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28 X—6 XL 
Gabinet p. Tardieu. Kryzys  mini- 

sterjalny we Francji zakończył się ur 

tworzeniem rządu centrowego z odchy- 

leniem na prawo, przez p. Tardieu, do- 

tychczasowego ministra spraw wewnę- 

trznych. Przebieg przesilenia rządowe” 

go, w którym dość dwuznaczną rolę 

odegrał poprzedni szef gabinetu a obec 

ny minister spraw zagranicznych p. 

Briand, znają nasi czytelnicy z dosko- 

nałych korespondencyj p. Kazimierza 

Smogorzewskiego. Nie będziemy zatem 

powtarzać znanych już szczegółów tej 

operacji parlamentarnej, która jeszcze 

raz potwierdza, iż jedyną możliwą 

większością do sprawowania rządów 

we Francji jest większość p. Poinca* 

rego, kartel lewicowy natomiast pozo- 

stanie narazie tylko pobożnem życze” 

niem leaderów radykalnej i socjalistycz 

nej opozycji. 

Pierwsza faza przesilenia i powie- 

rzenie misji formowania gabinetu p. Da 

ladier, wywołała wybuchy radości u 

maszych socjalistów z pod znaku P.P.S. 

| Pos. Niedziałkowski uderzył w „Robot- 

miku* w tamtamy na vivat: „socjaliści 

wszędzie zwyciężają, tylko socjaliści 

mogą rządzić” i t. p. Po tych wiwato* 

waniach poszły przykłady w Anglji p. 

Mac Donald, w Niemczech p. Mūller a 

lwe Francji p. Daladier z p. Blumem, 

słowem świat cały, Europa, szuka ra” 

*tunku u opatrznościowych mężów z II 

Międzynarodówki. Tymczasem p. Da- 

Sadie zrobił najokropniejszy zawód, 

rządu ine utworzył a nasz „Robotnik“ 

'po-icichu: jak się. to mówi siądł do ka- 

losza. 

Oczywista, w chwili, gdy ze szpalt 

„Robotnika* grzmiały nastrojone na 

najwyższą nutę, entuzjastyczne powita- 

nia dla p. Daladier, pos. Niedziałkow- 

skiemu więcej chodziło o swoje włas- 

me, niż francuskie interesy. Ewentual- 

ne utworzenie rządu lewicowego we 

Francji miało być moralnem poparciem 

naszej opozycji w walce w rządem. Co 

z tego wszystkiego wynikło, wiemy 

dobrze, we Francji po nieudanej pró- 

bie p. Clementela, utworzył gabinet P. 

Tardieu, osobistość dość daleko stoją 

ca od socjalizmu, u nas sztab opozycji 

otrzymał czas do namysłu i podrepero- 

wania swoich źle funkcjonujących ner- 

wów. 

„Volksbegehren* w Niemczech. Na 
podstawie pierwszych danych o rezul- 

tatach zbiórki podpisów pod „żądanie 

łudu* w Niemczech w sprawie odrzu- 

cenia planu Younga, które głosiły o 

„niepowodzeniu akcji Hugenberga, pisa- 

liśmy, iż wyniku cyfrowego nie należy 

bynajmniej brać za aksjomat, że wpły- 

wy nacjonalistyczne w Niemczech zma- 
lały. Jak się okazało owe początkowe 

informacje były nieścisłe. „Żądanie lu- 

du* otrzymało potrzebną ilość podpi- 

sów, a mianowicie: 4136.384 podczas, 

gdy minimum wynosi 4.127.889. W ten 

sposób załączony do „žądania“ wnió- 

sek wejdzie pod obrady na najbliższe 

posiedzenie Reichstagu. Nie ulega wąt" 
pliwości, że zostanie Oń odrzucony, pó” 

czem rozpocznie się druga faza akcji 

Hugenberga, właściwy plebiscyt. Aby 

odrzucona przez Reichstag ustawa sta- 

ła się prawem powinna otrzymać wię- 

cej niż połowę głosów wszystkich u- 

prawniionych a więc w obecnej sytuacji 

przeszło 20 milf. 
Panuje ogólne przekonanie, że 

akcja plebiscytowa Hugenberga da re” 

zultat ujemny t. zn., że ustawa o Od- 

rzucenie planu Younga nie przejdzie. 

Jeżeli nawet tak będzie to i w tym wy” 

padku polityka niemiecka dozna po” 

ważnych trudnośc, które już teraz za” 

rysowują się dość wyraźnie. Plebiscy- 

towa kampanja nacjonalistów niemiec- 

kich odbiła się głośnem echem przede- 

wszystkiem we Francji, Sprawa ewaku- 

, acji Nadrenji, której pierwszy termin 
był wyznaczony na 30 listopada nie 

będzie przez Francję dotrzymany, po- 

nieważ termin ten uwarunkowany zo” 

stał poprzednią ratyfikacją planu Youn 

ga przez Reichstag. 

  

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

WARSZAWA. 6.XI (Tel. wl. „Slowa“), 
W gwarnym jeszcze wczoraj Sejmie zaleg- 

łą już dzisiaj cisza zupełna. Posłowie roz- 
jechali się na prowincję a tylko garść 

przywódców prowadzi jeszcze przy czar- 

nej kawie bufetowej dyskusje o ostatnich 
wypadkach i filozofuje na temat „coby by- 

ło gdyby..* ji „co będzie jeżeli...*. Jako 
ostatnia rakieta opozycyjna wystrzelił 
jeszcze p. Jan Dąbski w postąci rezolucji 

Strońnictwa Chłopskiego, w której po wy- 
rażeniu zadowolenia z taktyki marszałka 

Daszynskiego ubolewa, że przez odrocze- 

nie sesji uniemożliwiono Sejmowi zażegna- 
nie lub złagodzenie kryzysu gospodarcze- 
go. Jak sobie autorzy tej groteskowej re- 
zolucji wyobrażali, że na skutek zebrania 

się Sejmu nastąpi odmiana  konjunktury 

gospodarczej i na Polskę spadnie deszcz 

złota—io pozostać musi wyłączną ich ta- 
įemnicą. 

Po południu juź bardziej z przyzwy* 
czajenia niżli potrzeby zebrali się na nara- 
dę przywódcy tak zw. centrolewu i pogwa- 
rzywszy dwie godziny rozeszli się postana- 

wiając po raz zdaje się 20-ty wyrazić yo- 
tum nieufności rządowi Dr.  Świtalskiego 
natychmiast po zebraniu się Sejmu. 

W ten sposób przeszedł pierwszy 

dzień 30-to dnicwego kuracyjnego ódpo- 

czynku ząordynowanego przegranym ner- 
wom poselskim przez Marszałka  Piłsud- 
skiego. 

Bilans Banku Polskiego 

WARSZAWA, 6. X1. PAT. Bilans Ban- 
ku Polskiego za trzecią dekadę paździer- 
nika rb. wykazuje zapas złota 682,347 ty- 
sięcy złotych, t. j. o 9.028 tys. zł. więcej 
niż w poprzedniej dekadzie. 

Pieniądze i należności zagraniczne za- 
liczone do pokrycia wzrosty 0 6!5 tysięcy 
złotych do sumy 12.021 tys. zł., niezaliczo- 
ne do pokrycia — o 2,396 tys. zł. do su- 
my 100.279 tys. zł. ь 4 

Pożyczki zastawowe powiększyły się o 
452 tys. zł. do sumy 74,931 tys. zł. 

Innę aktywa wzrosły ' o 3813 tys. zł. 
do sumy: 138.464 tysięcy złotych. Pozycja 
natychmiast platnych zobowiązań, która ul- 
timo ulega zawsze zmniejszeniu, spadła o 
98.3900 tys. zł. do kwoty 4i1,504 tys. zł. 
Obieg biletów bankowych (1392.177 tysię- 
cy złotych) wzrósł o 117 miljonów złotych 
zgórą: 

: Stosunek procentowy pokrycia obiegu 
biletów i natychmiast płatnych zobowiązań 
Banku wyłącznie złotem wynosi 37 83 proc. 
(7.83 proc. ponad pokrycie statutowe), po- 
krycie kruszcowo-walutowe — 6080 proc. 
(20,80 proc. ponad pokrycie statutowe). 
Wreszcie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bankowych wynosi 
49,1 proc. 

Uchwały zjazdu dyrzkforów 
okręgów kolejowych 

W dniu 4 b. m. odbyła się w Minister- 
stwie komunikacji konferencja dyrektorów 
okręgów kolejowych. Konferencja trwała od 
godz. 10 rano do 11 wiecz. z godzinną przer 
wą na obiad, a przewodniczył jej osobiście 
przez cały czas minister komunikacji p. Kiihn 

Dyrektorzy złożyli kolejno wyczerpujące 
sprawozdanie o stanie robót inwestycyjnych 
w swych okręgach. Ze sprawozdań tych wy- 
nika, że prawie wszystkie inwestycje na rok 
bieżący zostały całkowicie wykończone w 
ramach kredytów, przeznaczonych na te cele. 

Pozatem szczegółowo omówiono zarzą- 
dzenia na zimę i w związku z propozycjami 
dyrektorów p. min. Kiihn postanowił zwięk- 
szyć niektóre kredyty, przeznaczone na za- 
kup osłon śnieżnych, ubrań zimowych i t.p. 

Następnie p. minister poruszył sprawę 
opóźnień pociągów i wypadków kolejowych. 
Ze sprawozdań dyrektorów wynika, że opóź- 
nienia w ostatnim czasie zostały prawie cał 
kowicie zlikwidowane. 

Co do wypadków postanowiono zwięk- 
szyć ilość kontrolerów technicznych, którzy 
obowiązani będą czuwać nad 
taboru i jego stanem. 

sprawnością 

  
| rańców | 

Najnowszych salonowych wyucza bez 
wzgiędu ną zdolności 

 FRO$ŚT 
ul. Trocka 2. = 

Wyrok w procėsie (2 pleczkajtisowcūw 
KOWNO, 6-11. PAT. Sąd wojenny wy 

dał wyrok w sprawie 12 pieczkajtisowców, 
oskarżorzych o należenie do organizacji an- 
typaństwowej, dążącej do zlikwidowania 
obecnego systemu rządu. Wszyscy oskarże- 
ni zostali uznani za winnych i skazani na 
ciężkie więzienie, Dwum z pomiędzy nich gro 
ziła kara Śmierci, którą sąd zamienił na bez- 
terminowe ciężkie więzienie. Podobnie na 
dożywotnie więzienie skazani zostali dwaj 
inni oskarżeni Papłauskas i Walaczka, ucze- 
nica gimnazjum kowieńskiego Kudrikajte i 
uczenica gimnazjum żydowskiego Murzajte, 
zostały skazane każda na 15 lat ciężkiego 
więzienia. Pozostałych 6 oskarżonych skaza- 
no na więzjenie od 4 do 10 lat. у 

Litwa przygołowoje się do rokowań 
handlowych z Łotwą 

„ KOWNO, 6—XI. PAT. W chwili abec- 
nej w Kownie znajduje się poseł litewski 
w Rydze Dajlide, przyjazd którego do Ko- 
wna pozostaje w związku: z mającemi się 
rozpocząć w najbliższej przyszłości per- 
traktacjami między Litwą a $Łotwą odno- 
Śnie zawarcia traktatu handlowego. 

Dotychczasowe wstępne rokowania do- 
prowadziły kwestję zawarcia umowy han- 
dlowej do stadjum pozwalającego na roz- 
poczęcie rokowan ostatecznych. 

Dr. Draugelis, Mikszys i Joginkas pro- 
szą o zwolnienie za kaucję 

Po opublikowaniu umotywowane- 
go wyrcku w sprawie afery ze słoni- 
ną skazani dr. Draugielis, Mikszys i 
Josiukas zwrócili się do Trybunału 
Najwyższego z prośbą © zwolnienie 
ich z więzienia aż do rozważenia spra- 
wy w Trybunale za kaucję 100 tys. 
lit. i gwarancją Ukio Bankas. Trybu- 
nał Najwyższy prośbę odrzucił. 

Orieczka b. dyrektora Centralnego Banku 
Ukiniakt — ауар 

Jak podeją „Liet. Žin“, b. dyrektor 
Centralnego Banku Ukininku Sajungi i,Zna- 
ny działącz pomienionej organizacji _Djoni- 
zy Trimakas, po zdefraudowaniu około 1 
milj. It., wyjechał w celach „kuracyjnych“ 
do Francji, stamtąd jednak przez port Bor- 
deau udał się do Brazylji. 

Litewska umowa zapałczana ze Szwecją 
KOWNO, 6—XI. PAT. Jak komuniku- 

ją, rokowania ze szwedzkim trustem zapał- 
czanyin dobiegły końca. 

Cena pudełka zapałek ustalona została 
na 12 centów, z których koszt włąsny wy- 
nosi 5 centów, banderola — 2 centy, zysk 
zaś w wysokości 5 centów podzielony zo- 
stanie między trustem szwedzkim i udzia- 
łowcami litewskimi. Trust zamierza wyku- 
pić wszystkie litewskie fabryki zapałek. 

