „PERKUŃ 
dwutaktowe (półdizie) o mocy 
od 3i pół do 60 sił na ropę lub 
olej gazowy wyróżniające się: 

prostotą konstrukcji, 
bezpieczeństwem pożaru, 
pewnością działania, 
dużą wydajnością, 
łatwą obsługą, 
tanią pracą 8 

} łatwem uruchomieniem. 

„PERKUN* 6-silny i MŁOCARNIA 
WOLSKIEGO 22 calowa, cepowa, 
o podwójnem czyszczeniu stanowią 
TANI i DOSKONAŁY KOMPLET 

młocarniany dla śr.dnich .gospc= 
darstw, 
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Nieudana demonsiracja P. P. S. 
Wczoraj wieczorem ulica Mickiewicza była terenem demonstracji socja- 

listycznej urządzonej z racji ostatnica wypadków w Sejmie, i 
Około godz. 19 z bocznych uliczek prowadzących do Środmieścia wy- 

szły grupy robotników z miejscowymi dzłałaczami socjalistycznymi па czele, 
którzy zebrawszy się w pobliżu ulicy Wi 
tedralnego. 

lefńskiej ruszyli w stronę placu „Ka- 

Demonstranci mieli w butonierkach czerwone kokardki. 
W chwili gdy idący poczęli wznosić różae okrzyki nastąpiłofi wystąpienie 

policji na widok której idący zaorzestali 
zmieszali się z tłumem przechodniów. (c 

0 

ŚRODA ; 
Dzis | Wschód si. g. 6 m. 33 

Leonarda | Zach. sł. © 4, 15 m. 33 
jutro | 

„Nikandra | 
špostizeienie AT Zakiada 

Meteorologji U. 5. B. 

z dnia 5 — XI 1929 r. 

ciśnienie | 267 
średnie w m l 

Temperatura | 50 
średnia 12 Ę 

Opad za de ) 5 
bę w mm. | 

Wiatr 

przewałającj | połudn.-zachodni 
uwagi:  półpochmurao 
Minimum za dobę +; 2C 

Maximum za dobę 44 89C. L B 
Tendencja barometryczna: stan stały 

URZĘDOWA 
— (y) Powrót p. wojewody. Dziś, rano 

owraca do Wilna z Warszawy p. wojewoda 
Bo ae ч 

— (0) Wyjašnienie w sprawie oplat dro- 
gowych. Min. spraw wewnętrznych w poro- 

zumieniu z Min. skarbu wyjaśniło, że nowe 

budowie zostały zwolnione tylko od podatku 
od nieruchomości, względnie od podatków 
budynkowych, pobieranych na rzecz państwa 
i związków komunalnych. Natomiast specjal- 
ne opłaty drogowe nie mogą być utożsamia- 
ne z tamtemi podatkami, gdyż stanowią 
współudział zainteresowanych w kosztach 
utrzymania i budowy dróg, a wysokość po- 
datku od nieruchomości stanowi jedynie pod- 
stawę wymiaru tych opłat, przeto wolno 
pociągać właścicieli nowowznoszonych bu- 
dowli do specjalnych opłat drogowych. | 

— p Likwidacja posterunku policji w 
Kaplicy Ponarskiej. Z rozporządzenia p. wo- 
jewody Raczkiewicza zlikwidowany został 
posterunek policyjny w Kaplicy Ponarskiej 
pow. Wil.-Trockiego z tem, że miejscowości 
wchodzące w skład rejonu tego posterunku 
przekazano posterunkowi w  Landwarowie. 

MIEJSKA 
— (0) Oświetlenie przedmieść. Dotych- 

czas przez wydział elektryczny Magistratu 
na 69 ulicach na przedmieściach ustawiono 
288 punktów *Świetlnych na przestrzeni 23 
klm. oraz do końca roku budżetowego bę- 
dzie jeszcze ustawiono EE świetlne 
na 21 mł. na przestrzeni 11 ., czyli razem 
w tym roku budżetowym 431 punkt świetlny 
na przestrzeni 34 kim. Oprócz tego włączo- 
no do sieci elektrycznej 698 nowych abo- 
nentów, z czego na Antokolu 84, na Śnipisz- 
kach 221, na Zwierzyńcu 123, na Nowem 
Zabudowaniu 105, na Zarzeczu 138, na No- 
wym Świecie 27. 3 4 

— (y) Będziemy mieli jednostajny ko- 
lor autodorożek. W dniu wczorajszym ogło- 
szone zostało nowe rozporządzenie p. woje- 
wody w sprawie unormowania spraw doro- 
żek samochodowych. 

Jak wynika z treści tego rozporządzenia 
na przyszłość obowiązywać będzie w Wil- 
nie dła autodorożek kolor granatowy a po- 
nadto szoferzy nosić będą uniform i czapki 
koloru szarego. 

Rozporządzenie to omawia drobiazgowo 
obowiązki właściciela dorożki oraz kierowcy 
i w odniesieniu do tych ostatnich podkreśla 
(paragraf 36 i 44),, że kierowcom zabrania 
Się pracować w stanie nietrzeźwym i zwra- 
cać się do publiczności w sposób grubjański. 

.  Pozatem rozporządzenie głosi, że doroż- 
ki winne posiadać estetyczny wygląd zew- 
nętrzny. 

„ Biedne, stare dryndulki; tak owacyjnie 
witane przed kilku laty zakończą wkrótce 
swój żywot. 

— (0) Remont kuchni ludowej w mu- 
rach po Franciszkańskich. W dniu wczoraj- 
szym Magistrat wyasygnował 5000 zł. na re- 
mont kuchni ludowej w murach po -Francisz- 
kańskich. \ 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług „danych wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 8, płonicę 22, błonicę 5, 
odrę 52, ospę wietrzną 5, różę 2, krztusiec 5, 
Sic A (I geod de: połogową 1, 

inkę |, wąglik 4, zm.), gr 1, razem 
108 osób, z których 2 ZAŚ RE 

WOJSKOWA 
‚ — (b) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś, do zebrań kontrolnych dla szerego- 
wych stają urodzeni w roku 1889 nazwiska 
których rozpoczynają się na litery: N O P. 

Jutro zaś 7 b. m. stają urodzeni w tym 
samym roku z nazwiskami zaczynającemi się 
na R T U. 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa. Dziś 

dnia 6 listopada, w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej: 2, odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa dla wszystkich mężczyzn, za- 
mieszkałych na terenie m. Wilna, którzy w 
swoim czasie nie stawili się do przeglądu. 

— (0) Wyjaśnienie w Aaa obowiąz: 
ku meldowania się oficerów ji szeregowych 
rezerwy. Wedle wyjaśnienia Min. spr. wew- 
nętrznych, oficerowie i szeregowi rezerwy 
(pospolitego ruszenia) obowiązani są zgła- 
szać się do urzędów gminnych (meldunko- 
wych) tylko w razie zmiany miejsca zamiesz 
kania oraz każdorazowo po powrocie ze służ 
by wojskowej (z czynnej służby wojskowej 
lub z ćwiczeń rezerw). jeśli zatem rezerwi- 
sta (szeregowy pospolitego ruszenia) od 
chwili otrzymania książeczki wojskowej nie 
zmieniał miejsca zamieszkania, ani też nie 
odbywał służby wojskowej, wówczas nie 
jest on obowiązany do az się do u- 
rzędu melduryxowego i dlatego niema pod- 
stawy do pociągnięcia go za to do odpowie- 
dzialności. 

POCZTOWA 
— (y) Prace mad rozszerzeniem sieci 

telefonicznej w Wilnie, Dotychczas niejedno- 
krotnie słyszeliśmy utyskiwania na zbyt małą 
pojemność sięci telefonicznych w Wilnie dzię 
ki czemu cały szereg osób prywatnych i 
firm pozbawione zostały możności zainsta- 
lowania u siebie telefonu. 

Obecnie dowiadujemy się że dyrekcja 
poczt i telegrafów rozpoczęła pierwsze serje 
robót mających na celu zwiększenie pojem- 
ności i usprawnienie działania sieci. 

Dotychczas ułożono 13 tysięcy metrów 
rur betonowych od 1—19 otworowych. 

  

Druga serja robót: wciąganie i łączenie sła. 
kabli jak również wykonanie dopływów Ка- 
blowych wykonana zostanie po nadejściu 

z: i pozdejmowali kokardki i 

YU TON PYTANO   

KRONIK 
tych kabli z fabryki. W pierwszą kolej prze- 
OO będą roboty na ul. Mickiewicza, 
ominikańskiej, Trockiej, W. Pohulance, Nie- 

mieckiej, Wielkiej i Ostrobramskiej. Do lip- 
ca roboty te mają być zakończone, poczem 
rozpoczęte zostanie ustawianie słupów na 
głównych ulicach. 

Po przeprowadzeniu rozbudowy centrali 
będzie ona mogła obsłużyć 3000 numerów. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Z inspektorów  samorządu 

'minnego z _ województwa wileńskiego 
dniach 8—9 listopada, w małej sali kon- 

ferencyjnej urzędu wojewódzkiego odbędzie 
się zjazd inspektorów samorządu gminnego 
z terenu województwa wileńskiego. 