Sprawa kolei Telsz2— Kretynga 
KOWNO. 6.X1. Pat. Na wczorajszem 

posiedzeniu rady ministrów omawiana była 
sprawa budowy kolei  Telsze- Kretynga 
Postanowiono przyśpieszyć prace w kie 
runku wybudowania tej kolei. Zdecydowa 
ne zostało również rozszerzenie portu 
kłajpedzkiego. Pozatem rozpatrywana była 
sprawa umowy ze szwedzkim syndykatem 
zapałczanym. Projekt umówy uznano za 
nadający się do przyjęcia i postanowiono 
podpisać umowę w ciągu najbliższych dni. 

lapowiedź przyjazdu sowieckiego re- 
Witora 

Jak się dowiadujemy, w krótkim cza- 
sie należy się spodziewać przyjazdu do 
Kowna znanego rewizora placówek so- 
wieckich zagranicą Roizemana. Po ucieczce 
Biesiadowskiego Roizemzn dokonywał re- 
wizji w przedstawicielstwie sowieckim w 
Paryżu. W Kownie Roizeman zapewne rów- 
nież EE się rewizją w instytucjach 80- 
wieckich. 

kto zostanie dyrektorem Banka Li- 
tewskiego 

KOWNO, 5. XI. PAT. Na wakujące 
stanowisko dyrektora litewskiego banku 
emisyjnego w kołach ekonomicznych wy” 
mieniają trzy kandydatury: Dionesa | Wilej- 
szysa, burmistrza kowieńskiego (brat | mi- 
nistra komunikacji), Chagauskasa, burmi- 
strza poniewieskiego i Digrisa, dyrektora 
towarzystwa  ubezpieczeniowego  „Lie- 
tuva“, 

(Mowy łotewski attache wojemny 
IW Kownie 

Z Rygi donoszą: Prezydent łotew* 
ski podpisał wczoraj akt, na mocy 
którego dotychczasowy attache wojen: 
ny w Tallinie pułk. Zids zosteje mia- 
nowany attache wojennym w Kownie. 

Więźciowie z sowietów przybywają W 
dalszym ciągn do Finlandji 

HELSINGFORS, 6, XI. PAT. Przed- 
wczoraj przybyło jeszcze ;trzech więźniów 
sowieckich, którym udało się uciec z obo- 
zu na wyspach Sołowieckich. 

W ten sposób liczba więźniów, zbieg- 
łych ostatnio z wysp Sołowieckich do Fin- 
landji, wzrosła do 16. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
EARANOWICZE = ul, Bzentyckiego — A Laszuk. | 
PEENIAKONIE -— Hułet ksiefewy. 
SRASŁAW — Księgarnie -wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K, Malinowakiegi 
DUKSZTY — Balet kolefewy 
BŁĘBOKIE — ul. Bomkows, W. Włodzimierow, 
GRODNO —. Księgaruia T-wa „Киев“, 
MORODZIEJ — Oworzes kolejowy — K. Smarzyński 
IWIENIEC -- Sklep tytoniowy 5. Bwierzyńsii, 
BLECK — Sklep „jednošė“, 
KLIDA — ul. Suwalska 13, S, Matecki. 
MOŁODBCZKO — Księgarnia W-wa „Runa“: 

N. ŚWIĘCIANY — 

ST. ŚWIĘ 

| WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

  

Strajk w niektórych kopalniach i hufach na 
G. Śląsku 

KATOWICE, 5—11. Pat. Proklamowany na dzień dzisiejszy 24-go- 
dzinny strajk górniczy w górnictwie i hutnictwie rozpoczął się dziś o godz. 
6 rano. *Sytuacja strajkowa przedstawia się następująco: W zagłębiu Dob- 
rowskiem pracuje całkowicie większa część kopalni: Czeladź, Jowisz, Sa: 
turn, Wiktor, Mars, Grodziec, Renard, Jerzy, Modrzejów, Orion i Paryż. W 
kopalni Klimontów pracuje 85 proc. robotników, w kopalńi Morrimer— 65 
proc. Nieczynna jest jedynie kopalnia Koszelów. Częściowo czynne są ko- 
palnie Warszawskiego Towarzystwa Węglowego, jak kopalnia Kazim erz i 
Juljusz. W zagłębiu Chrzanowskiem pracują całkowicie kopalnie, należące 
do towarzystwa „Siersza'* oraz kopalnie Matylda i Trzebinia. Pracuje część 
kopalń w Jaworznie i Libiążu. Na Górnym Śląsku pracuje w przybliżeniu 20 
proc. roboiników, a łącznie z robotnikami, zatrudnionymi u przedsiębior- 
ców, pracuje zgórą 30 proc. Poza kopalniami w zakładach przemysłowych 
Sytuacja jest następująca: W państwowej Fabryce Związków Azotowych 
w Chorzowie nie zgłosiło się do pracy zaledwie tylko 33 robotników. Rów- 
nież całkowicie pracuje huta cynkowa Gieschego x wyjątkiem małej huty 
Rekta, która pracuje częściowo. Huta Gidota w Hrobaczowie pracuje cał- 
kowicie. Inne huty pracują częściowo. Wielkie piece wszędzie są czynne. 
Procent robotników, zatrudnionych na kopalniach uległ zmniejszeniu z te- 
go powodu, ze kierownicy niektórych kopaini nie uruchomili tych kopalń, 
mimo że załogi zgłosiły się częściowo do pracy. Spokój nigdzie nie zo: 
stał zakłócony. 

Ostatnie głosy prasy londyńskiej o Polsce 
I MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM. 

LONDYN, 6 11. PAT. Dzienniki londyńskie dużą uwagę poświęcają ostatnim 
wypadkom politycznym w Polsce, stwierdzając, że zarządzone przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej odroczenie Sejmu na 30 dni przyczyni się skutecznie do złagodzenia 
podnieconej atmosfery politycznej. „Dailly Mail* ogłasza dziś obszerny artykuł wstępny 
z fotografją Marszałka Piłsudskiego p. t. „Polski Cromwell, pióra berlińskiego korespon - 
denta tego pisma Reynolds, który charakteryzuje Marszałka Piłsudskiego, jako wybitną 
osobistość pełną nieoczekiwanych paradoksów i zaznacza, że Marszałek Piłsudski jest 
najbardziej zagadkową indywidualnością na arenie politycznej Europy. Opisując postać 
Marszałka, Reynolds przyrównywuje go do typu lorda Kitchenera i podkreśla, że w 0s0- 
bistem zetknięciu się trudno się oprzeć jego fascynującemu urokowi. 

OD WYPADKÓW MAJOWYCH W POLSCE JEST LEPIEJ. 
Oceniając poczynania Marszałka zarówno w pochodzie na Kijów jak iw maju 

1926 roku, a również obecne jako eksperymenty, Reynolds stwierdza, że od czasu prze- 
'wrotu majowego Polska poczyniła wielkie postępy gospodarcze. 

W kraju, — pisze Reynolds — jest więcej zamożności. Nawet. powierzchowny 
obserwator nie może nie stwierdzić tej poprawy w każdem polskiem mieście. Stworzenie 
wielkiego portu nad Bałtykiem w miejscu, w którem jeszcze przed pięciu laty była wio- 
ska rybacka, jest przekonywującym argumentem. Wystawa w Poznaniu była rewelacją 
pod względem zdolności samowystarczalności Polaków. 

WŁADZA SILNEGO CZŁOWIEKA. 
W zakończeniu swego artykułu Reynolds stwierdza, że w Polsce podobnie jak w 

Niemczech trudno jest skutecznie rządzić według systemu parlamentarnego, gdyż w obu 
tych krajach jest zbyt wiele partyj politycznych. Zaznaczając, że zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech według opinji bardzo wielu, parlamentaryzm zbankrutował, Reynolds 

» „stwierdza tęsknotę w obu tych krajach do rządów dykt»torSskich silaego człowieka. Mar 
szałek Piłsudski lata całe usiłował pogodzić istnienie parlamentu z istnieniem władzy dy 
ktatorskiej, co również dowodzi jego skłonności do eksperymentowania. Niektórzy jed 
nak w Polsce są zdania, że obecnie nadszedł czas, aby znowu powtórzyć eksperyment 
dopuszczenia do rządzenia krajem przedstawicieli ludu. A 

W zastępstwie króla Jerzego—książe Walji 
przyjmie listy uwierzytelniejsze od ambasadora Skirmunta 

LONDYN, 6—11. Pat. Wręczenie listów uwierzytelniających przez 
ambasadora Skirmunta na dworze królewskim odbędzie się z zachowaniem 
przepisanego uroczystego ceremonjału w dniu 19 listopada w południe. 
Wobec tego, że król Jerzy w obecnym stanie swej rekonwalescencji nie 
mógłby zachować przepisanego ceremonjału, w zastępstwie króla Jerzego 
listy uwierzytelniające przyjmie z rąk ambasadora Skirmunta w królew- 
skim pałacu następca tronu książe Walji w otoczeniu Świty królewskiej, 
Książe Walji odbierze po raz pierwszy w zastępstwie króla listy uwierzy- 
telniające od ambasadora obcego mocarstwa. 

Komnania prasowa w Niemczech 
przeciwko traktatowi handlowemu z Polską 

BERLIN. 6.X1. Pat. Prasa prawicowa rozpoczyna znowu ostrą kampanię przeciw- 
ko traktatowi z Polską, uderzając na alarm z powodu grożącej rzekomo rolnictwu 
niemieckiemu katastrcfy. Organ Landsbundu „Deutsche Tagesztg." oskarża rząd pol- 
ski o prowadzenie dumpingowej polityki zbożowej, mającej polegać na wprowadzeniu 
premij wywozowych na żyto, pszenicę, owies i mąkę. Ceny Żyta na rynku niemieckim 
obniżyły się gwałtownie o 5 marek. Polska—twierdzi dziennik—chce zmusić Niem- 
cy do zawarcia traktatu handlowego. Dziennik zwraca się do rządu niemieckie- 
go z apelem, aby na zarządzenie polskie odpowiedział zerwaciem rokowań 
handlowych i wprowadzeniem odpowiednich zarządzeń ze swej strony.  jedno- 
cześnie „Telegraphen Union* donosi o uchwałach Landsbundu śląskiego, protestują- 
cych przeciwko traktatowi handlowemu z Polską. 

Akcja „wiernych ojczyźnie niemieckiej g6rnošlązokėw“ 
na szkodę porozumienia. 

BERLIN. 6.X1. Pat. Konferencja przedstawicieli „związku wiernych ojczyźnie 
niemieckiej górnośiązaków”*, obradująca w dniu 5 listopada w Bytomiu, uchwaliła re- 
zolucję,wzywającą zarząd związku, ażeby wszelkiemi środkami-przeciwdziałał dojściu 
do skutku umów gospodarczych i politycznych z Polską, które mogłyby zaszkodzić 
interesom Niemiec. 

\ 

Praca gabinefu Tardieu 
W łonie nowego gabinetu niema rozdźwięku w poglądach 

PARYŻ, 6 XI. PAT. Rada gabinetowa stwierdziła jednomyślność po- 
glądów w polityce wewnętrznej i zagranicznej i postanowiła jutro domagać 
się od Izby natychmiastowego przeprowadzenia dyskusji nad interpelacjami 
w sprawach polityki ogólnej i zagranicznej. 

Grupa radykałów-socjalistów przeciw rządowi 

PARYŻ, 6 XI. PAT. Grupa radykałów - socjalistów Izby Deputowa- 
nych postanowiła głosować przeciwko rządowi. 

Przed obradami angielskiej Izby Gmin 
LONDYN, 6—11. Pat. Zainteresowanie dla jutrzejszych narad Izby 

Gmin nad sprawami indyjskiemi osłabło wobec prawdopodobieństwa u- 

niknięcia przesilenia politycznego, którego spodziewano się w przebiegu 

wczorajszych narad nad tą samą sprawą w lzbie' Lordów. Zapewnienie, 

złożone wczoraj przez lorda Parmoora i oświadczenie wicekróla Indyj lor- 

da Irvinga, nie zapowiada zmiany w dotychczasowej _ polityce indyjskiej 

rządu brytyjskiego i jak utrzymują w kuluarach oczyściło atmosterę. Uwa- 

żają za mało prawdopodobne, aby w naradach jutrzejszych lzby Gmin 

wzięli udział członkowie komisji statutowej i przewodniczący tej komisji 
sir John Simon. 

Straszne skutki wybuchu wulkanu Santa Marja 
LONDYN. 6.X1. Pat. Według wiadomości z Guatemali (Ameryka Centralna), 

ogólna ilość osób, które zginęły z powodu wybuchu wulkanu Santa Maria, przewyž- 
sza 300. 200 osób doznały ciężkich obrażeń cielesnych. Dotychczas wydobyto zwłoki 
około 50 ofiar. Strumień lawy, którego wysokość dochodziła do 6 stóp, pochłonął 
wielu mieszkańców, którzy próbowali uciec przed płynącym potokiem lawy, dopóki 
nie padli, odurzeni oparami siarki. 
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Sytuacja w Rosji. Jesieū jest zwy- 

kle okresem rozgrywek partyjnych w 

Rosji. W roku ubiegłym w tym samym 

czasie zlikwidowano ostatecznie Troc* 

kiego. Teraz przyszła kolej na innego 

czerwonego dygnitarza, Bucharina. 4 

Dlaczego jesienna pora jest okre - 

sem najgorętszych starć partyjnych? 