Na porządku dziennym zjazdu, m. in.: 
sprawozdania inspektorów samorządu gmin- 
nego w płaszczyźnie ważniejszych usterek 
w urzędowaniu organów samorządu gminne- 
go, dyskusja nad racjonalnemi sposobami 
usun'ęcia tych usterek oraz szereg referatów 
p. p. J. Rakowskiego, M. Niedka, M. Pawli- 
kowskiego, dr. H. audzińskiego, inż. A, Przy 
godzkiego, inż. F. Szczygła i t. d. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe- 
go. Dnia 7 listopada odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku Wileńsko- 

... Trockiego. Na porządku dziennym sprawy 
bieżące. 

AKADEMICKA. 
— Z koła prawników. Ukazał się kolejny 

nr. miesięcznika Prawo, organu związku a- 
kademickich kół prawniczych Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. Zawiera ciekawe dane dotyczą- 
ce życia akademickiego wydziału prawa i 
nauk społecznych USB. Do nabycia w cenie 
50 gr. codziennie od 13 — 14 w lokalu koła 
prawników Zamkowa 11 (w podwórzu). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— © dyr. Zelwerowicza. Dziś, o 

6 listopada odbędzie się staraniem Patrona- 
tu więziennego odczyt dyr. Zelwerowicza 
pod. tytułem „Co o teatrze wiedzieć należy'* 
na rzecz schroniska dla dzieci. Bilety przy 
wejściu na sałę w cenie 1 zł. 50 gr. i 50 gr. 
akademickie: 

— Związek oficerów rezerwy urządza 
cykl wykładów i odczytów towarzystwa wie 
dzy wojskowej, na który zaprasza wszyst= 
kich oficerów rezerwy nie zrzeszonych w 
związku. Odczyty będą się odbywały co 
czwartek o godzinie 18 ej punktualnie w 10- 
kalu związku przy ul. Mickiewicza 13. 

Koledzy reflektujący na regularne uczę- 
szczanie odczytów zechcą zgłosić się w se- 
owa związku w godzinach 17 i pół 

i pół. 
‚ — Celem uczczenia 50 lecia wynalezienia 
żarówki przez Edisona w dniu dzisiejszym 
t.j. 6 listopada w lokalu Stowarzyszenia Te- 
chników Polskich w Wilnie (ul. Wileńska 33) 
odbędzie się odczyt, który wygłosi p. inż. 
A. Kowalenko p.t. „Żarówka elektryczna jej 
powstanie ż rozwój”. Początek o godz, 20.30, 

KOMUNIKATY. 
— Dzisiejsza 79-ta Środa Literacka roz- 

pocznie się o godz. 7.30 wiecz. w siedzibie 
związku literatów przy ul. Ostrobramskiej 9. 
Wypełni ją wieczór autorski Tadeusza Łopa- 
lewskiego (poezja i proza niedrukowana). 
Na sympatyków zapisywać. się można przy 

Ф -; 
wejściu. — 

Boi pok ROŽNE, 

— Wynik wyborów do Rady Wileńsko- 
Nowogródzkiej Izby Lekarskiej. W dniu 3 
listopada r. b. odbyły się w lokalu wiłeńsko- 
nowogródzkiej Izby Lekarskiej wybory na 
członków Izby i ich zastępców. : 

Na członków Rady wybrani zostali: 
Dr. dr. Władysław Jakowicki, Wacław 

Bądzyński, Edward Czarnecki, Ludwik Łu- 
kowski, Tadeusz Stetkiewicz, Edmund Ma- 
ciulewicz, Karol Kisiel, Juljusz Sumorok, Mie- 
czysław Szymanowski, Romuald Sopoćko, 
Józef Skwirski, Leon Klott, Karol Prżysiecki, 
Grzegorz Gierszun, Józef Kucharski, Karol 
Soroko, Wacław Odyniec, Eugenjusz Klem- 
czyński, Bolesław Szniolis, Lejba  Nochu- 
mowski. Grzegorz Giecow, Eljasz Globus, 
Herc Kowarski, Aleksander Galinowski, Jan 
Pióro, Bolesław Hanusowicz, Władysław Ja- 
błonowski. 

Na zastępców: dr. dr. Sedlis, Wiktor 
Maleszewski, Benjamin Kowarski, Jan Szmur 
ło, Kazimierz Pawłowski, Witold Wołodźko, 
Mieczysław Trzeciak, Leon Jastrzębski, Ma- 
rjan Moszyński, Piotr Czyż, Sobiesław Rey- 
ro, Jerzy Karuzin, Michał Łyczkowski, Jó- 
zef Lasota, Marja Petrusewiczowa, Stefanja 
Załuska, Bolesław Bernatowicz, Samuel Le- 
wande, Antoni Borowski, Rachmel Zarcyn, 
Mojżesz Girszowicz, Michał Brodzki, Stani- 
sław Fekiecz, Samuel Marsa Cemach Sza- 
bad, Falk Trocki, Izaak Efros. 

— (y) Lotna inspekcja bada sprawność 
ruchu autobusowego. Wobec często powta- 
rzających się skarg ludności na nieprzestrze- 
gaine przepisów © ruchu kołowym przez 
przedsiębiorstwa  zamiejskiej komunikacji, 
specjalna komisja wojewódzka w składzie: 
kier. spraw samoch. województwa inž. 
K ukowskiego, radcy Reissa, komend. policji 
pow. Wileńsko Trockiego podk. Mirka oraz 
kier. ruchu kołowego m. Wilna st. przod. 
Baumana dokonała lotnej inspekcji na szo- 
sach w kierunku Oszmiany i Grodna. 

W wyniku tego wycofano z linji (dla 
przeprowadzenia remontu) dwa autobusy nie 
odpowiadające wymaganym warunkom tech - 
nicznym oraz spisano kilka protokułów za 
nieprzepisową szybkość i przepełnienie. 
, Jak się dowiadujemy tego rodzaju lotne 
inspekcje przeprowadzane teraz będą czę- 
ściej. Niewątpliwie wpłynie to dodatnio na 
sprawę uregulowania ruchu  zamiejskiego, 
traktowanego przez przedsiębiorców w spo- 
sób PY, nieraz. 

— (y) Połacy z Rosji proszą o kalenda- 
rze. Wilnianie, posiadający krewnych w So- 
wietach, otrzymują ostatnio listy z oryginal- 
nemi prośbami, a mianowicie: krewni ci pro 
szą usilnie o przysłanie im kalendarzy pol- 

skich. й 
„ Žyczenia te tłomaczą oni w ten sposób, 
że z powodu zmiany kalendarza w Rosji cał- 
kowitej zmiany tygodnia oraz nazw dni i 
miesięcy, nie można zupełnie zorjentować 
się ani co do świąt, ani co do różnych dat, 
stanowiących dła rodziny jakąś rocznicę, nie 
mówiąc już o niemożności zawierania tran- 
zakcyj na okres przyszły. 

— (a) Epidemja odry coraz bardziej się 
rozszerza. Ostatnie zestawienie zasłabnięć na 
choroby zakaźne przynosi dane co do ilości 
wypadków zachorowań na odrę. Na terenie 
województwa wileńskiego chorych na odrę 

е 1е523%36}ет 259 osób z czego na terenie Wil 
na 35. 

Wporównaniu do zestawienia z ubiegłe- 
go tygodnia epidemja odry znacznie wzro- 

Z innych chorób należy zanotować 19 
wypadków tyfusu brzusznego, 15 wypadków 

Ł'0-W'0 
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Napad, którego nie było. 

Jan Bielan mieszk. wsi Ludwino- 
wo gm. landwarowskiej stanął przed 
Sądem Okręgowym pod b. ciężkim 
zarzutem napadu rabunkowego. Sy- 
tuacja przedstawiała się początkowo 
b. poważnie jednak po przesłuchaniu 
szeregu Świadków jasnem się stalo, 
że jest to źle pomyślany kawał ma- 
jący na celu zdyskwalifikowanie Biela- 
na. Kto był sprężyną tego nie łatwo 
domyśleć się. 

Sprawa przedstawiała się następu: 
iącc: w nocy do mieszkania Zofji 
Bielanowej zapukano do okna. Jak 
się okazało pukał kolega jej syna Jan 
Bielan. Poprosił on o zapałki i wy- 
szedł prosząc na odchodnem „nie 
zamykajcie, wrócę zaraz". 

Po kilku chwilach Bielanowa usły- 
szała szmer na poddaszu. Odważna 
kobieta poszła na poddasze i tu, ku 
wielkiemu swemu zdumieniu zauwa- 
żyła Jana Bielana plądrującego w 
rzeczach. Przyłapany na gorącym 
uczynku, jak twierdzi Bielanowa, rzu- 
cił się na nią i uderzył polanem w 
rękę żądając pieniędzy. 

Napadnięta nie straciła zimnej 
krwi, udała, że zgadza się na toi 
poszła do izby po pieniądze. Poszła 
aby uciec przez okno i skryć się u 
sąsiadów. у 

Zajšcie te posłużyło policji do 
wszczęcia kroków przeciwko napastni- 
kowi. 

Podczas procesu sądowego wySz- 
ło na jaw, że napadu nie było, a by- 
ła to mistyfikacja Bielanowej. Jakoby 
chodziło jej o skompromitowanie ©- 

skerżonego po to jedynie aby w ten 

sposób odciągnąć go od swego Syna, 
na którego Bielan miał zły wpływ. 

Obecnie sprawa przedstawia się b. 

niepomyślnie dla Bielanowej. Kto wie, 

może ona teraz zasiądzie na, ławie 

oskarżonych. (y) 

płonicy, 18 wypadków kokluszu, 18 wypad- 
ków jaglicy i 8 wypadków odry. ы 

— 6) Doświadczalońa Iniarska. Onegdaj 
wyjechała z Wilna na teren powiatu dzisnień 
skiego komisja lniarska w składzie dyrekto- 
ra tutejszego towarz ystwa Iniarskiego p. 
Jagmina oraz dyrektora zakładów hodowii 

zboża we Włoszkowie p. Niewiarowicza.v 
Komisja dokonała objazdu całego szeregu 

miejscowości na terenie powiatu a to w celu 
upatrzenia odpowiednich pod zasiew lnu te- 

renów dla celów doświadczalnych. Po zor- 
jentowaniu się na miejscu komisja orzekła że 

najodpowiedniejszym terenem dla tych celów 

jest ferma Berezwecz. Tam też w niedalekiej 
przyszłości stanie wzorowo urządzona do- 
świadczalnia. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu ciesząca się niebywałem powo 
dzeniem, pełna humoru i kapitalnych scen 

krotochwila Grzymały - Siedleckiego „Ma- 
man do wzięcia”. W roli głównej A. Zelwe- 
rowicz w otoczeniu wybitnych sił zespołu z 
H. Dunin Rychłowską, H. Kozłowską i Żu- 
rowskim na czele. „ii poż 

Przygotowania do wystawienia najbliż- 
szej premjery „Sen nocy. letniej" Szekspira 
w całej pełni. 

— Wieczór E. Orzeszkowej. Ku uczcze- 
niu pamięci Elizy Orzeszkowej w czwartek 
najbliższy, teatr miejski na Pohulance wy- 
stępuje z uroczystym wieczorem poświęco- 
nym twórczości wielkiej pisarki. Po przemó- 
wieniu prof. Kolbuszewskiego odegrane zo- 
staną fragmenty z inscenizowanych nowel 
„A. B. CS, „Gloria Victis", .., zimowy 
wieczór*. Znany utwór E. Orzeszkowej „W 
zimowy wieczór* ukaże się w, inscenizacji 
W. Hulewicza. Śpiewy, związane z akcją u- 
tworu wykona chór białoruski. 

— Teatr miejski Lutnia. Występ M. Gor- 
czyńskiej. Ulubienica Wilna Marja Gorczyń- 
ska wystąpi dziś na czele własnego zespołu 
w trzyaktowej komedji L. Verneuila „Radość 
kochania”. Znakomita ta artystka w roli 
głównej Jorrab, tworzy prawdziwe arcydzie- 
ło gry wywołując entuzjazm publiczności. W 
rolach głównych wystąpią artyści warszaw- 
scy W. Macherski, H. Sokołowska, F. Bay- 
Rydzewski, W. Pietruszyński i W. Ostrowski 
Bilety można nabywać dziś od 11 r. w cią- 
gu dnia całego. 

— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 
dzielę najbliższą odbędą się w obu teatrach 
miejskich przedstawienia popołudniowe po 
cenach zniżonych. W teatrze na Pohulance 
po raz ostatni w sezonie „Rewizor“ Gogo- 
ła, w teatrze Lutnia „Złote Wilno* aktualna 
rewja w 14 obrazach Świętochowskiego i 
Drwicza. Bilety już są do nabycia w kasie 
zamawianń. i 

, — Poranek Ivonne Herr-Japy, znakomi- 
S pianistki z Paryża, odbędzie się nieodwo- 
łalnie w niedzielę 10 b. m. o godzinie 12 w 
południe w sali teatru miejskiego Lutnia. Pro 
gram artystki obejmuje długi szereg utwo- 
rów u nas niewykonywanych: „Sonaty hisz- 
pańskie" Padre Antonio Toler, „Warjacje“ 
Faure, „Les Plaintes de la Maja “, „Grana- 
dosa”, „Triana*, „Albeniza”, „Lenda do Ca- 
boelo“, Villa Lobos, utwory Szymanowskiego 
Balakirewa i innych. Bilety zawczasu do na- 
bycia w kasie teatru Lutnia od godz. 11—9 
wiecz, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Hrabia Monte Cristo. 
Heljos — Nocy szalone... nocy bezsenne 
Światowid — Pat i Patachon jako chłop- 

cy do rzeczy. 
Piccadilly O kobieta zdradza. 
Wanda — Spowiedź uczciwej kobiety 

(Pola Negri) 
Eden — Biała niewolnica. 
Słońce — Sen o miłości. 
Ognisko — Królewska kochanka 
Lux — Miłość i łzy Szopena. 
Kino Miejskie — Ameryka. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

— (c) Zatrzymanie „szopenieldziarza“. 
Na ulicy Łukiskiej przechodzący policjant za- 
uważył osobnika niosącego zawiniątko ze 
swetrami. Nieznajomy widząc policjanta po- 
czął uciekać lecz został ujęty. 

Niesione swetry skradł on z jednego ze 
straganów na placu Łukiskim. 

, — (c) Wykroczenia administracyjne, W 
ubiegłym miesiącu policja sporządziła za róż- 
ne wykroczenia administracyjne 1996 pro- 
tokułów. 

Z tego za niestosowanie się do przepi- 
sów sanitarnych 195, za  nieprzestrzeganie 
przepisów kołowych 86, za opilstwo i zakłó- 
cenie spokoju publicznego — 125, na handel 
w godzinach zakazanych — 63, za tamowa- 
nie ruchu — 57, za pozostawianie dzieci bez 
opieki — 18 i t. d. 

— (c) Pies smakosz. W dniu wczoraj- 
szym, jakiś nieznany pies napadł na ulicy niewyjaśnionych przyczyn zmarł nagle 24 letcującej w Wilnie — 40 m _ 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

T P. 
MĘŽOWI MEMU 

PROFESOROWI DOKTOROWI 

Rafałowi Radziwiłłowiczowi 
Księdzu Profesorowi Żongołłowiczowi, Księdzu Rektorowi 
Profesorom U. S. B, Panu Wojewodzie i Panu Staroście, 

i Panom 
Delegatom 

Towarzystw i Szpitali, Młodzieży Akademickiej, oraz wszystkim  życzli- 
wym zą dowód pamięci składa serdeczne BÓG ZAPŁAĆ 

ŻONĄ. 

  

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec wiadomości, jakie doszły do 
mnie w związku z zajściem w dniu 2 listopa- 
da b. r. w restauracji Polonja i mając na 
uwadze, iż zajście to otrzymało zupełnie nie- 
słuszne i kłamliwe oświetlenie w notatce 
„Kurjera Wileńskiego" goniącego li tylko. za 
tanią sensacją, czuję się w obowiązku po- 
dać Szanownemu Panu poniższe wyjaśnie- 
nie: 

1) Najkategoryczniej zaprzeczam, aby 
obudką do zabronienia muzyce grania me- 
Gi wojskowych, było tło partyjno politycz- 
ne w sensie ujemnego ustosunkowania się 
do melodyj legjonowych. 

W swem osobistem przeświadczeniu 
jako były oficer całego szeregu formacyj pol- 
skich, a później Armji Polskiej, nie nadawa- 
łem piosenkom żołnierskim żadnego specy- 
ficznego charakteru, oprócz ogólno narodo- 
wego, niezależnie w jakich okolicznościach 
ta lub inna pieśń powstała. 

3) Separatywność nigdy nie była moją 
myślą polityczną. Po wyjściu do rezerwy, 
nie angażując się w prace żadnego stronni- 
ctwa politycznego, poświęciłem się pracy 
na terenie organizacji byłych wojskowych i 
już od 5 lat prace te prowadzę, mając za 
dewizę ideowe zespolenie społeczeństwa z 
jednolitą Armją Polską, czego dowodem jest 
moja praca w Związku Oficerów Rezerwy 
oraz w „wiązku Organizacyj b. Wojskowych 
na stanowiskach kierowniczych, gdzie zaw- 
sze przeprowadzałem idee wspólnego poro- 
zumienia, solidaryzmu i wzajemnego posza- 
nowania. 

4) jeż li chodzi o moje sympatje poli- 
tyczne, to leżą one przy obozie konserwa- 
tywnym, w żadnym jednak wypadku nie po 
stronie obecnych stronnictw opozycyjnych. 

5) Mam głębokie przywiązanie do Armji 
do jej tradycyj, do munduru i przechowuję 
w sobie wspomnienia swej służby w polu. 

W tych warunkach może znajdę pew- 
ne wytłumaczenie zabronienia grania orkie- 
strze melodyj wojskowych na sali restauracji 
„Polonja”, w otoczeniu całego szeregu osób 
ujemnie do państwowości polskiej i do armji 
usposobionych i robiących sobie zabawę z 
tego co mnie, byłego żołnierza zawsze przy- 
prowadza o wspomnienie czasów podniesie- 
nia ducha narodowego w obronie Ojczyzny. 
Podnieciło więc mnie wtłoczenie wszystkiego 
w jeden czambuł — i rozpasany nastrój sali 
i mocno niesympatyczne twarze naokoło i 
raptem na tem tle brzmią dźwięki pieśni żoł- 
nierza polskiego, pieśni, która całkiem w in- 
nych okolicznościach powstała, i oburzyło 
mnie to szafowanie uczuciami patrjotyczne— 
mi. Zabroniłem grać. Zupełnie zdaję sobie 
sprawę, że tak na zimno bym tego nie uczy- 
ża poprostu dlatego, że nie lubię skanda- 

w. 
‚ . Jednak oświetlenie mego wystąpienia, 
jakie doszło do mnie było dla mnie cze 
zgoła nie przewidywanem, tembardziej, że 
o zabronieniu grania melodyj wojskowych 
mówiłem z jednym z oficerów legjonowego 
pu'ku obecnym na sali, którego prosiłem by 
zabronił muzyce grać i który z tem się do 
muzyki zwrócił, a gdy jego interwencja nie 
podziałała, zrobiłem to sam, działając w pod- 
nieceniu, lecz li tylko z pobudek, że ani miej- 
sce, ani otoczenie, ani panujący nastrój nie 
są po temu, aby rozbrzmiewała pieśń żoł- 
nierska. 