Odpowiedź prosta, na jesieni bowiem 

sytuacja gospodarcza państwa jest zwy 

kle najlepsza i wskutek tego najwygod- 
niej rozstrzygać wszystkie konflikty 

partyjne w atmosierze, gdy kryzys eko- 
nomiczny nie tak ostro daje się odczu- 

wać. To jest tło zasadnicze. Pozatem 

od wiosny niemal prowadzone były 

systematyczne przygotowania w celu 

usunięcia Bucharina, ostatniego naj- 

groźniejszego konkurenta Stalina. Tak 

zw. „Cczystka' urzędniczego aparatu i 

partji, przygotowała grunt dla tej ope- 

racji. Okazana w ostatnich tygodniach 

łaskawość dla skruszonych trockistów, 

którzy w dość znacznej liczbie z pow- 

rotem przyjęci zostali do partji, zwięk- 

sza szeregi stalinowców, a wiado- 

mą jest rzeczą, że skruszeni będą się 

starali ze wszystkich sił być większy- 

mi „stalinowcami niż sam Stalin*. W 

tej sytuacji można uważać za pewne, 

że ostatni mohikanin leninowskiej ka- 

dry, Bucharin podzieli los Trockiego. 

Głównym zarzutem, stawianym Bu- 

charinowowi jest jego stosunek do po- 

lityki agrarnej. Bucharin był zwolenni- 

kiem łagodniejszego kursu wobec wsi. 

Oficjalna natomiast polityka partji dą- 

ży do zaostrzania różnic klasowych. 

Bucharin nie bez słuszności twierdzi, 

że opłakane rezultaty „chlebozagoto- 

wok* i fatalne położenie ekonomiczne 

państwa, którego najjaskrawszą ilu- 

stracją są kartki aprowizacyjne są re- 

zultatem owej walki klasowej na wsi.” 

Prasa sowiecka pełna jest donie- 

sień o niepowodzeniach zbiórki zboża. 

Ostawione „kotchozy“, w których raz 

po raz ujawniane są zamaskowane ele- 

menty „kułackie* nie spełniły oczeki- 

wanych przewidywań. Mimo to Stalin 

z uporem manjaka trzyma się wytknię- 

tej linji: kolektywizacji gospodarstw 

rolnych, uprzemysłowienia bez kapita- 

łu Rosji i... rewolucji wszechświatowej. 

Sz. 

P. S. W dziennikach paryskich z ubieg- 
łej niedzieli czytam następującą wiadomość, 
Która przejęła mnie zgrozą do szpiku kości. 
Tytuł tej sensacji brzmi: Wybuch w gmachu 
województwa wileńskiego. Wilno 2XŁ W 
gmachu województwa wileńskiego wybuch- 
la maszyna piekielna. Wszystkie szyby wy- 
bite. Sala znacznie zniszczona. Szczęśliwym 
trafem w chwili wybuchu w sali nie było 
nikogo wobec czego ofiar w ludziach nie ma. 
Według przypuszczeń, wybuch ten jest dzie- 
łem komunistów. 

Czego to o Wilnie nie można się dowie- 
dzieć w Paryżu! 

1 pobytu naczelnika Kółówko w Fln- 
landji \ 

HELSINGFORS, 6 XI. ĮPAT. Po 
czterodniowym pobycie opuścł Hel- 
singfors naczelnik wydziału wschod- 
niego Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych p. Hołówko. P. Hołówko przy- 
jęty był przez prezesa rady ministrów 
zastępującego nieobecnego ministra 
spraw zagranicznych. Poseł Charwatt 
wydał na cześć p. Hołówki obiad, w 
którym wziął udział szereg osób ze 
świata urzędowego i politycznego Fin- 
landji oraz ze sier towarzyskich. Se- 
kretarz generalny ministerstwa spraw 
zagranicznych baron : Yrjo Koskinen 
przyjmował p. Hołówko śniadaniem. 
Naczelnik Hołówko zwiedził wielkie 
fabryki w mieście Tampere, ważnym 
ośrodku przemysłowym Finłandji, wzo- 
rowe gospodarstwa wiejskie w okolicy 
Sarwoo i wielką kooperatywę spo- 
žywczą „Elanto“ w Helsingforsie. 

Naczelnik Hołówko przybył już 
do Rygi. ` 

RYGA, 6 XI. PAT. W dniu dzi- 
siejszym o godz. 1 rano przybył do 
Rygi naczelnik wydziału wschodniego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. 
Hołówko. P. Hołówko dzisiaj złożył 
wizytę premjerowi Celminszowi oraz 
marszałkowi sejmu i ministrowi spraw 
zagranicznych. Wieczorem poselstwo 
polskie wydało obiad na cześć p. 
Hołówki, w którym wzięli udział mi- 
nister spraw zagranicznych p. Balodis 
oraz wyżsi urzędnicy ministerstwa 
spraw zagranicznych i wyżsi oficero- 
wie sztabu generalnego. 
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OSZMIANA. 

— Pierwsze posiedzenie Rady Okr. T-wa 
Rolniczego. W dniu 24 października rb. w 10- 
kalu sejmiku oszmiańskiego pod przewodnict- 
wem p. Žyliūskiego Aleksandra, prezesa ra 
dy odbyło się lsze posiedzenie Rady Okr. 
T-=wa Org. i Kół Roln. w Oszmianie. ję 

Posiedzenie zagaił Prezes Rady p. Żyliń- 
ski, który po przywitaniu wszystkich obec- 

nych na zebraniu w dłuższem przemówieniu 
scharakteryzował dotychczasową pracę uprze 

dnio istniejących na terenie powiatu organi- 
zacyj rolniczych — Związku Kółek Roin., 
Trwa Roln. i Komisji Rolnej Sejmiku miej- 
scowego. SS 

Następnie pręzes Rady, podkreślając do 

niosłe znaczenie połączenia się dwu _ wy 

mienionych organizacyj — Zw. K. R. i T-wa 

Rol. wyraził przekonanie, że w pracy nowo- 

powstałej organizacji OTO i KR winno przy 

świecać — podniesienie stanu tak drobnych 
warsztatów rolnych jak i większych, która to 

raca kontynuowana w ścisłym kontakcie z 

uo Aden powiatowym powinna dač nie 
zawodne rezultaty. ; 

W dalszym swem przemówieniu p. Žy- 
liński podkreślił że pierwszem zadaniem Okr. 
T.O. i KR. winno być pobudzenie do pracy 
istniejących na terenie powiatu Kółek Rolni 
czych. © SA 

Obecny na zebraniu Starosta Oszmiański 
p. Kowalewski Zygmunt w swem przemówie- 
niu na wstępie zaznaczył, że jako reprezen 
tant Rządu ma zaszczyt i satysfakcję moral 
ną powitać posiedzenie Rady. Staropolskie 
„kochajmy się”, nadmienił, niech będzie sym 
bolem już dokonanego faktu zunifikowania 
się dwu dotychczas istniejących organizacyj 
rolniczych. W dalszem swem przemówieniu, 
nawołując Radę do nadania należytego i rze- 
czowego kierunku pracom, jako reprezentant 
Rządu i rzecznik miejscowego samorządu 
obiecuję przyłożyć wszelkich starań zmierza 
jących do poparcia prac Okr. T-wa O iK.R., 
kończąc swe przemówienie słowami: 
„Szczęść, więc, Boże naszej wspólnej pracy” 

—° Dyrektor Wil. T-wa Org. i K.R. p. Ma- 
” kowski Czesław obecny na zebraniu po przy 

witaniu wszystkich obecnych nadmienia, że 
zunitikowanie się dwu dotychczasowych or- 
ganizacyj rolniczych ma historyczne znacze- 
nie szczególnie dla Państwa  jakiem jest 
Rzeczpospolita Polska o większości ludności 
trudniącej się rolnictwem. W dalszem swem 
przemówieniu p. Makowski, nakreślając plan 
pracy Okr. T-wa O i K.R. nadmienia, że je- 
dynem zadaniem wspomnianego Twa oraz 
jedyną troską powinno być dążenie do pod- 

' niesienia stanu kultury rolnej w powiecie co 
w swej konsekwencji ma wpłynąć na podnie- 
sienie dobrobytu całego Państwa. 
"W wyniku obrad powzięto następujące 

uchwaly: dA _ 1) statut T-wa przyjąć do wiadomości, 
2) zwołać na dzień 21 listopada rb. informa- 
cyjne zebranie Prezesów wzgl. przedstawi- 
cieli wszystkich istniejących na/ terenie po- 
wiatu organizacyj o charakterze rolniczym 

k to: Kółek Roln. , Spółdz.., Kas Stefczy- 
ika, gminnych kas Oszczędności i t.p, 3) 
zwołać w Oszmianie w grudniu odczytowe 
zebranie członków istniejących na terenie po- 
wiatu organizacyj rolniczych i 4) na wnio- 
sek członka rady p. Zygmunta Mineyko zwró 
cić się z memorjałem do czynników miaro- 
dajnych po uprzedniem obrysowaniu kata- 
strofalnego stanu rolników z powodu niskich 
cen na ziemiopłody oraz brak miejsca zbytu 
tychże — o powzięcie wszelkich możliwych 
"roków zmierzających do polepszenia obec- 
nej groźnej sytuacji rolnictwa. 

Obecny. 

Jeszcze jeden głos 
Rozegrała się na dobre polemika o nau- 

czycielstwie. Wszyscy na p. Wójt — Rym- 
szę, który schowany gdzieś w kąt ogląda się 
skąd jeszcze padną strzały. Najogniściej wy 
strzelił p. ]. Hopko w „smutnych wieściach” 
(Nr. 248), ale w następnym numerze „Sło- 
wa* p. ]. Staniszewski też bombardował, nic 

„ sobie, przy akompanjamencie p. nauczyciela 
M.J. Święcickiego w Nr. 250. Straszne rze- 
czy! doskonale słychać, aż w powiecie woło- 
żyńskim — niema rady; trzeba coś rzec. 

Pan Hopko maluje w swoim artykule taki 
opłakany stan nauczycielstwa, że jutro rano 
w całej Polsce nie będzie ani jednej szkoły 
— nastąpią wieczne wakacje. To dopiero 
radość będą miały dzieci! Dzisiaj pracują 
tylko same niewiasty — według „smutnych 
wieści”, ale i one dziś chyba wieczorem u- 
stąpią. 

A gdzie wina? — „W nas samych — od- 
powiada sz. p. Hopko“. Szukajcie, a znaj 
dziecie? Panie Janie! nie można zapominać, 
że znaleźć tę wi nę w „nas* musi nauczyciel 
nauczyć, skąd chłop wie, że mała korzyść z 
nauki dziecka jest winą nie czyją, tylko jego, 
a pomoc jakiegoś półinteligenta to rzecz nie- 
wielka, bo to pół nauczyciela. 

Co do warunków pracy, to już nic nie mo 
žna mówić. Bo jakże nauczyciel — budowni 

_ czy kraju, na co zgadza się chyba sz. pan? 
— nie może budować i rujnować zarazem. 
Jeżeli on ma mieć towarzystwo, w gronie 
którego zmarnotrawi czas (to od pracy odry 
wa!), jak potrafi orać niwę ojczystą całemi 
wiekami zachwaszczaną? Oświatowiec nasz 
postawiony w trudnych warunkach, a kto z 
nas ma się lepiej? Dlaczego sz. p. Hopko nie 
zapytał w jakiem mieszkaniu żyje dziatwa 

chodu maximum 50 zł., a z tego muszą kupić 
naftę, sól, drzewo opałowe, ubranie, buty i 
przybory szkolne? Autor „smutnych wieści” 
nałożyłby większe podatki, żeby nauczyciel 
mógł żyć wygodnie. korzystać z radja, mieć 
eleganckiego konia — jeździć z wioski do 
wioski, włościanina spychać w dół nędzy... 

—To kulturalnie podniesienie kraju. W dodatku 
nic nie robić bo oświatę ma prowadzić poli- 
cjant, zamiast pilnować porządku, leśnik za- 
miast lasu, urzędnik pocztowy zamiast pocz- 
ty i t.d., fachowiec zaś ma żyć wygodnie i 
zapominać to, czego uczono w seminarjum. 
My musimy do tego dążyć, bo inaczej za- 
braknie nauczycieli. Bajka, Kochany Panie, 
wystarczy Polsce serc szczerze jej oddanych, 
które pójdą, w trudne warunki  „uczło- 
wieczać rodzinną wioskę*. Nie będą samo- 
lubne i nie zechcą poprawiać swego bytu 

grzebiąc innych. Niech p. Staniszewski nie o- 

bawia się, że podobne artykuły, jak p. W. 

Rymszy zniechęcą do pracy naszych działa- 
czy oświatowych! Jeżeli to potrafi złamać na 

uczycieła to wielkiej korzyści nie przyniosłby 

Ojczyźnie, bo żyjemy w czasach, w których 

na tem polu trzeba się dwoić i troić, a nie 

upadać! Tym zaś, co w latach niewoli nie- 

śli pochodnię oświaty cześć i chwała! Że ma 

rzyli, ale marzeń tych nie wprowadzali w ży- 

cie — głupstwo i głosu niech nie zabierają, 

to są tylko czcze słowa, bo każdy człowiek 

rozsądny powie o naszem nauczycielstwie 
nie stojącem na wysokości swego zadania, 
iż wymaga poprawy w pracy oświatowej. 