Raczy Szanowny Pan Redaktor przyjąć 
wyrazy głębokiego szacunku i poważania. 

Zbigniew Turski. 
rezerwy i adwokat. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

PROPAGANDA EMIGRACYJNA 
Dostarczono mi oryginalny druk, nadesła 

ny jednemu z organistów, jednego z koś 
ciołów. wileńskich przez jakieś imigracyj 
no - kolonizacyjne biuro w San Pauło w 
Brazylji. 

Druk brzmi: J 
„Welmožny Panie. Prosiemi Pana lask: 

roszdzielić te kontrakty  dlia młodzieży 
chturzy hcon jehać do Brazyli narobota to 
te kontrakty dajun moznosc na wygodnych 
warunkac jechać robotnikom do Poludniowei 
Ameryki Brazyli, to komu brakui kontrak 
tów to prosze nam napisać to my pa 
mi. Tylko nie puznić bo mozy byc Etat Kon 
traktów pelny. Szacunkim'*. 

Do tego pisemka ktoś załącza ,kontrakt* 
na którego odwrotnej stronie figuruje „ode- 
zwa do robotników* zatytułowana: „Bez 
platna szyfkarta do Brazyli Poludniowei A- 
meryki*. 

Autor „odezwy*  w tak zachęcających 
barwach maluje stosunki brązylijskie: 

„Teraz co do panient, to robota roszma- 
ite i godzinowe i miesie nczna i wogulie za- 
robek w miesiac około 300 milereisów takze 
samo załezy duszu ot zdolności moga i wien 
cai zarobic fachowki, bez fachu robotnik do- 
staje w godzine 1 milereis, o przezycie w 
miesiac pelna otszymanie w Pansijonie Ko- 
milereisów, to cena je ukazana jak naj 
mnieisza dlia robotników, tu sztarszy robot- 
nicy to zarabiaja wencai“... 

W kontrakcie mówi się wiele, ale np. w 
punkcie siódmym powiada się tak: „wszy 
scy majonce pe Inych 16 lat i asz do 50 liat 
wieku t0 są przyjmowani na robota do Bra- 
zyli jako robotnicy bez zadnej upieki ojców 
i opiekunów, teraz ci chturzy zaliczone jako 
robotnicy i zgadzajunsie jechać na robota 
wedluk tego kontraktu do Brazyli, to ten 
kontrakt obowionzuje kuszdego robotnika ot 
pelnych 16-tu liat asz do 50 ciu liat, razem 
z Kontraktym prszyslac (pienc 5 doliarów 
USA)... 

„Jednem słowem jest to w San Paulo, ja- 
kaś zacna instytucja, która funduje emigran 
tom polskim t.zw. szyfkarty i chodzi tylko o 
to, żeby ludziska jechali. 

Pisać o języku polskim w brazylijskich 
drukach użytym, zdaje się — nie trzeba. Jest 
on sam przez się wymowny. 

‚ Jedno należy zauważyć tylko, mianowi- 
cie to, że propaganda za emigracją za oce- 
an jest robiona coraz bardziej niedbale. 

rzed wojną zachęcało. się naszych nie- 
boraków w ten sposób do opuszczania ojco- 
wizn, że się im mówiło, że tam w Ameryce 
ludzie krów nie hodują bo niema poco. Mie- 
ko, zamiast deszczu z nieba spada, nikt się 
tedy o „żywiołę* nie kłopocze. 

, Mówiło się, że w Ameryce nikt kolonji 
nie ogradza płotami z desek — bo używają 
tam do tego celu kiełbas. Innych płotów, jak 
z kiełbas w Ameryce niema, Tak przed woj- 

mś ną mawiano. 
‚ Dziś już w te brednie nikt nie wierży, 
i nie uwierzy, wymyśla się więc nowe „kri- 
czki*: „bez platna szyfkarty*, Pomysł nie- 
zły, zachęcający. 

Ale teraz 0 inną sprawę chodzi, Ktoś, 
komu zależy na powodze niu akcji imigra- 
cyjnej do Brazylji przeprowadza propagandę. 
Nie wchodzę w to, czy akcja ta z punktu wi- 
dzenia społeczno -.państwowego jest wska- 
zaną czy też nie ałe uważam że przeprowa- 
dzaniu jej w sposób ubližający 

najelementarniejszym _ wymogom 
naszego pięknego języka jest skandalem. 

Musi się ktoś znaleźć w Polsce ktoby po 
dobne śmie cie skrupulatnie i dokładnie wy= 

miatał. Mik. 

Antokolskiej na Fejgę Bielicką (Antokolska 
71) i pokąsał jej silnie nogę. 

Nieco później ten sam pies ukąsił rów- 
nież w nogę Stanisławę Banasunas (Żelaz- 
na Chatka 18). Obie poszwankowane mu- 
sia* opatrzyć lekarz. 

— (c) Zabity przez pociąg. Na stacji 
Święciany wpadł pod pociąg i poniósł śmierć 
na miejscu mieszkaniec Święcian Jakob 
Grunberg. 

Wypadek miał miejsce w chwili gdy 
Grunberg usadowiwszy siostrę w wagonie 

usiłował KA paai z pociągu będącego już 
w ruchu. Pociąg zatrzymano i Grunberga 
ZO R bez żadnych oznak życia. 

— (c) Ujęcie sprawcy kradzieży w Ma- 
gistracie. A wczorajszej policja śledcza 
rewidując spelunkę złodziejską w domu Nr. 
13 przy ul. Pożarowej ujęła niejakiego Jurań- 
ca vel Jurkiewicza, przy którym odnaleziono 
maszynę do pisania „Remington'* skradzioną 
w wydziale opieki społecznej Magistratu. 

aszynę zwrócono poszkodowanym. 
, — (a) Zapadła się jezdnia. Na ulicy Mic- 

kiewicza koło domu Nr. 11 zapadła się jezd- 
nia. W miejscu tem niedawno przeprowadzo- 
no roboty kanalizacyjne przez przedsiębior- 
cę prywatnego , łączące ten dom z ogólną 
siecią. 

— (a) Próżny trud. Nocy wczorajszej 
na terenie miasta ujawniono odezwy nawo- 
łujące robotników do strajku. Komuniści sta 
rają się wszystkiemi siłami „zainteresować” 
robotników rocznicą rewolucji bolszewickiej 
lecz jak dotychczas bezskutecznie, ponieważ 

RE chce iść na lep haseł komunistycz- 
nych. 

— (y) Zabił go alkohol. W początkach 
zeszłego miesiąca pisaliśmy o zagadkowej 
śmierci niejakiego Jerzego Pirsztela. Obecnie 
ukończone dochodzenia ustaliły, że Jerzy Pir- 
sztel wrócił w dniu 6. 10. do domu zupeł- 
nie pijany. W nocy. złażąc z pieca uderzył 
się głową 0 drzewo złożone koło pieca, a 
nąstępnie dowlókł się do cebra z wodą nachy 
ił głowę i wpadł do wody. Ponieważ nikogo 
z domowników nie było, nikt nie pośpieszył 
z pomocą i Pirsztel zmarł w cebrze. Sekcja 
zwłok wykazała, że śmierć nastąpiła wskutek 
zapełnienia organów oddechowych wodą. 

— (с) Trup noworodka nad Wilją. Wczo 
raj rano na brzegu Wiki na ulicy 3 Baterji 
znaleziono trupa noworodka.  Oględziny 
stwierdziły liczne ślady na szyjce niemowię- 
cia co dowodzi że zostało one uduszone. 

— (c) Wypadki za dobę, Za czas od 4 
b. m. do 9 b. m. od godziny 9 rano zanoto- 
wano w Wilnie 81 wypadów. W tej liczbie 
było: kradzieży 3, zakłóceń spokoju i nadu- 
żyć aikoholu 11, przekroczeń administracyj- 
nych 53. 

— (c) Systematyczna kradzież. Fiszer 
Szaja (Kasztanowa 2) stwierdził , że ze skle 
pu jego mieszczącego się przy ul. Rudnickiej 
25 stale giną pocztówki. 

Wzmógł więc obserwację nad kupujące- 
mi i dzięki temu zdołał w parę dni potem 
winnych kradzieży ująć. Są to dwaj osobnicy 
o kryminalnej przeszłości. 

— (c) Nagły zgon. W dniu 4 b. m. z 

ni Franciszek Taraszkiewicz zamieszkały w 
Porubanku, 

— (c) Nagły zgon. Wczoraj w nocy 
zmarła nagle chora od dłuższego czasu na 
serce 67 letnia Eleonora Wojciechowicz (No- 
wy Świat 15), 

— (c) Usiłowanie zabójstwa. W Święcia 
nach podczas bójki ulicznej wynikłej pomię- 
dzy Janem Kisielowem a Sylwestrem Wok - 
wem ten Da postrzelił z rewolweru swe- 
go przeciwnika raniąc go ciężko w pierś. 
Wołkowa policja ujęła. Rannego ulokowano 
w szpitalu. 

240) Uciekł przed aresztowaniem. Zdo 
łał zbiec tuż przed aresztowaniem mieszka- 
niec m. Mołodeczna Witold Jodkowski oskar 
żony o K S Policja przy- 
puszcza, že Jodkowsi ie usiłował 
dostać się do Rosji. i Naja ks 

  

RADJO. 
Środa, 4 listopada 1929 r. ' 

11,55—12,05: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.10: Poranek 
muzyki popularnej ork. pod dyr. Michała 
Szabsajs, 13.10 — 13,20: Tr. z Warszawy. 
Komunikat meteorologiczny. 15.40—16,00: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li 
tewska. 16.00-16.15: Komunikaty organi- 
zacyj społecznych. 16.15 17.00: Kon= 
cert orkiestry wojskowej 1 p. p. leg. pod 
dyrekcją kapitana Feliksa Kosechicza. 
1700—17.25: Audycja dla dzieci. „Nauczy= 
ciele sieroty" zradjofonizowana  nowela J. 
E. Kraszewskiego w wyk. Zespołu Drama- 
tycznego Rozgł., Wil. 17.25 — 17.45: Nie- 
spodzianka. 17.45—18,45. Transmisją z War- 
szawy. Koncert. 18.451905: Kwadrans 
akademicki. » 19.05 — 19,30: Audicja we- 
soła: „Nareszcie w Paryżu* fragment V z 
powieści Leikiną „Nasi zagranicą* w wyka 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 1930— 19.45: Kurs 
języka włoskiego (lekcja 2), prowadzi dr. 
Janina Rostkowska. 19.45—20,05: Program 
na czwartek, sygnał czasu z Warszawy i 
rozmaitości, t20,05 — 20,30: „O poetach 
Kwadrygi* odczyt wygł. Jerzy Wyszomir- 
ski. 20,30—24,00: Transmisja z Warszawy 
Koncert, feljetony, komunikaty i muzyka 
taneczna. 

Uwaga. O ile warunki oćbioru ną to 
pozwolą, radjostacja wileńska postara się 
o retransmisję we środę 6 bm. w czasie 
wieczornego koncertu (około godz. 21) 
opery „Aida* Verdiego z Budapesztu. 

DFIARY. 
Zamiast wianka na grób śp. doktorowej 

Marji Skarbek - Telszewskiej, żony przewo- 
dniczącego Centrali Zw. Średnich i Drob- 
nych nieruchomości m. Wilna od zarządów 
dzielnicowych tegoż związku na rzecz Twa 
Popierania Oświaty wśród Pol. Młodz. pra- 

 



SŁOWO 
  

Akademia dziesięciolecia 
Kola mėdykėw 

W dniu 3 listopada Koło medyków w 

"Wilnie obchodziło bardzo piękną uroczystość 

dziesięciolecia swego istnienia. | 

Akademję jubileuszową zagaił obecny 

prezes koła medyków p. Józef Gałka witając 

przybyłych na akademję profesorów i kole- 

gów, a przedewszystkiem prof. Stanisława 

Władyczkę inicjatora i kuratora koła medy- 

ków, którego inicjatywie i wydatń ej pomo- 

cy koło zawdzięcza tak szybki i pomyślny 

rozwój. NAS > 

Po powitaniu chór akademicki odśpiewał, 

pod znakomitą batutą p. Szczepańskiego 

pieśń „Wiwat Akademia“. ‚ 

Poczem profes or Władyczko wygłosił re- 

ferat, że akurat dziesięć lat temu „odbyła się 

konferencja, w sprawie konieczności tworze- 

nia związków młodzieży akademickiej a prze- 

dewszystkiem stworzenia koła „medyków, na 

tej konferencji wyłoniono komisję, która po 

ukonstytuowaniu opracowała statut koła me 
dyków, wybrała zarząd i potworzyła rozma- 

ite sekcje, jak sekcję mieszkaniową, obiado- 

wą, finansową, naukową, pośrednictwa pracy 

i inne. 
Kilka serdecznych słów prof. Władyczko 

poświęcił pamięci pierwszego prezesa koła 
Monkiewicza, który wraz z członkiem zarzą- 

du Olszańskim, zginął śmiercią bohaterską 

walcząc z bolszewikami w roku 1920-tym. 
Pamięć poległych uczczono przez powstanie. 

Od chwili powstania koła medyków spo- 
łeczeństwo przyszło mu z wydatną pomocą: 

p. Zygmunt Nagrodzki ofiarował im znacz 

ną ilość bezpłatnych obiadów, panna Mohló- 
wna udzieliła im lokalu we własnem mieszka 

niu, św. p. doktór Zahorski bezpłatnych po- 

rad lekarskich, pani Scholastyka Władyczko - 
wa pomocy przy organizacji bursy akade- 
mickiej i wielu jeszcze innych których trudno 
z braku miejsca wymienić. ' 

Przy kole medyków powstały kursa pie- 

ięgniarskie, które umożliwiły  akademikom 
stworzenie 10 kolumn sanitarnych. Kolumny 

te pod mianem Kresówek i Kresowców, od- 

dały wybitne usługi w roku 1920 podczas 

walk z bolszewikami. Poza tem kursa sani- 
tarne ułatwiają akademikom znalezienie pra- 

cy zarobkowej. podczas feryj wakacyjnych. 
Koło medyków aż do czasu powstania 0- 

gólno akademickiej Bratniej Pomocy obsłu- 
giwało inne fakultety, i dopómogło swoim 
paroletnim doświadczeniem do zorganizowa- 
nia tejże Bratniej Pomocy, 

Prof. Stanisław Władyczko zaznaczył, że 
medycy nie powinni zasklepiać się tylko w 
wiedzy fachowej ale powinni być również pra 
cownikami społecznymi, którzy znając przy- 
czyny wielu chorób, muszą dążyć do zwal- 
czania nietylko chorób już rozwiniętych, ale 
do przeciwdziałania stosunkom i warunkom 
sprzyjającym powstawaniu i rozwojowi cho- 
rób. Prawdziwy tragizm pracy doktorów le- 
ży w tem że walcząc z chorobą poprzednicz- 
ką śmierci mają pełną świadomość że wcze- 
śniej lub później śmierć jest nieunikniona. 
Prof Władyczko zakończył swoje prze- 

mówienie słowami uznania dla dotychczaso- 
wej działalności koła medyków i życzeniami 
pomyślnego dalszego rozwoju. 

Prezes p. Józet Gałka wygłosił historję 
powstania i rozwoju koła medyków. za ubie 
głe dziesięciolecie, oraz rzeczowe sprawozda 
nie wszystkich jego prac i poczynań. Poczem 
przyjmował powinszowania delegatów: 6-go 
zjazdu sodalicji marjańskiej wileńskiego koła 
AKaicnichiego, koła teologów, prezesa brat 
niej pomocy i innych. Chór akademicki wyko 
naniem pieśni filoreckiej zakończył akade- 
mję. Z.K. 

SPORT 

OSTATNIE SENSACJE SPORTOWE. 

Ostatnia niedziela przyniosła nam nie- 
małą sensację w postaci świetnego zwycię- 
stwa najlepszego biegacza polskiego Pietkie- 
wicza nad elitą biegaczy szwedzkich oraz 
wyjaśniła do pewnego stopnia sytuację w 
Lidze piłkarskiej. 

Zacznijmy od Petkiewicza. 
Po zaszczytnym wyniku uzyskanym w 

dniu 15 września w Paryżu udał się Petkie- 
wicz do Sztokholmu aby zrównać swe siły 
z asami lekkoatletyki Szwecji. Startowano na 

kim. Mimo zimnej i wilgotnej pogody try- 
buny zapełniły się po brzegi. Komplet, 
tys. osób przybyło aby obserwować zmaga- 
nie się swych genjalnych rodaków Li dgre- 
na i Magnussona z nieznanym - Polakiem 
Olimpijczycy, okryci sławą, mistrzowie con- 
tra Petkiewicz , o którym coraz częściej 
<wspómina się na łamach prasy sportowej, W, 
rezultacie zwycięża Petkiewicz przebiegając 
3 klm. w 8 m. 53,4 sek. Za nim o 20 mtr, 
Magnusson i o 70 mtr. Lidgren. Mecz Pet- 
kiewicz — Szwedzi okrył naszego rodaka 
sławą. Znając wagę, jaką przykładają Szwe- 
dzi do sportu, twierdzić można, że tryumf 

PYT OTG ANNECY „POWROT AZ 

Faniarzyści zagrają 
„Orzeł*! „Reszka* — „Orz eł'! 

— „Orzeł* — „Reszka”. — krótkie ury 
wane okrzyki padały z pod płotu Mon- 
twiłłowskiego zaułku. Dwóch dziesię- 
cioletnich chłopaków grało zawzięcie o 
błyszczące miedziaki. Czupryny potar- 
gane, kabaciki i portki suto ponakłar 
dane łatami, twarze wymizerowane, wi- 
dać z mise k się nie przelewa, ale o- 
czy wesoło na świat patrzące, jak to 
zwykle u łobuzów wychowanych na 
ulicach miast. 

  

Józkowi szczęście na razie służy* 
. ło, miał kolejkę z pięciu res zek i wy- 

„ grał już dwadzieścia groszy, ale potem 
los się pogniewał i Tomek, ten syn 
tandeciarza z placu Łukiskiego znów 
był górą. Nie pomogło józkowi grać 
tak i owak „na pary” i „na co trze- 
cie“, zawzięty pieniążek, czy mocno, 
czy słabo o płot rzucony padał na od- 
wrótną stronę od zapowiedzianej. 