Wszak dużo w szeregach jego znajduje się 

ludzi goniących tylko za pieniądzem — obra 
li zawód wcale nie z powołania. 

To, co mówię nie jest „bryzganie błotem” 
ale odkrywanie bolączek domagających się le 
karstwa i każdy nauczyciel sumienny, oddany 
pracy, albo nauczyciełka nie obrazi się na 
mnie, bo to pisze się nie o nich, ale ó tych 

co źle spełniają swoje obowiązki. AK 
Zawód ten, o którym mówię, szanuję i 

szanować będę, bo on przygotowuje przysz- 
łość kraju, on walczy o lepsze jutro, o dobrą 
dolę, ale musi stać na poziomie dobrym i 
wszelkie uchybienie godne napiętnowania, bo 
za to odpowiedzą przyszłe wieki. 

Kaz. Burzański. 

NOWO - WILEJKA. 

— 0 sprawiedliwy sąd dla nauczycielst- 
wa szkół powszechnych. Troska o ideowość 
nauczycielstwa szkół powszechnych poruszo- 

na w „Słowie” skłania mnie do napisania 

mojej uwagi. Znajduję, iż troskę tą należało 
by znacznie rozszerzyć, obejmując nią ca- 
ie nauczycielstwo, od szkół średnich żaczyna- 
jąc. Nauczycielstwu bowiem szkół powszech- 
nych główne zarzuty stawia się nie za złe 
nauczanie, lecz za zbyt małe interesowanie 
się oświatą pozaszkolną, przez co się rozu- 
mie wychowanie pokolenia starszego. 

O wiele sprawiedliwsza wypadnie diagno - 
za, jeżeli ocenimy ideowość ogółu nauczyciel- 
stwa, zastosowijąc w swym sądzie wyższy 
stopień wymagań od nauczycielstwa szkół 
średnich — niższy od nauczycielstwa szkół 
powszechnych. 

Słuszność bowiem każe więcej wymagać 
od tych którym jest więcej dano. Czemu nau 
czyciela lub nauczycielkę gimnazjalną w N. 
Wilejce, Oszmianie lub Mołodecznie — po 
skończonych lekcjach opinja publiczna uważa 
za zwolnioną od obowiązków pozaszkolnych? 
Czyż za ekscesy nożownicze na wieczorkach 
uczniów szkół średnich które miały miejsce 
w N. Wilejce, a ostatnio jak czytamy w 
„Słowie* — i w Wilnie — mniejszą odpo- 
wiedzialność ponosić ma nauczycielstwo szkół 
średnich? — Nie mam zamiaru przez poró* 
wnanie zmniejszać winy nauczycielstwa szkół 
RSP) — lub osłabiać w nich zapał 

do pracy. Dążę do sprawiedliwego urabiania 
sądu opinji publicznej — której wyrazem jest 
prasa. 

Niech całe społeczeństwo a w pierwszym 
rzędzie rodzice zainteresują się  przyszłoś- 
cią młodego pokołenia. Bo tylko w oparciu 
o ogół nauczycielstwo potrafi podołać tym 
ogromnym wymaganiom, które stawiane są 
auczycielstwu na Kresach. W. K. 

SMOŁY (pow. Brasł.) 

— Krytykowi nauczycielstwa. W związku 
z artykułem p. St. Wojt. Rymsza z dnia 17. 
10. 29 r. ośmielam się zabrać w tej sprawie 
słów kilka gdyż pracuję w powiecie brasław 
skim osiem lat i znam nauczycielstwo tego 
powiatu trochę lepiej od wspomnianego auto- 
ra. 

Przedewszystkiem muszę wspomnieć, że 
nie znam p. Wojt. iRymsza, jednak sądząc z 
jego artykułu doszedłem do wniosku, że li- 
chym musi być społecznikiem skoro twierdzi 
że nauczycielstwo przeszkadza mu w pra- 
cy społecznej, gdyż trudnem jest do uwierze- 
nia by podobny wypadek miał miejsce. A to 

że miał nieporozumienie z pewną nauczy 
cielką, jeszcze nie dowodzi, by nauczycielst- 
wo całego powiatu nie umiało, czy też nie 
chciało pracować społecznie i by je za to 
szkalować. 

Dziwi mnie bardzo, jaki właściwie cel 
był tego artykułu. Na pierwszy rzut oka są 
dziłem, że zabrał tu głos człowiek, którzy zna 
nauczycielstwo tutejszego powiatu i ich po- 
czynania w dziedzinie oświaty pozaszkolnej. 
Tymczasem okazało się, że pełno tam 
kłamstw į różnych niekulturalnych przezwisk 

szkolna, której rodzice posiadają rocznego dopod adresami tych, co starają się tę pracę 
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ło urozmaiceniem tutejszego życia mur dużą mogła sprawić przyjemność. A daje pewność wysokiega poziomu kon- NOTATKI MUZYCZNE 
  

Dnia 17-go października rb. przypa- 
dła 80 rocznica nigdy niezastąpionej 
straty, jaką poniosła muzyka, nie tyl- 

lecz i wszechświatowa, 
przez prawdziwiie przedwczesny, bo 
w 39-tym roku życia, zgon Fryderyka 
Szopena, jednego z najgenjalniejszych 
twórców muzycznych, jakich historja 
muzyki uwieczniła. 

E Pomimo tak niedługiego życia, po 
zostawił Szopen dość dużą ilość utwo 
rów, będących wartościami podstawo- 
wemi repertuaru fortepianowego na bar 
dzo jeszcze długą przyszłość, albowiem 
nikt z największych kompozytorów nie 
zdołał prześcignąć Szopena w intuicyj- 
"mem wyczuciu najistotniejszych tajem- 
nic instrumentu, w pojęciu wielu, bar- 
dzo suchego i bezdusznego. Przekona- 
nie takie o. fortepianie dowodzi: tylko 
wielką jednostronność sądu. Niezaprze- 
czenie, brak  fortepianowi ciągłości 
dźwięku i to usprawiedliwia częściowo 
pogląd powyższy, lecz wadę tę sowi 
cie wynagradza fortepian rozciągłością 
swej skali dźwięków, możliwością gra 
nia muzyki wielogłosowej, najbardziej 
skomplikowanych akordów, wreszcie 

_ podatnością do wszelkiego rodzaju bie- 
 gników, arpedżiów, jak żaden inny in- 
strument. A co najważniejsze — pobu- 
dza niezmiernie wyobraźnię muzyczną, 
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dopełniającą samo* tnie brak ciągłości 
dźwięku fizycznego. Wszystkie pozyty 
wne właściwości fortepianu zapewniły 
mu  najzupełniejszą samowystarczal- 
ność, pozwalającą odpowiednio wy* 
„kwalifikowanym artystom zapełniać z 
powodzeniem cały program koncertu, 
bez jakiego bądź udziału innych instru- 
mentów. 

Można z pewnością twierdzić, że 
upodobanie da muzyki fortepianowej 
jest nieomylnym dowodem głębszej mu 
zykalności, niżeli zamiłowanie do in- 
strumentów smyczkowych, lub do śpie- 
wu. Nieraz już notowano fakty, że 
skrzypkowie, nawet artystycznie grają” 
cy, w miarę rozwoju ich wewnętrznych 
pragnień muzycznych, porzucają daw- 
ny instrument i poświęcają się wyłącz- 
nie fortepianowi, jak np+: znany forte- 
pianista i kompozytor rosyjski Wasilij 
Sapielnikow, lub mistrz holenderski E- 
gon Petri, któregośmy tutaj podziwiali 
w zeszłym sezonie zimowym. 

W porównaniu z innymi, Szopen po 
zostawił nie tak dużą spuściznę kampo 
zytorską, gdyż nigdy nie ogłosił utwo* 
ru, bez wielokrotnych uprzednich prze- 
róbek i poprawek, zanim go z całą bez 
względnością wysoko rozwiniętego sa- 
mokrytycyzmu uznał za skończony. Dla 
tego każde dzieło jego ma wyraźnie 0- 
kreśłoną indywidualność i tylko ogól- 
nym stylem podobne jest do innych je- 
go dzieł. Niema u Szopena nigdzie po- 

ad czem będzie radził Relchstag? 
BERLIN, 6. Xi. PAT. Dzisiaj kanclerz Miiller odbył konferencję z przywódcami 

frakcyj Reichstagu w sprawie ustalenia terminu otwarcia parlamentu. 
Na konferencji zaopiniowano jednomyślnie, że zwołanie 

powinno w dniu 27 listopada. 
Na porządku dziennym znajduje się 

Reichstagu nastąpić 

nowy projekt ustawy o ochronie republiki 
i projekt ustawy plebiscytowej przeciwko planowi Younga, a to w tym celu, by plebi- 
scyt został jak najprędzej przeprowadzony i nie przeszkadzał pracom Reichstagu nąd 
ratyfikacją tegojplanu. 

Wolna strefa porfowa dla Czechosłowacji 
w porcie Hamburskim 

PRAGA, 6. Xi. Pat. Mieszana komisja czechosłowacko-niemiecka w Hamburgu 
wydała ostateczne orzeczenie w sprawie wolnej strefy porlowej dla Czechosłowacji 
w porcie hamburskim. Na podstawie orzeczenią tego senat Hamburga wynajął Czecho* 
słowacji odnośne terytorja na przeciąg 99 lat. 

Odnalezienie ważnych dokumentów należących 
do b. deparfamenfu policji tajnej 

MOSKWA, 6. X1. PAT. Agencja TASS podaje: Znaleziono niespodziewanie sze 
reg ważnych dokumentów, 

nauk. 
przechowywanych nielegalnie w tutejszej akademii 

Dokumenty te należały niegdyś do b. departamentu policji tajnej, korpusu żan= 

darmskiego i służby śledczej carskiej, a także do komitetu centralaego partji kadetów 
eserów. 

Między innemi odnaleziono autentyczne teksty aktu abdykacji Mikołaja li, ab- 

dykacji księcia Michała i t. d.Ę 
Niektóre z odnalezionych dokumentów mają w chwili obecnej niezmiernie do- 

niosłe znaczenie i mogą odegrać w rękąch rządu sowieckiego rolę bardzo poważną w 

walce z kontrrewolucją, 
Członek akademii nauk Oldenburz, który jako stały sekretarz akademj', powi- 

nien był w porę powiadomić władze o fakcie istnienia tych dokumentów, został zwol- 

niony z Zzajmowanego stanowiska.į 

  

Jeszcze jeden pomnik Pułaskiego 
na ziemi amerykańskiej 

NOWY JORK, 6. XI. PAT, Konsul generalny Rzeczypospolitej Marchlewski do- 
konał w mieście Paterson (stan Jersey) odsłonięcia pomaika Kazimierza Pułaskiego 
w obecności pułkowników Zahorskiego, Głogowskiego i Dreszera, poruczników Za- 
rychty, Starnawskiego, Zgorzelskiego i Gzowskiego, senatora Copelanda 
nych osobistości amerykańskich i polskich 

oraz wybit- 

Uroczystość odsłoniącia poprzedziła akądemja w sali zbrojowni. Uroczystość tą 
przy udziale przedstawicieli armji am rykańskiej, weteranów polskich, delegatów Or- 
ganizacyj była żywiołową manifestacją na cześć Polski. 

Pierwszy hołd siły zbrojnej imperjum brytyjskiego boha- 
terowi o wolność Stanów Zjednoczonych 

NOWY JORK, 6 XI. PAT. Po raz pierwszy w historji siła zbrojna 

imperjum brytyjskiego złożyła hołd pamięci jednego z bohaterów, poleg- 
łych w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych przeciwko Anglji. 
Żdarzyło się to w mieście Buffalo, gdy na obchód rocznicy Śmierci Puła- 
skiego zjawił się pułk pod nazwą „Queens Own Rifles of Toronto". Nie- 
potrzeba dodawać, że rodacy nasi 
czyków. 

Zwycięstwo jeźdców 

owacyja'e witali dzielnych kanadyj- 

polskich w Ameryce 
NOWY YORK, 6, XI. PAT, "Na tutejszym torze wyścigowym Modbyły się mię* 

dzynarodowe wyścigi oficerskie na amerykańskich koniach. 
Pierwszą nagrodę zdobył jeździec polski por. Gzowski. W poprzedzającym wy- 

Ścigu mieszanym dla oficerów i cywilnych jeździec polski por. Zgorzelski gbył pierw- 

szym z oficerów a czwartym w ogólnej klasyfikacji. 

Próba obstrukcji więźniów komunistów na 
Łukiszkach 

Jak już  wzmiankowaliśmy 
prowodyrzy komunlstyczni w 

Wilnie, wszelkiemi sposobami 

dążą įdo „godnego“ uczczenia 
przypadającej na dziś 12letniej 
rocznicy „przewrotu bolszewic- 
kiego w Rosji. 

Nieomieszkano oczywista za- 

agitować więźniów — komuni 
stów na Łukiszkach, którzy 

wczoraj jako w wilję tej „rocz- 
nicy* próbowali wywołać ob- 
strukcję. 

Skończyło się jak zwykle na 
hałasach, którym w porę zapo- 

biežono. Jak słychać dziś dla 

tem większego uczczenia „czer-. 

wonego święta" — więźniowie 
zapowiedzieli głodówkę. 

Aczkolwiek z miarodajnych 
źródeł brak jest nam o wczoraj: 
szych f„,przygotowaniach* i o 

programie dnia dzisiejszego рр- 

litycznych więźniów  łukiskich 

wiadomości z obowiązku dzien- 
nikarskiego stwierdzić musimy 

I nie możemy ukryć ani też nie 

pochwalić czujności odpowied- 
nich czynników bezpieczeństwa, 

które w porę zlikwidowały 
wczorajsze „próbne przygoto- 

wania" naszych domorosłych 
bolszewików, odbywających za- 
służoną karę więzienia. 

Przypuszczać należy, że dzi- 

siejszy obchód rocznicy bolsze- ' 

wickiej wśród więźniów również 
_ spali na panewce. (c) 

wziąść w swoje ręce i należycie. ją popro- 
wadzić. 

Chciałbym więc zapytać p. St. Wojt. Rym 
szę, skąd czerpał dane dotyczące pracy spo- 

łecznej nauczycielstwa tut. powiatu, że we- 
dług jego obliczeń aż 90 proc. jest takich, 

którzy nic nie robią. W tym wypadku grubo 
się pomylił wspomniany autor, gdyż nie 
wie tego, że większość z nas prowadzi różne 
kursy dla młodzieży, urządza odczyty, przed- 
stawienia i t.p., a są takie gminy, gdzie przy 

wtarzania, jakby przenicowywania па- 
nowo dawnych swych pomysłów, tak 
często spotykanego u kompozytorów 
piszących więcej, aniżeli im wystarcza 
prawdziwe natchnienie. 

Może to jest głównym powodem, 
że każdy drobiazg nawet Szopena jest 
arcydziełem wiecznie trwałemę na ca- 
łym świecie, z niesłabnącym 'zachwy* 
tem podziwianem. Nie będzie przesa- 
dą, jeżeli powiemy, że niema nigdzie 
domu, posiadającego fortepian , gdzie- 
by się choć jeden zeszyt utworów jego 
nie znalazł. 

Jeżeli Szopen tak drogi jest całemu 
światu muzycznemu, to o ile nam mu- 
si być droższym, kiedy, za pośrednict 
wem jego muzyki nawskroś polskiej, 
nie mogły żadne narody w zupełności 
zapomnieć o nas i o naszej krzywdzie, 
bez mała, półtora wieku trwającej, aż 
do chwili, kiedy po odzyskaniu samo 
dzielności możemy się ubiegać o nale- 
żne naim miejsce pośród narodów cy* 
wilizowanych, mając Szopęna w pan* 
teonie genjuszów wszechświatowych. 

* . 

Pełne inicjatywy kierownictwo Ra- 
djostacji wileńskiej, w ścisłem porozu* 
mieniu z Wileńskiem Towarzystwem 
Filharmonicznem oraz wspólnie z Zawo 
dowym Związkiem Literatów Polskich 
i przy współpracy salonu „Radjo i 
Światło” Philipsa i Polskiej Agencji Pu 
blicystycznej, bardzo się czynnie zaję- 

każdej prawie szkole praca ta odbywa się 
„systematycznie. Trudno Panie Rymsza, tego 
pan nie widzi i nie wie. Radziłbym mniej 
krytykować nauczycielstwo, gdyż naprawdę 
dużo ono dokłada starań, by podnieść oświa- 
tę w kraju; trzeba tylko przyjrzeć się lepiej 
ich mrówczej pracy a szkalować i fałszywie 
informować nie wolno! 

‚ ‚ Walenty Szewczyk 
nauczyciel z pow. Brasławskiego. 

  

zycznego, starając się pobudzić do u- 
działu w niem nasze społeczeństwo, tak 
w swej większości rozpaczliwie obojęt- 
ne na wszelkie potrzeby estetyczne. 

Oprócz audycyj transmitowanych 
z Warszawy i koncertów międzynaro- 
dowych: z Pragi czeskiej, niestety, 
zniekształconego, zwłaszcza na począt- 
ku, przez fatalne przeszkody atmosfe- 
ryczne oraz wybornego pod każdym 
względem, z Berlina, mieliśmy niema* 
ło bardzo udatnych popisów artystycz- 
nych, wykonanych przez siły miejsco” 
we. Bardzo są dobre produkcje z płyt 
gramofonowych; tylko nie powinny być 
nieuważnie zmieniane, kiedy, bez za” 
kończenia jednego utworu, nastawia 
się — inny, jak to się już nieraz trafia- 
ło. W wielu wypadkach, nie mogę się 
godzić ze sposobem „spaceru detekto- 
rowego po Europie". Czasami, niewia- 
domo, poco przerywa się dobrą i muzy 
kalną audycję, szukając innej stacji 
znacznie gorzej słyszanej. Nieraz się 
też zadługo zatrzymuje na Budapesz- 
cie. Nieodzowne cymbały w orkiestrze 
cygańskiej nie są radjofoniczne, a zbyt 
długie słuchanie niby  improwizowa- 
nych, a w rzeczywistości stereotypo- 
wo powtarzanych figuracyj i termat nie 
wnosi urozmaicenia i rychło się staje 
monotonnem. 

Jakkolwiek nie wszystkie płyty są 
nie bez zarzutu, lecz całość „Сагтеп“ 

Na marginesie procesu asirachańskiego 
W tych dniach skończył się w 

Astrachaniu proces-monstre przeciwko 
129 sowieckim urzędnikom i handla- 
rzom ryb, oskarżonych o łapownictwo 
deiraudacje i uprawianie prywatnego 
handlu hurtowego w rozmiarach, prze- 
kraczających normy, przewidziane w 
ustawodawstwie sowieckiem. 

Proces astrachański trwał kilka 
miesięcy, absorbując w najwyższym 
stopniu uwagę nietylko opinji astra- 
chańskiej, lecz całego społeczeństwa 
rosyjskiego. Choć był to proces kar: 
ny, posiadał on częściowo charakter 
polityczny, bowiem jednym z przed- 
miotów rozprawy sądowej była spra- 
wa zwalczania handlu prywatnego przez 
obecnych władców Rosji, | 

Jak już z depesz wiadomo, proces 
„astrachański* zakończył się zasądze- 
niem 14 oskarżonych na karę Śmierci 
podczas gdy pozostali podsądni (z 
wyjątkiem kilku nielicznych szczęśliw- 
ców) skazani zostali na dość wysokie 
kary więzienia. 

Ostatnie dni procesu  „„astrachań- 
skiego" minęły w niezwykłem naprę: 
żeniu. Naprężenie to było tak wielkie 
że zarówno trybunał sądowy, jak i 
oskarżeni pod koniec procesu zapom- 
nięli o zmęczeniu, które przešladowa- 
ło ich już od szeregu tygodni, i któ- 
re przez wzgląd na długi czas trwa- 
nia rozprawy sądowej było źresztą 
zjawiskiem zupełnie naturalnem. 

Prokurator państwowy wygłosił 
po zamknięciu przewodu sądowego 
przemówienie, które trwało 12 godzin. 
Oświadczył on, iż proces „astrachań- 
ski“ uważać należy za proces poli- 
tyczny, gdyż sami podsądni, zarówno 
byli przedstawiciele władzy, jak i pry- 
watni kupcy, przyznali, że istota pro- 
cesu polega na ofenzywie / prywatno- 
kapitalistycznych elementów przeciwko 
systemowi socjalistycznemu. 

Właśnie w chwili, kiedy partja ko- 
munistyczna prowadziła swą politykę 
systematycznego rozgramiania swego 
wroga klasowego — kontynuje swe wy - 
wody prokurator — właśnie w tej, a 
nie innej chwili, w Astrachani miały 
miejsce istne orgje zdradziectwa. Ileż 
to razy  Protodjakonow i Pankow 
(oskarżeni urzędnicy sowieccy) pod- 
nosili prawą rękę, głosując za przy- 
jęciem uchwał organizacyj partyjnych, 
a równocześnie w lewej ręce trzymali 
łapówkę, otczymaną od wroga klaso- 
wego? Cały przebieg procesu wykazał, 

LOSY 
  

Co drugi 
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że oskarżeni są  najpospolitszymi 
zdrajcami w pełnem słowa tego zną- 
czeniu, a dlatego—zdaniem prokura- 
tora—wiana spotkać ich kara jaknaj- 
Surowsza. 

Przemówienia obrońców trwały 
kilka dni. Obrońcy również podkreś- 
lali częściowo polityczny charakter 
procesu, a klijentów swych $bronili 
przeważnie w ten sposób, że główną 
winę za popełnione przestępstwa sta- 
rali się zwalić na innych współoskar- 
żonych. Na skutek obfitego materja- 
łu obciążającego, nie mogli obrońcy 
negować faktu, że podsądni dopuści- 
li się defraudacyj, naogół usiłowali 
jednak sądowi udowodnić, że defrau- 
dacje te nie miały tak wielkich roz- 
miarów, jak podaje akt oskarżenia i 
jak twierdzi prokurator. i 

Odpowiadając na przemówienia o- 
brofców, prokurator Fridbęrg oświad- 
czył: „Towarzysze—sędziowie, wzy- 
wam was, byście pamiętali o tem, że 
za plecami oskarżonych stoją bliscy 
ich krewni ze wszystkiemi swemi 
troskami. Ja zobowiązany jestem za- 
rządać, abyście pamiętali, że przed 
wami stoją klasowi nieprzyjaciele. 
Błędem politycznym byłoby usłucha- 
nie głosu. litości kosztem sumienia 
klasowego. Tem powinien kierować 
się sąd, wydając wyrok", 

W ostatecznem słowie niektórzy 
podsądni przyznali się do winy, pod- 
kreślając jednak, że popełniając defrau- 
dację i biorąc łapówki, nie dopuścili 
się czynu kontrrewolucyjaego. Bar- 
dzo liczni oskarżeni, powołując się 
na swą pełną zasług przeszłość re- 
wolucyjną, prosili o łagodny wymiar 
kary, przyrzekając poprawę. Ani je- 
den z oskarżonych nie przyznał się 
do winy bez zastrzeżeń. To jednak; — 
jak widać,—na decyzję sądu nie wpły- 
nęło, który ogłosił wyrok bardzo 
Surowy. 

REA ZE ARAAZEE GSE 
Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dbejrzyj fowar krajowy 
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CHLEB „(RAM NORMAL 
Najlepszy środek przeciw zaparcia 

i otyłości. Żądać wszędzie. 
  

TTT ERROR TESTAI 

Do 1-szeį klasy Loterji Państwowej 
są jeszcze u nas do nabycia. 

wygranych nie zmieniona 
11 zł. 40. 

* 

› 

CENTRALA: WARSZAWA, NOWY-ŚWIAT 19. 
I-szy oddział: 

U NAS STALE PADAJĄ 
Między wielu, wielu innemi padły następujące sumy: 

' i 40000 

Warszawa, Chłodna 20. 
Jlgi oddział: Warszawa, Nowy-Świat 53. 

lil-ci oddział: Warszawa, Praga, Wileńska 11. 

NAJWIĘKSZE WYGRANE, 

Zł. 150000 na Nr. 85,708 ł na Nr. 74,049 
» 150.000 „ „12372 „40000 „ »„ 78989 
» 100.000 „ „ 34,560 » 25005 « „5831 
» 100.000 „ „ 70671 » 25000 „ „ 76,671 

Ипа 100000 4-025 16,436 „ 10000 „„ 55853 
» TS00 „ „146747 » 10.000 „„ 55870 » 50000 „> 780923 10.000 „„ 176241 

GŁÓWNĄ WYGRANĄ 
asy 19 L. P. 

PREMIA gi 
V klasy 17 L, P. 

Pretmję i główną wygraną łącznie 
w V kl. 10 L. P. 

POZATEM WYPŁACILIŚMY: 

ZI. 350.000 na Nr, 19271 1|2 losu 

Zi. 400.000 na Nr. 140807 

Z. 250.000 .. x s» 
Zamiejscowym wysyłamy niezwłocznie po ofrzymaniu zamówie: 
nia i wpłaceniu należności na 

TIESTO NESENIAI 

czy by się nie dało zdobyć płyt „Cyga 
nerji* tak kiedyś pięknie transmitowa- 

nej z Budapesztu?.. 
Niewątpliwie było godne uznania 

zorganizowanie w salonie Philipsa, 
przed zaproszoną publicznością, audy- 
cji transmitowanej przez radjo — p. 
Umińskiej — Jaworskiej, skrzypaczki z 
Warszawy. Dobrze już znana radjosłu- 
chaczom artystka, w wykonaniu utwo- 
rów klasycznych i nowoczesnych, za- 
prezentowała się jako wybitnie muzy- 
kalna i technicznie zupełnie na wyso- 
kości zadania stojąca wirtuozka, mają- 
ca poważne warunki do zajęcia należ- 
nego miejsca w szeregu pierwszorzęd- 
nym. Akompanjował bardzo dobrze p. 
Szabsaj. 