Już tylko pięć groszy Józkowi do 
przegrania zostało, więc przed rzuce- 
niem miedziaka nabrał tchu w piersi i 
rozgłądając się po placu zebrał w so* 
bie— aż nagle gwizdnął na palcach i z 
okrzykiem „babę przejechało” — ru- 
szył z kopyta w stronę kolejowej dyrek 
cji. 

Tomek, jako mniej inteligentny nie 
odrazu zrozumiał o co idzie. Dopier a 
zbierający się tłum koło jakiegoś samo- 
chodu wyjaśnił mu odruch Józka. I on 
więc pognał przez plac, ale wiedział, 

"że się już spóźni, że docisnąć się przez 
tłum nie potrafi. A Józek już rej wodził 
Opowiadał wszystkim jak i ca było, 
może na świadka go jeszcze zawezwą 

  

Petkiewicza ma ogromne znaczenie dla pro- 
pagandy polskości. 

Rozgrywki ligowe dobiegają końca. Nie- 
dzielne spotkania pozwalają już przypuszczać 
że mistrzem Polski zostanie na ten raz ben- 
jaminek Ligi Garbarnia Krakowska, Prowa- 
dzi ona przed Wartą różnicą jednego punk- 
tu przy równej ilości RE meczy. Na 
trzeciem miejscu usadowił się Ł. K. S. mając 
o 2 punkty mniej od Garbarni i wszystkie 
mecze rozegrane. 

Na szarym końcu panuje nadal mrok, 
Polonia zwyciężając w niedzielę Turystów 
zapewniła sobie miejsce w Lidze wysuwając 
się na siódme miejsce. Na szarym końcu kro- 
czą: Turyści, Warszawianka, która mając je- 
szcze do rozegrania trzy mecze może urato- 
tować się od 'ipadku do kl. A. 

Mistrz okręgu wileńskiego Ognisko miał 
rozegrać mecz z mistrzem okr. łódzkiego 
Ł.T.S.G. lecz ostatecznie nie doszło do spot- 
kania. Przypuszczalnie spotkanie nastąpi w 
niedzielę. T. 

W PRZEDEDNIU SEZONU ZIMOWEGO. 

Wprawdzie do zimy w całem tego słowa 
znaczeniu, mamy jeszcze kilka miesięcy, je- 
dnak nie od rzeczy będzie podać jakie są 
zamierzenia narciarzy, 

Miły ten sport, dzięki doskonałym warun- 
kom terenowym i energji grupy osób rozwi- 
nął się w Wilnie b. szeroko, a zorganizo- 
wanie w r. ub. mistrzostw Polski postawiło 
Wilno w szeregu równym niemal z Zako- 
panym. 

'Nadchodząca zima przyniesie nam moc 
ciekawych zawodów, a mianowicie: 5. 1. — 
Skikjoę'ing organizowany przez AZS, 26 .1. 
zawody. narciarskie na otwarcie sezonu w 
biegach i skokach (w konkurencji ogėlno- 
polskiej) — organ. Wil. Okr. Zw. Narciar. 
W dniach 1 i 2 lutego mistrzostwa młodzi- 
ków — org. Wil. O.Z.N. oraz Ogólnopolskie 
zawody AZS — org. AZS — Wilno. 

6 i 9 lutego Mistrzostwa Wilna w kon- 
kurencji ogólnopaństwowej — org. Wil. OZN 
16.2. si szafetowy 3X10 klm. — org. AZS. 
21 i 22 2. ogólnopolskie,zawody narciarskie 
policji państwowej — org. PKS. 

29 A i 1 marca zawody na odznakę 
sportową Wil. Zw. Narciarskiego oraz 6 i 7 
marca zawody dła stow, P.W. i niestowarzy- 
szonych — org. Osr. W.F. — Wilno. 

Jak widać z tego program narciarski za- 
powiada nam niemało uciech. Zobaczymy 

WALNE ZEBRANIE S.N.A.Z.S. 

Jedenastego listopada odbędzie się wal- 
ne doroczne zebranie Sekcji Narciarskiej A. 
Z. S. w lokalu związku św. Jańska 10 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) Zaga- 
jenie, 2) Wybór przewodniczącego zebrania, 
3) odczytanie protokułu poprzedniego wal- 
nego zgromadzenia Sekcji, 4) odczytanie 
sprawozdań zarządu i komisji sportowej, 5) 
odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej, 
6) rozdanie odznak P. Z. N., 7) wybory no- 
wego zarządu, 9) wolne wnioski. 

Zarząd sekcji uprasza wszystkich człon- 
ków sekcji oraz sympatyków i gości o jak- 
najliczniejsze przybycie. 

Zebranie rozpocznie się o godzinie 20. 

| TAŃCÓW 
Najnowszych salonowych wyucza bez 

względu na zdolności 

  

   

  

N a dzie- 

więciu pra- 
'eowników (EF 
w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
wiednie. są natychmias: nisz- 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

  

bo przecie on widział z daleka cały 
wypadek. 

Prze jechanie to rzecz strasznie cie 
kawa, ą w Wilnie zdarza się jeszcze 
rzadko, nie tak, jak w Warszawie gdzie 
ludziom się już opatrzyła. Tutaj tłum 
się zbiera, nadbiega policjant, wzywa” 
ją pogotowie, każdy krzyczy, radzi, po- 
maga ratować, 'a zamieszania, a gwał- 
tu, a tłoczenia się, a wrażeń! 

Józek lubi ruch, a już dawno nic 
ciekawego się na ulicy nie zdarzyło. 
Nawet pogrzebu już z tydzień nie było 

Bo Józek chodzi na wszystkie więk 
sze pogrzeby całego okręgu. Ludzie 
myślą, że przez ciekawość — a mylą 
się. Jeżeli pcha się do kościoła, jeżeli 
potem idzie blisko płaczącej rodziny, 
to nie dlatego, by się napatrzeć na lu- 
dzki ból. On robi to z potrzeby serca, 
prawie z zadrości. Bo jeśli ludzie pła” 
czą, to dlatego, że mają widać po kim 
nosić żałobę. A on nie ma. Matka odu- 
marła go dawno, ojciec zginął na woj- 
nie, więc za ich pogrzebem już nie po- 
maszeruje; wujek — murarz, co go wy 
chował, zdrów jak koń, bo bić potrafi 
mocno i na zamarcie nie wybiera się 
bynajmniej. A choćby taki wypadek 
się przytrafił, to i tak do opłakiwania 
owodu by duża nie było. Po też za” 

zdrość go bierze, gdy widzi, że jednak 
inni ludzie mają bliskich sercu krew 
nych i przyjaciół. 

A najwięcej do duszy przemawiają 
mu pogrzeby wojskowe. Orkiestra gra, 
bat 'jony prezentują broń, czasem na 
czarnej poduszce niosą ordery i odzna” 
ki. Mowy długie trwają i głoszą, jaki 
to był waleczny oficer, jakie ma zasługi 

Józkowi wydaje się wówczas, że 
mówią o ojcu, którego nawet nie znał, 

bo |rok po jego urodzeniu zginął gdzieś 

| 4 

! MA. FROST ! 
B: ul. Trocka 2. —I 

GIEEDA WARšSZAWSKA 
5 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,74, 125,05, 124,43 

Kopenhaga 238,95, 239,55, 238,35 

Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,94 36084  359,04 
Londyn 43,49, 43,48,5 43,38 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,13, 35,22 35,05 
Praga 26,41, 26,47, 26,35, 
Szwajcarja 172,83, 173,26, 172,40 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,49, 240,09 23889 
Wiedeń 125,41 125,72, 125,10 

Węgry 155,57 155,97 155,17 
Włochy 46,72, 46,83, 46,60, 

Marka niemiecka 213,26, 
Gdańsk 173,95. 

Akcje. 

Bank Polski 164,— 165. Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 29.50 Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18.50 Norblin 89. Ostrowiec 83. 
Starachowice 22— Zieleniewski 81,50 
-— 80. Parowozy 24. Węgiel 68.— Paro- 
wozy 25, Borkowski —. Spiess 130. 
Lilpop 27.50 Zachodni 70.50 Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
107 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 105. Bank Hand- 
lowy —118. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 5 listopada 1929 r. 

Papiery procent. państwowe 

4 proc. Prem. Pożyczka Inwestycyjna 
100 Zł. w zł. 117 1j4 

5 proc. Pożyczka Premį- ser. II 1926 r. 
5 Dol. 61 1|2 

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 5 listopada r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 37-38, żyto 
24—25, jęczmień 23— 24, owies 23 — 24, gry» 
ka 29—31, otręby pszenne 21—22, żytnie 
19-20, ziemniaki 7 8, siano 10—12, słoma 
8—9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 
w dalszym ciągu bardzo słaba. Podaż do- 
stateczna, zapotrzebowanie małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110 
erłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 z 
kg. manna 100—130. 
Mięso wołowe 200—240, cielęce 290— 

300, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420-— 
40, 

Nabiał: Mieko 40—45 gr. za litr, śmie: 
tana 180—200, twaróg 100—120 za 1 kg.. 
ser twarogowy 180—200, masło niesolone 
600 —650, solone 550 —500. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, fasola bia- 

ła 140—160, kartofle 9--10, kapusta świeża 
9 —10, kwaszona 25—30 marchew 15—20 
(za klg.) buraki; 10 15 (zą kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7—10 zł, za 100 
sztuk, cebulą 40—50, pomidory 100—120 za 
kg. kalafiožy 80—100 za główkę. 