, Zawodowy Związek Literatów Pol- 
skich wspólnie z Radjostacją organiżu- 
je abonament ośmiu wieczorów kame- 
ralnych, które będą się odbywały co 
miesiąc, w pierwszą niedzielę o godzi- 
nie 8 i pół wieczorem w lokalu Z.Z.L. 
P.. Wszyscy miłośnicy muzyki kameral- 
nej, najpoważnieszego rodzaju, najtrud 
niejszej dla kompozytora, dla wyko= 
nawców i dla słuchaczy, będą, z pew- 
nością, uradowani z tej dawno w Wil- 
nie systematycznie nie uprawianej dzie 
dziny.Dobór wykonawców pr. Kimontt- 
Jacynowa prof. Sołomonow i p.p. Sal- 
nicki, Szabsaj i Katz z najwybitniej- 
szych miejscowych sił artystycznych, 

nasze konfo w P.K.O, Nr. 1192. 
| RAA ND ILO ai $ 

certów. 
. Nową tę instytucję otworzył 3-go 
listopada wieczór, poświęcony muzyce 
polskiej. Moniuszko, jak się należy w 
Wilnie, gdzie tyle lat pracował, zajmu- 
je pierwsze miejsce w programie ład- 
nym kwartetem smyczkowym, potem 
był kwartet fortepianawy Noskowskie- . 
go, a na zakończenie sonata na skrzyp gy. 
ce i fortepian Paderewskiego. 

Wszystkie niedziele kameralne bę- 
dą nadawane przez radjo i dlatego bę* 
dą się rozpoczynały bardzo punktual- 

nie. : 
Zasady niewydawania biletów na 

poszczególne koncerty, a tylko abona- 
mentów na cały cykl, trudno uznać za 
praktyczną. Niechby oddzielne bilety 
znacznie drożej kosztowały, ale niech- 
by były! 

Nie każdy w dzisiejszych. czasach 
może sobie pozwolić na kupienie abo- 
namentu  ośmiomiesięcznego zgóry. 
Zwłaszcza młodzież ucząca się z trudr 
nością może mieć pieniądze na abona- 

ment. ! 
Pomieszczenie reprodukcji 

Siemiradzkiego „Chapin u ks. Radzi- 
wiłła”, jako ze starego sztychu, w ty- 
godniku „RAdio*, nieprzyjemne Czyni 
wrażenie. Pismo polskie nie powinno 
robić takich kompromitujących przeo* 
czeń. Michał Józefowicz. 

obrazu + 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Pokłosie zjazdu sodalicyjnego 

Nie dalej, jak tydzień temu pisaliśmy na 

tem miejscu „, w przeddzień zjazdu sodalicyj- 

nego*, a oto minął jeden krótki tydzień i już 

jest to muzyka przeszłości. Zjazd się skoń- 

czył. Te trzy dni świąteczne minęły dla nas 

jak jeden moment, A że już tak jest powsze- 

chnie, że, co miłe, to chcemy dłużej przy 80- 

bie zatrzymać i dłużej się tem nacieszyć, 

więc ponieważ zjazd już skończony, to się 

przynajmniej do wspomnień ucieka, zwła- 

szcza, że radziśmy je odświeżyć, a przy о- 

kazji možna tež to i drugie Braci Akademic- 

kiej o zjezdzie naszym opowiedzićć. 

Zjazd rozpoczęliśmy Mszą Św. celebro- 

waną przez JE ks. Arcybiskupa w Bazylice. 

Ze Mszy hurmem na inagu racyjne šniada- 

nie towarzyskie. W „Ognisku“ stoły ustawio- 

ne w podkowę, brać sodalicyjna „ochoczo za- 

siada do biesiady. Mamy też wielu drogich 

gości są pp. profesorowie Massonius i Cy- 

wiński, koležanki sodaliski, p. „Grzyb, kol. 

Babicki i Święcicki. Humory świetne, to też 

zapoznajemy się prędko ze sobą i raz w raz 

widać, jak sodalici świeżo przybyli z róż- 

nych miast, już piją bruderszaft, całują się i 

odrazu przechodzą z koleżeńskiego „wy” na 

„ty“. W ten sposob prędko pękają „nieczułe 

dody” i zacierają się różnice środowiskowe, 

tak że już na pierwszem śniadaniu czujemy 

się wszyscy jedną wielką rodziną. Tymcza- 

sem zbliża się pierwsza godzina wyznaczona 

na inaugurację zjazdu, a ogólnie wiadomo ks. 

Arcybiskup nie toleruje niepunktualności więc 

chociaż nastrój przemiły i choć siedzielibyś- 

tak do wieczora, musimy kończyć i zdą 

žamy do sali Śniadeckich. Na USB gromadzą 

się już goście, a dokładnie o pierwszej przy 

bywa JE ks. arcybiskup. Zjazd otwiera sekre 

tarz generalny związku kol. Konopka powo- 

łując na przewodniczącego sodalisa wileń - 

skiego kol. Grabowskiego. Ks. Arcybiskup 

w serdecznych słowach wita zjazd życząc 

mu owocnej pracy, poczem następuje szereg 

życzeń i gratulacyj. Przedewszystkiem prze- 

wodniczący odczytuje listy od JM rektora i 

Ekscelencji Bandurskiego poczem na trybunę 

wchodzą przedstawiciele poszcze ólnych or- 

ganizacyj. Kolejno przemawiają elegaci 50- 

da Panów, Pań, Nauczycielek i Akade- 
delegat „Odrodzenia”, p. Grzyb oraz 

przedstawiciele Związku Nauczycielstwa i 
„Koła Medyków*. Uroczystość kończy krótki 

ale podniosły referat ks. Kucharskiego, nagro 

dzony hucznemi i niemilknącemi oklaskami. 

Narazie część oficjalna skończona, udajemy 

się z gośćmi na zwiedzanie miasta. Wieczo- 

rem zebranie +owarzyskie w salonach JE ks. 
cybiskupa. Znów parę godzin w przemi- 

1-j braterskiej atmosferze, jest tak gościnnie, 
tak miło i serdecznie, że poprostu brak nam 

słów dla wypowiedzenia; to też wdzięczność 
swą i miłość dla Czcigodnego Gospodarza 
wyrażamy iście po akademicku, bo krzy- 
kiem i śpiewiem. Najpierw kilkakrotne „Sto 

lat' i „Ad multos annos', potem trzykrotne 

„Niech żyje” aż szyby drżą. Wreszcie póź- 

nym wieczorem hymn sodalicyjny kończy, 

przemiłe zebranie. Wychodzimy we wspania- 
łych humorach, goście upewniają, że w ser- 
cach ich na długo zapisze się wspomnienie 
dzisiejszego wieczoru i droga postać Czcigod 
nego Gospodarza. : aro 

« Dnia następnego staramy się godzić poży- 
teczne z przyjemnem. Dwa razy dziennie ze- 

nie, a w przerwach oprowadzamy gości 
DO? mieście. Świetnie się udaje wyprawa do 
Kościoła św. Piotra i Pawła. Wprawdzie 
deszcz leje jak z cebra, a przepełnione auto- 
busy. widząc gromady czekających akademi- 
ków czmychają co tchu, ostatecznie jednak, 
wszystkie dolegliwości szarugi wynagradza 
sowicie niezastąpiony i niezrównany ks. ka- 
pelan Śledziewski. Pokazuje nam wszystkie 
właściwości kościoła i objaśnia tak wyczer- 
pująco i zajmująco, że według słów jednego z 
gości, cały kościół się ożywia, rozszerza i 
rośnie i nawet my wilnianie słuchamy z naj- 
większem zainteresowaniem. 

W niedzielę o godz. 8 msza i komunja w 
Ostrej Bramie. Celebruje znów ks. Arcybi- 
skup. Po Mszy, po śniadaniu rozpoczynamy 
dalszy ciąg obrad, debatując nad projektem 
nowego statutu. Sprawa dotyczy ogółu soda- 
licyj i jest zagadnieniem pierwszorzędnej wa- 
gi, a okazuje się na tyle trudną i skompliko 
waną, że nolens - volens, musimy temu po- 
święcić cały dzień, to też cały uprzednio wy 
pracowany porządek dnia bierze w łeb, a 
zamiast tego obradujemy przez cały dzień od 
rana do wieczora z krótką tylko przerwą o- 
biadową. Dopiero o godz. 20.30 obrady do- 
biegają końca i nowoobrany prezes związku 
zamyka zjazd. 
„Po zakończonych obradach kolacja po- 
żegnalna w mensie. Po tak pracowicie spę- 
dzonym dniu oczywiście z podwójną ochotą 
zasiada się do biesiady, a że po tylugodzin - 
nych debatach, humor akademicki musi wre 
szcie wybuchnąć, więc też kolacja zamienia 
się niebawem w istną burzę radości i humo 
ru. Mówcy wyrastają jak gd yby po deszczu, 

a špiewom, okrzykom i śmiechom poprostu 
niema końca — aż bije dziesiąta, Że zaś 
delegaci wszyscy tegoż dnia jeszcze wyje- 
żdżają, więc kończymy biesiadę udając się gro 

4. na dworzec. Po drodze stajemy w O- 
Strej Bramie i w ciszy nocnej gromko rozie- 
ga się hymn sodalicyjny „Błękitne rozwińmy 
sztandary*. Poczem na dworzec. Po tych 
paru dniach żegnamy się jak bracia, to też 
obustronne uściski i okrzyki nie ustają i je- 
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szcze za odchodzącym kurjerem goni pieśń | 
„sto lat niech żyją”. — Sodalici rozstają się do 
następnego zjazdu za rok w Lublinie. 

Dorobek zjazdu nie można powiedzieć by 
był obfity, ale jest mimo to bardzo ważny, 
bo kładzie zasadnicze fundamenty, pod 
gmach przyszłej pracy sodalicyjnej. Nie li- 
<ząc wielu uchwalonych rezolucyj i trzech 
wygłoszonych referatów, głównym owocem 
zjazdu jest nowy statut związku, Statut ten 
wprowadza wiele doniosłych zmian w życie 
sodalicyjne. Przedewszystkiem siedziba zwią 
zku jest odtąd stała i mieści się w Krakowie. 

——————— 

LISTWY OCHRONNE 

  

Walcowane, do stopni betono- 
wych, drewnianych, żelazne i 
mosiężne. 

NAROŻNIKI OCHRONNE 
elazne, śdni > wąlco wane, do krawędzi 

Fabryki BRACIA JEANNE, Inżynierowie 
Nagrodzonej na wystawie Poznańskiej 
Wielkim złotym medalem 

GUDRONITY IZOLACYJNE 
Jedynie skutęczne od wilgoci. 

FILE BITUMOWY - KRYZOLIT 
NE Kidd do krycia 
dachów i inne materjały izol 
Fabryki „GUDRONIT”. Vine 

(PŁYTKI POSADZKOWE 
Z białego cementu, kolorowe, 
deseniowe, oraz inne wyroby ce- 
Mm*ntowe własnej fabrykacji 
Poleca ze skladu, lub fabryk 

i. „A 8, JAKKOWSKI 1 $-ta   : ileńska Nr 23. Tel. 432. 

  

  

Zarząd związku tworzy ks. Moderator, pre- 
zes, obierany stale ze środowiska krakow- 
skiego, wiceprezes dalej pięciu przedstawi- 
cieli poszczególnych ośrodków, reprezentują- 
cych wszystkie środowiska z wyjątkiem tych 
z których zostali wybrani prezes i wicepre 
zes oraz wreszcie sekretarz i skarbnik doko- 
optowani przez zarząd z pomiędzy sodalisów 
krakowskich. Kadencja zarządu jest roczna, 
wyborów dokonywa zjazd delegatów, zbiera- 
jący się corocznie. Zjazd też przyjmuje spra 
wozdania, udziela absolutorjum, jest ciałem 
ustawodawczem związku. 

Po uchwaleniu statutu obrano wyżej o- 
pisane władze związku. Zarząd ukonstytuo- 
wał się w składzie następującym: prezes kol. 
Zieliński (Kraków), wiceprezes kol. Kowale- 
wski (Warszawa), poszczególne zaś ośrodki 
reprezentują kol. Kończal (Poznań), Rokosso 
wski (Lwów), Grabowski (Wilno), Pastusz- 
ka (Lublin) i Bartkiewicz (Gdańsk). 

И Kanqres „Odrodzenia 
17, 18 i 19 LISTOPADA BR. W WARSZA- 
WIE ODBĘDZIE SIĘ II KONGRES „ODRO- 

DZENIA“. 
Kongresy ideowych -organizacyj akade- 

mickich są naogół zwykle wieikiem organį- 
ZA świętern jakiego nie ogląda się co 
rol 

ganizacyj urządza swoje kongresy, czego do- 
wodem, że w ciągu dziesięciu lat od chwili 
odzyskania niepodległości dopiero drugi kon- 
gres wolał Rade więc to w porównaniu 
z innemi kongres wyjątkowo uroczysty. Zbie 
gnie się on z tak ważnemi momentami w ży- 
ciu organizacji jak obchód dziesięciolecia ist- 
nienia „Odrodzenia* w niepodiegiej Polsce, 
jak uchwalenie zmian deklaracji ideowej, u- 
roczyste ogłoszenie św. Pawła apostoła pa- 
tronem organizacji i t.d. 

©О ile na sesje Rady Naczelnej odbywa- 
jące się conajmniej raz na rok jeżdżą zazwy 
czaj tylko delegaci poszczególnych środo- 
wisk, o tyle na Kongres wybierają się wszy- 
scy sympatycy i członkowie „Odrodzenia*. 

W naszem środowisku codziennie w loka 
lu przy ul. Uniwersyteckiej 7 m. 9 w godzi- 
nach 12 — 13 i 18 — 19 przyjmowane są 
zapisy osób jadących na Kongres. 

Oprócz młodzieży akademickiej w Kon- 
gresie weźmie udział i starsze społeczeńst- 
wo w postaci sanjorów byłych członków or- 
ganizacji. 

Nad kongresem objęli protektorat ks. ks. 
kanrdynalowie Hlond i Kakowski oraz cały 
Episkopat Polski. Jak widzimy z tych wszyst 
kich danych Kongres zapowiada się jako 
wielka ogólnopolska manifestacja młodego ru 
chu katolickiego. Manifestacja ta wypadnie 
tem wspanialej, że organizatorom udało się 
obniżyć znakomicie koszta podróży i pobytu 
w Warszawie do tego stopnia, iż strona та- 
terjalna nie będzie stanowiła przeszkody dla 

a: ob pragnących wziąć udział w Kongresie. 
Bliższych wyjaśnień udziela Zarząd w g0- 

о 

Mile stosuneczki 
Znowu mała ilustracyjkai do sto- 

sunków panujących na miejskich ro- 
botach publicznych. 

31 sierpnia zwolniono z tych ro- 
bót 80 robotników. Powstało larum: 
80 rodzin rzuconych na bruk bez 
środków do życia! 

Rzecz jednak ma się inaczej. 
Z 80 zredukowanych robotników 

naprawdę bez pracy zostało trzydzie- 
stu kilku. Dla reszty praca znalazła 
się. Dano im zajęcie akordowe przy 
układaniu kabli. 

Obecnie nie grozi im także bezro- 
bocie. Mają być zatrudnieni przy miej- 
"kich robotach wodociągowych, gdzie 
sracować mają w dalszym ciągu 
akOrdowo. 

A tymczasem trzydziestu kilku ich 
kolegów siedzi po domach z założo- 
nemi rękami, siedzi i czeka bezna- 
dziejnie na zajęcie. 

I jedno jest w tej całej sprawie 
ciekawe, mianowicie system przepro- 
wadzania redukcji. 

Okazuje się, że na bruku po sierp- 
miowej redukcji pozostawiono tych, z 
peśród robotników, którzy nie chcieli 
należeć do Związku. Nie brano pod 
swagę kwalifikacji, nie brano pod 
uwagę sytuacji materjalnej redukowa- 
nych, powiedziano poprostu: „nie na- 

komuniści w przeddzień rocznicy przewrotu 
w Rosji 

W ubiegły wtorek około godziny 10 wieczorem na ulicy Zawalnej niedaleko 
szpitalu żydowskiego zebrała się liczną grupą komunistów którzy po wysłuchaniu po* 
śpiesznie wygłoszonego przemówienia tłumnie ruszyli w stronę ulicy Trockiej wzno- 

sząc po drodze okrzyki antypaństwowe i rozrzucając bibułę komunistyczną. Przybyła 

policja rozproszyła demonstrantów i aresztowała dwóch prowodyrów. 
W kilka godzin potem w dzielnicy żydowskiej na , ulicy Szpitalnej znaleziono 

transparent komunistyczny a w innych punktach dzielnicy rozrzucone ulotki 
Dziś spodziewany jest przyjazd do Wilaa komunistycznych posłów sejmowych ' 

którzy sądząc z dotychczasowej praktyki obejmą kierownictwo mad dzisiejszymi ob- 
chodami. (b) 

Aufohus w nurtach Wilenki 
W pobliżu Nowej Wilejki miała miejsce okropna katastrofa samochodowa, 

która tylko przez szczęśliwy zbieg okoliczności nie przyczyniła wielkich szkód 
i nienaraziła życia wielu osób. 

Przejeżdżając koło osady Laskówka autobus skręcił nagle w bok i spadł 
do Wilenki. 

Jadący autobusem szofer i konduktor doznali lekkich tylko obrażeń i wy- 
dostali się przy pomocy przechodzących drogą robotników, 

Samochód zanurzył się w wodzie leżąc na boku. Wydostanie jego nmasu- 
wa poważne trudności, (y) 

IDRIS IRA ITRTT OBE ANDRIUS ECE OAS SRL LAS INTA ILS ОЛа 

Na srebrnym ekranie R ray S 
8 BŁOGIE | © KONDUKTORACH 

KUTOBUSOWYCH 
Którejś pogodnej, październikowej nie- 

dzieli wybrałem się, jeżeli moi czytelnicy 
przypominają to sobie, cokolwiek dalej — 
bo aż do Leoniszek. 

  

  

# за е 
„Ameryka“ w kinje Miejskiem 

O nowym obrazie w kinie Miejskim 
powiedzieć można (i naieży) przedewszyst- 
kiem jedno t. j, źe nie jest on jednolitym 

  

i jedaako starannie, jako całość, Opraco- 

wany m. : 2 
Pierwsze akty filmu są niezwykle inte- 

resujące, w środkowych staje się on nieco 

przewlekłym, a zakończenie wprawdzie 

> 5 > rzynosi oczekiwane rozwiązanie fabuły, 

filtr, jak twierdzą aję w sposób mało efektowny. 

Odrodzenie nawet rządziej od innych or- dzinach przyjmowania zapisów. leżysz do Związku?--fora ze dwora— 

tracisz pracę". 
ь I gdybyż tylko to stanowiło zasa- 

Tej, kfóra odeszła w zaświaty e Apo Aaa Mo 220 bezprawia 
ze ny ‚ ) 

W dzień Zaduszny St. Mł. Ak. Cisza nad jej trumną, cicho na Rossie poszkodowani, polityczny. Tła akcji dotyczy walk o niepodległość 
„Odrodzenie“ uczcito pamięć jedne nad jej swieżą mogiłą. Grób jej tonie w bieli Tego już zawiele. Z tym trzeba Stanów Zjednoczonych. Temat ciekawy i 
š. PZ Sai Sa kwiecia, a u wezgłowia prosty, dębowy już raz skończyć, Z zważa po a ika. 
członków, śp. koł. janiny aruCkie] py 7 sok + _ * > с ci Pulaskiego, aktua ny. а р 

p. rzyż wysoko rozpostarł swe ramiona, wska Dziś ma się zebrać Rada Miejska, 2' gi 

  

  

  

  

- Niniejszem drukujemy krótkie wspo zując hen ku Niebu — przypomina on o zni- » że obok postaci Jerzego Washingtona nie 
mnienie jej świetlistej przeszłości. _ komości materji i królestwie Ducha. niechże obywatelsko myślący radni znalazło się też i trochę wrogich dla na- 

R а se i Au spokojnie na mo- stosunki na robotach publicznych pa- R) Z aka obraz dla pol- 
ли „ gile zmarłej na Rossie. Ležy šp. Jadwiga Ja- skiej publiczności mi Ё i 2 

W cichy jasny dzień lipcowy, gdy słoń- nina Nara głęboko w ES i kto na nujące  poruszą. we > a Uznajmy tedy w „Ameryce* niedouiąg- 
ce fak pięknie świeci i silnie przygrzewa, a łoży ucho do jej mogiły, niezawodnie usłyszy K'zywdzić niewinnych ludzi, TYCH nięcia reżyserji, niedociągniecia czasem aż 
kwitnące lipy roztaczają wokoło przemiły jąk ona mówi: „Całe życie położyłam dla zbrodnię stanowi nienależenie do Związ nadto widoczne i rażące (znęcający się nad 
zapach, powietrze zaś zakłóca jeno brzęk walki o ideał, który jeden tylko jest wart ku i kliki. Kim. _ powstańcami Indjanie, sylwetka oficera aa- 
pszczół lub innych owadów, zbierających sło więcej niż życie samo, zrozumiejcie mnie i gielskiego w kreacji doskonałego zresztą 
dki nektar, w całej naturze wszechwładnie pomnóżcie szeregi tych, którzy dla idei pra GREKEEWWZZNNWE WINNA wogóle Louis Wolheima, sceny z oblęże- 
panuje ogromny spokój, powaga i radość. cują“. : nia fortu i wiele jeszcze innych), uznajmy, 
Całość stworzenia jest przepełniona szczę: Leży zmarła w cichej mogile i czeka, za z 5 BÓG poza temi brakami, interesującą treść obra- 
ściem przyrody — wszędzie zda się to SZCZĘ nim nadejdzie czas, że młodzież polska USB Ą ы zu i pomówny o tej treści właśnie, 
ście panuje. I życie ludzkie dostraja się do zrozumie swe posłannictwo, przyjdzie na Ros Jest sobie młody człowiek. Przypuść- 
reszty przyrody ludziom na duszy PE sę i podając ręce nad jej grobem, przysięgnie my sobie, że mu na imię Natan. Jest mło- 
czas jest również dobrze i radośnie. Lecz jak sobie zgodę oraz zjednoczenie wysiłków i dą- ZNÓW CZTERECH SZPIEGÓW SOWIEC- da panienka. Przypuśćmy, że jej na imię 
każdy organizm, tak i życie R zna żeń, do realizacji wielkiego ideału „Oddać KICH SKAZANO. Ninon. Kochają się. Ale Natan jest pocz- 
stagnacji — idzie wciąż naprzód i U Polskę Chrystusowi"... _ i tyljonem tylko, zwykłym pocztyljonem, a 
niem obok radości bóle, cierpienia, nie A „Odeszła i pozostawiła po sobie śp. Naru- Z plagą szpiegostwa nie tak łatwo moż Ninon córką bogatego pana. 
może cieszyć R przyro A: cka wielki ból w sercach wielu, wielu... Lecz dac sobie rady. Nie zdążą władze bzzpie- Ojciec Ninon ani myśleć chce, żeby 

bo wszak i w takie dnie ah lorują i od" jest to ból, który tworzy, nie zabija, Dól z czeństwa zlikwidować jednej szajki, co zresz jego córka miała mieć coś wspólnego Z 
chodzą z tego świata. I pozos W Ani którego rodzi się mocarny Czyn, jak z po- tą nie przychodzi tak łatwo, a już na mieisce pocztyljonem. | 

PAR OCZ E k moc siewu ofiarnej krwi ojców naszych Polska zresztowanych szpiegów zaczynają praco: 1 trzeba dopiero żeby wybuchło pow- 
ny Pan pozwala by > powszec a larmo- powstała. IPodzięką zaś dla Tej, która w wać inni. stanie, żeby Natan dosłużył się rangi kapi- 
nję i szczęście zakłócał ponury zgrzyt śmier- zaświaty odeszła będzie niewygasła pamięć Za grube pieniądze, a tych nie brak u tana, żeby ocalił życie swej ukochanej i 

Ci. * o niej wyryta w sercach naszych, praca dla naszych sąsiadów wschodnich, znajdzie się jej ojcu, aby stać się godnym ręki pa- 
Z : Si idei przez niej umiłowanej i białe kwiecie, zawsze kilku szubrawców gotowych do nienki.ż 8 
W. jeden z takich dni lipcowych zgasła którego kobierzec niewątpliwie długie lata us/„g, Nie bacząc na b. surowe kary, wy- To jest, w dwuch słowach opowiedzia- 

w kwiecie wieku śp. Jadwiga - Janina Naru - pokrywać będzie jej mogiłę, przypominając wmierzane przez Sądy, podejmują się tego ną, fabuła. A х 
cka, studentka 4go roku wydz. Prawa USB. nam wszystkim o wielkim testamencie Ducha, wstretnego procederu licząc na spryt wlasny Rzecz dzieje się na ciekawem  histo- 
czynny członek i b. wiceprezes Stow. Mi. który nam śp. Janina Narucka pozostawiła. ; szczęście, rycznem tle i to podnosi wartość filmu. 

Akademickiej „Odrodzenie w Wilnie. Zga- Z. P. W początku r. b. władze pow. dziśnień- Bardzo go polecam kinomanom wileń- 
EROL PLONEK. <emiginieti : : HU skiego zlikwidowały organizację, wywtadu skim. 