- Owoce: Jabłka stołowe 70—100 za 1 
kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat. 100— 
120, Il gat. 70—80,sliwki węgierki 170—180. 

Grzyby: Świeże borowiki 500 — 600 
zal kg. rydze 300—350, mieszane 0,80— 
1.20, suszone borowiki 15—18 zł. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 250=300, kaczki 8—9, młode 400-500, 
gęsie 12—15, młode 8—10, indyki 20—25, 
młode 12—15 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550—600 śniętę 250 — 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 280—350, 
karpie żywe 475—500, śnięte 250— 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 - 550, a 350—400, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

S 250—280, płocie 180—250, drobne 

dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.75 dol. zą pud, (n) я 

  

tam na froncie pod Kijowem. Nawet nie 
wie, czy urządzili mu piękny pogrzeb, 
czy mu trębacze zagrali, może czasu 
na to nie było... 

O uroczystościach wojskowych do 
wiadują się Józek i Tomek dziwnie 
prędko. Jak to się dzieje niewiadomo, 
bo gazet nie czytają, a znajomych w 
wojsku im brak. Ale wieść o każdej pa 
radzie rozchodzi wśród ulicznego na- 
rybku, jak głos dzwonu po wodzie. Za” 
ledwo generał zarządził defiladę, a już 
wszystkie Bartki, Wojtki, Staszki i 
Tomki zbiegają się na oznaczoną go- 
dzinę i miejsce : 
Tak było i w ową środę. Przez miasto 

miała przejść przybyła na manewry 
obca brygada kawalerji. Opowiedział 
o tem piccolo od Czerwonego Sztralla, 
więc wiadomość jest pewna. 

Józek całą noc nie mógł spać w o” 
czekiwaniu jutrzejszej uciechy. Równo 
ze świtem wyniósł się chyłkiem z izby 
by go wujek majster gdzie nie posłał i 
pogwizdując wesoło nawet bez śniada 
nia poniósł się ku placowi parady. Na- 
darzyła się po drodze dorożka, więc 
podwiózł się na niej kawałek, póki go 
woźnica batem nie spędził, uwiesił się 
z kolei na samochodzie ciężarowym i 
tak oszczędzając nóg na błonie doje- 
chał. 

Nie było tam już pusto. Adjutanci 
odmierzali fronty oddziałów, zabijali 
paliki dla szybkiego ustawienia szwa” 
dronów. Wkrótce zaczęły nadciągać 
pułki ułanów. A więc ten w czerwo- 
nych czapkach na kasztanach, ten r6- 
żowy na gniadych i te n najpiękniejszy 
żółty na rosłych, karych koniach. Puł- 
ki szły ze sztandarami rozwiniętemi, 
więc na powitanie grały sobie wzajem- 
nie marsze pułkowe, potem nadjechała 

Len: Len surowiec 1 gat. 250 — 215 

  

Od dnia 5 do 10 listopada 1929 r. wiącznie będzie wyświetlany film: 

Kino Miejskie „AMERYKA? 
    

  

  

  

SALA MIEJSKA 

г Dzieje walk o wolność i niepodległość Ameryki. Aaktów 10, W rolach głównych: LIONEL 
ul. Ostrobramska 5. | BARRYMORE LONIS WOLHEIM, i CAROLINE DEMPSTER. Reżyserował D. W, GRIFFITH: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od & 4-€j. 

DZIŚ! Tryumfalny przebój sezonu! Władca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 
KINO-TEATR Piękna LIL DAGOVER w swej najnowszej kreacji, potężnem arcydziele 

HELIOS" | „?) i н m 99 Wzruszający dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Olśniewający przepych wystawy! Kamertowa 
gra potentatów ekranu! Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserja! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO-TEATR OCZS dawno oczekiw. filml Super. prod. i, a Z az T. Nieko TE arcydzieło 
ё А ole główne kreują 3 gwiazdy międzynarodowe: 

DUMASA HRABIA MONTE GHRISTO LIL DAGOVER, BERNARD  GOETZKE i JEAN 
+ ĮANGELO. Film „Hrabia Monte Christo” jest owocem pracy umysłu ludzkiego, prześcigający pod względem 

„KOLLYWOOD jechniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa, majśmielszy wymysł fantazji ludzkiej.  Niewidziany przepych 
jwystawy. Mistrzowska gra artystów. 

Mickiewicza 22. 
Niezliczona ilość statystów. 

początek _o godz. 4, 5.30, 7, 8.30 i 10.25. — W poczekalni transmisja radjowa. : 

Wykonan'e powyžszego filmu kosztowało. 4 
,000,000 dolarów. Specjalną ilustracię muzyczną wykona orkiestra koncertowa. W sobotę i w dni świąteczne 

  

Kino - Teatr 

„Stońce' 
ul. Dąbrowskiego 5 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

dodatkowy w dniu 9. 6. 28 r. 

331. II. B. Firma: „C. Hartwig — spółka akcyjna. Oddział 
'w Wilnie". „Udzielono pełnomocnictwa Ludmile Szyffersównie 
zam. w Wilnie przy ul. Konduktorskiej Il-a, na prawo podpisywa 
nia łącznie z dyrektorem za C. Hartwig, spółka akcyjna, Oddział 
м Wilnie“. 1699 — VI. 

429. I. B. F aaa © dla . I. B. Firma: „Spė — z ogr. odpowiedzial- 
nością*. Prowadzenie W SEARÓEGO rodzaju handlowo - przemy= 
słowej działalności ze zbożem i przetworami takowego. Siedziba 
w Wilnie przy ul. Tartaki 10. Spółka istnieje od 6 czerwca 
1929 roku. Kapitał zakładowy 10.00 zł. podzielonych na sto u- 
działów po 100 złotych każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłaco- 
nych. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Izrael Selc — przy 
ui. Wiłkomierskiej 78, Mejłach - Wulf Berezin przy ul. Stefań- 
skiej 13 i Nochim - Wulf London przy ul. Mickiewicza 24. 
Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, plenipotencje, umowy, ak 
ty oraz inne dokumenty podpisuje Nochim - Wulf London łącz= 
nie z jednym z dwóch pozostałych członków zarządu. Do pro- 
wadzenia przedsiębiorstwa lub jego działów zarząd może upo- 
ważnić kogokolwiek ze swego grona lub osób postronnych. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed jJuljanem Marcelim Korsakiem, notarjuszem 
przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 
6 czerwca 1929 roku za Nr. 2101 na czas na aż = 

1700 — VI. 

„— № dniu 6. 8. 29 r. 
426. I. B. Firma: „Klarus“ — s z ograniczoną odpowie 

dzialnošcią“. Fabryka cukrów. Siedziba w Wilnie przy ul. Wę- 
gierskiej 25. Kapitał zakładowy spółki 2.000 złotych podzielony 
na 100 udziałów po 20 zł. każdy przyczem 500 zł. wpłacono 
gotowizną, reszta zaś w postaci lokalu fabrycznego oraz inwen- 
farza i maszyn do fabryki. Zarząd stanowią: Załman Kowarski, 
Abram Winik i Szmerko Gelmer zam w Wilnie: I i 3 przy ul, 
Węgierskiej 25, 2) przy ul. Nowogródzkiej 10. Do podpisywa- 
nia w imieniu spółki pienipotencji, czeków, weksli i innych zo- 
powiązań, do zawierania wszelkich tranzakcyj, umów, i innych 
aktów oraz zastępowania spółki we wszystkich instytucjach są- 
dowych, administracyjnych i innych jak również wobec osób 
prywatnych, do odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji po- 
cztowo telegraficznej, przesyłek z kolei żelaznych, komór cel- 
nych i innych urzędów, upoważniony jest Załman Kowarski. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy ak- 
tu zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem, Notarjuszem 
w Wilnie w dn. 22 czerwca 1929 roku za Nr. 3171 na czas 
nieograniczony. 1701 — VI. 

w dniu 20. 8. 1929 r. 
B. odka a „Nowo - Wilejska Fabryka masy drzew* 

nej i В a akcyjna". 
I dar obecnie sa Horacy Heller, Fanny Hellero- 

wa, Szymon Fajnzand, Róża Słonimczykowa, Wulf Makower i 
Józef Szaoad, jako członkowie, oraz Aleksander Heller, Łazarz 
Spiro i Jakób Zauzner jako kandydaci. Kandydaci mają prawo 
podpisywać narówni z innymi członkami zarządu. Udzielono 
prokury Matusowi Grynerowi i Maksowi Gordonowi z prawem 
podpisywania wszelkich zobowiązań weksłowych i innych do- 
kumentów przez obu prokurentów łącznie z jednym czionkiem 
zarządu lub przez jednego prokurenta z dwoma członkami za- 
rządu, czeków zaś przez obu prokurentów, lub przez Sw 2 
nich łącznie z jednym członkiem zarządu”. 1702 — VI. 

Ti. V. B. Firma: „Spółka akcyjna Browaru i innych przed- 
siębiorstw przemysłowych E. CĄ 

„Po przerachowaniu bilansu na dzień 1 lipca 1928 r. w 
myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22. III. 
1928 r. kapitał zakładowy obecnie wynosi 280.000 złotych, po- 
dzielony na 700 akcyj po 400. zł. nominalnej wartości każda. 
Wpisano na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Walne - 
go akcjonarjuszów z dn. 29 grudnia 1928 r. 1703 — VI. 

  

BOOK KE ИТЕ () НОНЕ 

Rosjanka ze  zna- й p 
a kBKARZE Ę jomością języka pol- 
ESET DARO DIN ENA Eo poon Eo 

sa 
DOKTOR adzónia KOSDÓWAR ! zarządzenia gospodar- 

HANNyłKIEWICZOWA | 0 domowen Mb 
przyjmuje odg. 11-t2chorych. Adres: ul. 
i od 5—6. Choroby Krakowska 19 m. 1, 
skórne, leczenie wło- p. Popławskiej. 
sów, operacje kosime- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 

leńska 33 m. 1, — wykwalifikowany(-) z 
doskonałym niemiec- 
kim jęz. potrzebny(a) 
do wileńskiego od- 

do sprzedania w 

sujący w Wilnie 

go 6 m. 3, 

ej "| 

Kii 
Ainszerkaśmoiałowska 
oraz Gabinet Kosme- [jj PSSE 59 онн 
tyczny usuwa zmar- gj LOKALE 
szczki, piegi, wągry, d 

RSD BALSO 053! łupież, brodawki, ku-. 
szajki, wypadanie wło- ы 

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 

Przyjmuję 

skiej, Jagiellońska 9, KOtder. 

—T Zgłaszać się: 
rzecze 21 m. 5. 

Poszukuję 
swego stryja 

zam 

Wilnie. 
sów. Mickiewicza 46. w 1925 r. 

„Słowa*. 
  

ładnie 
dochodowy. Szcz 

  

Piękny 
majątek  przemy- 
słowy pod Wilnem 
około 300 ha, przy 
gotówce 15.000 

dolarów 
D, H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicz 3 1 
tel. 9-05. —0 

Para klaczy pół; nia się. 
krwi,  zaprzęgówych, ————. 
7 letnich, i doskona-”"vgubioną 
ły wierzchowiec in- 
portowany dużej mia- 

У1» ry do 

SERIA BSCEE ZEE RJ 

BE Iosmetyka in AWAWAJ 
KAI EARN p 
ASY GAZIE КОРНО | SPRZEDAJ 

Racjonalnej Kosme- BETAWAW 

NA dec” Fabrykę mydła 
.4,sprzedam Moj A 0 o s. A 2 Šiam Otto aibės pc r do g. 

Urodę serwuje, dosko- 18 do adm. „Słowa* —> 
nali, pak se y o sa 

e onalekie” a ZGU 8 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43, 
i karta łowiecka 
003014 na r. 

  

KOBIECĄ stwo Oszmiańskie 
Urod konserwuje, 
doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
„ „Hryniewiczowej. 
ielka 18 m. 9. Prz 

od g: 10—7, 

  

efektownych 

przez P. 

hotna, woj. 
SEREK W EWS A GZM grÓdzkie. 

i POSADY mm 

МОИ 2е лж 
Cėniem može przygo- 
tować do gimnazjum 

—ęenia się. 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

dzieci za mieszkanie 
i GDY MAD RATES 4 Prow, A, PARA. 
R „Słowa* u p, 
z. M. -0 

KITI 

Już ofwarfe od dnia 3 listopad. $EN © MILOŠCI 
dramat w 10 aktach. W rolach głownych pełni czaru i uroku: ‹ Joan Crawford, w najlepszej kreacji i 
genjalny Nils Astber. Reżyserja Freda Niblo twórcy filmu BEN HURA. Początek seansów o g. 4, 6, 8. 10.15 w. 
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Wydzierżawię 
majątek 220 ha, 27 
kilometrów od Wilna; 

położony i 
6 

ly: Wielka Pohulanka, 
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gubione (: skradzio- 
Z ne) pozwolenie 

na broń Nr 32895, 
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1929, 
wydane przez staro= 

na 
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artylerja, w końcu przyszli dudniąc 
pionerzy. 

Starszy pułkownik ustawiał szwa- 
drony, zwoływał ofice rów, znów ich 
galopem odprawiał, krzyczał coś, sza” 
blą wywijał, łajał, beształ, jak to zwy- 
kle bywa prze d wielką paradą. Józek 
znał te zwyczaje, bo nie od dziś i nie 
od wczoraj brał czynny udział w ce- 
remonjach przygotowawczych defilad, 

Nowa brygada podobała mu się wię 
cej od fej starej — miejscowej. 

Zajechał generalski samochód. Woj 
sko broń sprezentowało, inspekcjonu- 
jący siwosza dosiadł i hop—hop, hop 
— hop, hop—hop, galopem pułki 0- 
bjeżdżać zaczął. A co krzyknie „czołem 
ułani' — to jakby piorun w szeregi 
trzasnął — takim gromem echo odpo- 
wiada: „Czo—łem—pa—nie—gene— 
rale!". 

Józef stojący z boku prężył się tąk- 
że i razem z ułanami głosno odkrzyki- 
wał. - 

Ale teraz zbliża się chwila najwa- 
żniejsza, chwila de filady. Józek wie, 
gdzie trzeba stanąć, tam, gdzie najtru- 
dniej, bo tam ludzi najwięcej odpycha- 
ją — tuż przy odbierającym paradę. 
Więc Józek tylko za nim wodzi oczatni, 
dokąd on konia skieruje. czy tam na 
wzgórek, czy tu bliżej drogi. 

Generął wyjechał na wzgórze, sztab 
na pięknie uczesanych koniach za nim. 
Józek prze myka się chyłkiem, by gro- 
mada innych chłopców za nim nie po- 
lazła. Wiadomo — jednego przepusz- 
czą, a dziesięciu zaraz rozpędzą. 

Szeregi pułków złamały się tymcza* 
sem z plutonową kolumną i długim wę 
żem odpłynęły w bok. Józek wie, że 
stamitąd ruszą galopem, że za chwilę od 
głowy węża oderwie się cwałem orkie- 

stra na siwych koniach, pięknie zaje- 
dzie naprzeciw generała i grać zacznie. 

Ale sbcy brygadjer szykował Jo 
zkowi niespodziankę. Nie jedna kape- 
la, a wszystkie cztery pułkowe złączo* 
me w różnobarwny *ukonny szwadron 
przygalopowały od czoła; niedość na 
tem, zanim zagrali chórem, dwunastu 
fanfarzystów wyjechało naprzód, na 
znak kapelmistrza dwanaście fanfar i 
dwanaście różnobarwnych płomieni 
furknęło do góry i zadzwięczało dono- 
śnie dumne, huczne hasło. 

Józek nie wytrzymał. On musi bli- 
żej do nich się przedostać, musi te 
srebrne trąby z barwnemi płachtami 
zbliska obejrz eć, musi oczy napoić 
tym pięknym widokiem. Nie zważając 
na kordon przepycha się przez tłum, 
nie zważając na krzyk żandarma wy* 
skakuje naprzód w stronę cudnej kapeli 

Już jest w połowie drogi, aż tu 
strach włosy mu zjeżył, bo gdy spoj- 
rzał w górę, ujrzał rząd pysków i pier 
si końskich, rząd kopyt w powietrzu, 
tuż—tuż nad oczami... 

„jezusiel..* 

W dudnieniu ziemi, w błyskach sza* 
bel, w furkotaniu proporcėw gnat ca 
łym pędem piękny pułk w paradzie. 
Zwarta masa koni szła jak lawina, 
gdzie tu ją osadzić? jakim wstrzymać 
rozkazem? 

Przejechali. х 
Żandarm z tłumu się fzucił w przer- 

wie między jednym pułkiem a drugim, 
leżącego na wznak chłopca porwał i na 
bok odciągnął, cucić zaczął. 

W dudnieniu ziemi, w złotym kurzu, 
w słońcu na szablach grał drugi pułk 
w paradzie. : 

Józek oczy otworzył i patrzy przed 
siebie. Widzi rozpędzone konie, widzi 

barwne otoki, widzi ułańskie oczy w 
siebie wpatrzone, jakby to on był ge- 
nerałem odbierającym paradę. Idzie ta 
wa za ławą, w oczach trochę się ciem- 
ni, znów jaśniej a to te piękne źółte 
ułany na karych koniach teraz galopują 
— znów mgłą na chwile zaszły oczy, 
turkot dział je rozbudził, 

Def ilada skończona. Oficerowie _ 
sztabu zeskakują z koni, podbiegają do 
chłopca, otaczają go kołem. On leży ci 
cho, z czoła, kącików ust czerwona 
kropla się sączy, ale bólu nie czuje. 

; Patrzy nie na oficerów, patrzy za 
nich, tam gdzie stoją trębacze, czekają- 
ce ma rozkaz odmarszu. 

Rozstąpili się oficerowie, sam pan 
generał nadchodzi, by chłopca nawie” 
dzić, sanitarka zajeżdża. 

Generał się pochylił, głaszcze czar” 
ną czuprynę. józek poznał go, ustałni 
rusza, w piersiach ciężko, mówić trur 
dno, ale w ciszy szept słychać:+ 

„Panie generale! czy trębacze je” 
szcze zagrają?“ a 

„Dobrze, chłopcze, zagrają ci pięt 
knie trębacze!“ 

Uśmiechnął się Józek radośnie... 
  

W trzy dni potem przed wojskową | 
szpitalną kaplicą zebrał się tłum ludzi. 
Był i Tomek i Wojtek i Staszek, pchali 

się do pierwszego rzędu, jak zwykle. 
Przy karawanie wojska nie było, 

ale gdy małą trumienkę wynieśli, ze- 
brane w szwadron kapele całej Bryga” 
dy zaświeciły w słońce trąbami. 

Fanfarzyści hasło Józkowi zagrali. 
St. Rostworowski. | 
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