; ?1 ęką życia. pa : > checi | SPROSTOWANIA świeckiego składającą się z pięciu osób: P. Omega. 
pracy, do życia w peini najlepszych chęci i . Piotrowskiego, pseudonim „Moskowicz”, A. eee 

Ka Teismų ania łe bł to Żywy, „ę OP la, Tyne" post gł Ay Pda umi rż Mal WOJSKOWA - > > z, . Si й 1 - * 
ciągły, KS znicz a PA który ofia- We vaikė tudo YE Gin „»Opiekowali* się oni K.O.P. i policją — (a) Kto staje do zebrań kontrol- 
rował RE 0 co mia 2 Ai o swoje 1. Tytuł artykułu wstępnego winien dbając O to, aby mieć informacje o stanie nych. Dziś / bm. do zebrań kontrolnych 
życie całe do p AA wielką ideą chty: brzmieć: „Jeden z projektów deklaracji ideo- liczebnym poszczególnych oddziałów. Mimo glą szeregowych stają urodzeni w roku 
stjanizacji świata. Naczelnem Ozeo. wej St. Mł. Ak. „Odrodzenie* opracowany w ostrożności i sprytu trafili na nie mniej spryt 1839 nazwiska których rozpoczynają się ną 
było: „I sta rare omnia in Christo“, a i ea! środowisku wileńskiem*, niejszych wywiadowców i w rezultacie usie- litery R, T, U. ; 
do realizacji „Oddać Polskę Chrystusowi. | 2. Rodzina м sobie nierozerwalna jako gli na ławie oskarżonych. Komplet sędziow- Jutro 8 listopada do zebrań stają Z te- 
Tak, ideałem zmarłej było wprowadzić Chry- 
stusa pod dach każdej polskiej rodziny, poka 
zać każdemu co za szczęście jest znać tego 
Pana świata, rozumieć Go, słuchać, żyć ty! - 
ko dla Niego. Pragnieniem gorącem Śp. Naru- 
ckiej było zbudować Polskę w Chrystusie, bo 
On dla niej był ostoją, radością, życiem — 
wszystkiem... A droga życia zmarłej nie była 
usłana różami, o nie! prędzej cierniami i to 
bardzo obficie, szczodrze rozsypanemi na tej 
scieżce. 

Rodzice jej zmarli bardzo wcześnie, po* 
została więc sama sierota, zmuszona dziecię 
cemi jeszcze rękami na chleb dła siebie i dla 
swego małego braciszka pracować. Rozpoczę 
ły się korepetycje, prywatne lekcje, wresz- 
cie posada w kancelarji sądu wojskowego w 
Wilnie. A obok tego musiała iść nauka pry- 
watna, przygotowanie się do egzaminu matu- 
ralnego, który składa w 1923 r. przy kurator- 
jum w Wilnie. Od 1924 r. jest na Uniwersy- 
tecie, początkowo studjuje humanistykę, po 
paru zaś latach przenosi się w sferę swych 
zamiłowań na wydz. Praw. A cały czas obok 
wytężonej pracy na kawałek chleba pracuje 
w ideowych organizacjach akademickich. Po 
gruntownem zapoznaniu się z ideologją ugru 
powań młodzieży akad. wybiera „Odrodze- į 
nie“ do którego ideologii później przylgnęła, 
przyrosła duszą całą. W szybkim tempie wy- 
suwa się na czoło organizacji. Niepospolita 
inteligencja, daleko posunięta inicjatywa, głę- 
bokie przemyślenie zagadnień, oraz duże wa 

и 
koc] j I niej pracownika 
jakich dziś pośród młodzieży znajduje się nie- 
wielu. 

źawsze prosta, bez żadnej sztuczności, a 
tembardziej jakiegoś podstępu, 
zawsze ideał na pierwszem miejscu + pod je- 
go wymagania podporządkowująca dążenia 
zbiorowe, organizacyjne i swe życie prywat- 
ne, surowa dla siebie, a wyrozumiała na błę- 
dy innych i nadzwyczaj wrażliwa na nędzę 
ludzką i ból wielki — znana była nietylko na 
gruncie akademickim lecz i w szerszych sfe 
rach ludności m. Wilna ze swej działalności 
charytatywnej i społecznej bądź w sekcji aka- 
demiczek St. Wincentego a Paulo przy Stow. 
Mł, Akad. „Odrodzenie*, jej wydajną pomocą 
zorganizowanej, bądź też jako jedna z ini- 
cjatorek utworzenia Chrześcijańskiego Uni- 
wersytetu Robotniczego, którego organizacja 
c ciągu pewnego czasii na niej spoczywała. 

zy potrzeba po tent wszystkiem mówić o 
Ls, SĄ Młodz. Akad. „Odrodze 

‚ па isku wiceprezesa, i trudniejszych chwilach Śr AE RE m 
pracy śmiało 2 uśmiechem na ustach brała na 

a o. organizacyjne i pra- 
cowała, ez wytchnienia... idei i tylko dla niej... Ša IAA 

  

      

Inn.ych elektryzowała swym zapałem, 
pobudzała do pracy, posuwała wciąż na- 
przód realizację wielkiego ideału... 

Zmarła była akademiczką i śmierć jej o- 
kryła kirem żałoby nie tylko tych którzy ją 
znali, jej przyjaciół, bliższych. znajomych i 
Stow. Mł. Akad. „Odrodzenie*, okryła żałobą 
również całą młodzież polską USB, tę mło- 
dzież, która jest spadkobierczynią wielkich 
ideałów Filomatów i Filaretów tak bliskich 
tym ideałom, którym zmarła swe życie po- Święciła. Być może, iż część młodzieży nie 
podzielała jej poglądów, była odmiennych za 
patrywań, lecz całość musi schylić czoło przed tym wielkim człowiekiem idei, którego dziś niestety już niema. Więc mimo walk które prowadził na Wszech nicy obóz mło- dzieży do którego zmarla należała, nie śmie się przesunąć nad jej świetlaną pamięcią ża- den szmer, żaden cień, bo = 
o A В ona była taka czy 

stawiająca > 

komórka społeczna (a nie „jako mrówka ski, 
społeczna”). 

3. Chc emy Chrystokracji (a nie erysto- 
kracji) etc. 

„4. W artykule p.t. „Nasze oblicze" za- 
miast „sekcja charakterystyczna* winno być: 
„sekcja eucharystyczna“, 

SSE ZIE 
Dalej zaznaczamy, że Redakcja 

Trybuny* (Uniwersytecka 
we środy od 11 — 12, 

* * * 

Msza šw. akademicka recytowana odby- 
wa się w niedziele i święta o 
10.30) w kościele św. Jana. kk     

CZWARTEK 
Н 1 ais Wschód ał. & 6 m. 37 

| Nikandra Zach. sł 6 g, 15 m. 30 
jutro 

| о. та | ^ 
Spostrzeženie meteorologiczne Zsidndu 

Meteoralogji 1. £. 5. 
1 dmią 6 — 31. 1929 r. 
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Kia U 
a URZĘDOWA 

— (y) Konferencja ministra Staniewi- 
cza w sprawie pomocy dla rolników. Bawił 
w Wilnie minister reform rolnych prof. W, 
page 

. Podczas swego pobytu p. minister od- 
wiedził okr. Urząd Ziemski i Gdbył tam kon- 
ferencję z prezesem urzędu p. p. S. Łączyń- 
skim i dyrektoretm P. Banku Rolnego L. Ma- 
culewiczem. ‚ 

„ Po konferencji p. minister w towarzyst- 
wie wyżej wspomnianych udał się do Wil, T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych gdzie 
omówił z dyrektorem T-wa p. Cz. Makow 
skim sprawę pomocy rolniczej dla gospo- 
darstw objętych przebudową tistroju rolne - 
go oraz sprawę aktualnych poczynań w za- 
kresie organizacji zbytu płodów rolnych. 

MIEJSKA 
— (9) Posiedzenie miejskiej kosnisji fi- 

nansowej. Na wtorkowem posiedzeniu miej - 
skiej komisji finansowej zostały zaakcepto- 
wane wszystkie wnioski Magistratu, które 
przedłożone zostaną na dzisiejsze , posiedze - 

  

nie Rady miejskiej. 

„Wolnej mionok po osiem i tylko Maksym  Moniak 
1 —9) przyjmuje został uniewinniony ćałkowicie. 

któremu przewodniczył prezes Sądu Okr. go samego rocznika z nazwiskami rozpo- 
p. Bzowski, rozpoznał sprawę: Dowody rze- czynającemi się na literę 5. 
czowe i zeznania świadków wyjaśniły sytua- 
cję paizeno ie: Udział wszystkich prócz Ma ZEBRANIA I ODCZYTY 
ksyma Moniaka został stwierdzony i Sąd — Odczyty Czerwonego Krzyża. Stara 

niem okręgu wileńskiego Polskiego Czerwo 
wydał wyrok według „zastug“ każdego z 

В nego Krzyża, w nadchodzącą nich, 
Piotrowski i Mierzwiński otrzymali po 12 | ‚ : Ašis e 

lat więzienia ciężkiego, P. Moniak i Arci- aż aa 9, dr. Antoni Bo- 

rowski, naczelny lekarz wileńskiego Towa 
rzystwa Przeciwgruźliczego wygłosi odczyt 

n. t. „Zapobiegawcze zwalczanie gruźlicy . 

Nikogo, z chcących istotnie dowiedzieć 

się o sposobach zwałczania tej strasznej cho- 

Opra- oby, nie powinno zabraknąć na niedzielnym 

) Wszystkim 
skazanym Sąd zaliczył na poczet kary po 
sześć miesięcy aresztu prewencyjnego. 

Kto wie, zapewne w dniu kiedy szpie- 
dzy odpowiadali przed Sądem, nowi 

godz. 10 (nie cowywali już materjał dla wywiadu sowiec- odczycie, który da możność szerokiemu ogó - 

łowi zapoznania się z palącą koniecznością 

ВЫ az || Dodjecia walki z tym strasznym wrogiem 
ludzkości. 

f Wejście bezpłatne. 
į KOMUNIKATY. 

— Litewskie Towarzystwo Naukowe. w 
łokału przy ul. Gimnazjalnej, dnia 4 b. m. 

2 otwarto czyteinię i wypožyczalnię do użytku 

: * 24 publicznego za opłatą 1 zł. miesięcznie. Czy- 

— (6) Nieustalone wersje o zanik- tcinia otwarta w dnie powszednie od 10—1 

nięciu sekwestratora miejskiego. W dn. ! 4—9. ‹ ST 

wczorajszym w Magistracie. Ustalono. „„„pjję"arzjstwą posada dość, obig s 
zostało „. niknięcie sekw estratora miej- R skatalogowanych książek jest wyżej 
skiego Il okręgu Teofila Kochanow- 5.000 w zozmiaitych językach po większej 

skiego. Jeszcze w sobotę ubiegłą Ko- Części stanowiących lituanikę. 
:ski ił si FE В — Sobótka. Dn. 9 b. m. w Kole Polsk. 

pray stawił się do dziennej kon- Mac. Szk. im. T. Kościuszki ul. Turgieiska 

roli w Magistracie i od tego czasu 12 odbędzie się Sobótka z programem: od 
siad jego zaginął, Czy w tym wypadku czyt, przedstawienie, dział koncertowy i 
miała miejsce defraudacja czy inne tańce. R 

abc RÓŻNE przyczyny, prowadzi się dochodzenie. 
а Vilas S , 2 i — (b) Policja wysyła sztatetę kolarską 

2 posioski, ani» zbiegł do Warszawy. Ło o godzinie 10 rano z 
9 Kumunji, gdzie przebywał w czasie podwórza pałacu reprezentacyjnego wyruszy 

wielkiej wojny i miał jakieś stosunki, do Warszawy policyjna sztafeta kolarska, 
HR i EE która zawiezie Panu Prezydentowi i Marszał - 
UNIWERSYTECKA.  kowi Polski adres z pozdrowieniem od poli- 

i We czwartek, dnia cji ziemi wileńskiei, 

__ TEATR I MUZYKA. 
Gi, Bolesta: „7 tęsfr Miejski na Pohulance, Dziś wo- 

pro Boresta* czysty wieczór poświęcony twórczości Elizy 
dla Studentė (sg, Orzeszkowej. Program wieczoru składa się z 

сВа PZ €ntów MiEćy - przemówienia proi. Kolbuszewskiego, insce- 
RRC NE wania 2 OSR =D fiizowanych fragmentów nowel „A.B.Č.“, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krak: wie j „Ūloria Vietis“. Żakończy prog MEI = RES rakowie i mowy wieczór” w” inscenizacji W. Hulewi 

kiego. Trafią i oni na Łukiszki. (y) 

    

— Z Uniwe 
7, w piatek dnia 8 i w S6bołę 9 listo pada 
b. r. o godz. 7—8.w sali Kilhiki Ocznėj na 
Antokolu odbędą się wykłady 
wa Motza z zakresu urologji. 

Wstęp wolny 

  

     

  

    

= A Pa: w Wilnie dr. Wi- сга w wykonaniu zespoły dramatycznego as sevo Został mianowany profesorem "Teatrów Miejskich oraz chóru białoruskiego. a A filologji słowiańskiej na wy- Najbi premjerą będzie „Sen nocy dziale humanistycznym uniwersytetu IwOW- jętniej Šis ira Z muzyką Mendel- skiego. Jednocześnie mianowano: profeso- UAE х ы rem nadzwyczajnym histologji i embri ji 
na wydziale lekarskim w USB aa 
Uniwers. Jagiel. w Krakowie dr. Hillera i 
profesorem nadzwyczajnym chorób skórnych 
na wydziale lekarskim w U.S.B. docenta Uni 
wersytetu warszawskiego, dr. Feliksa Mali- 
nowskiego. 

AKADEMICKA.  staci, na czele własnego doskonale zgranego 
„, — Czwartek akademicki. A więc dnia ZeSpołu w osobach Macherskiego, Sokołow - 
7 b. m. o godz. 20 w Sali Śniadeckich U.S.B, skiej, Bay Rydzewskiego, Pietruszyńskiego i odbędzie Się inauguracyjny „Czwartek Aka. Ostrowskiego. Zainteresowanie. się wielkie. 
demicki' o bardzo bogatym i urozmaiconym Bilety w kasie zamawiań dziś od godz. 11 programie. Clou „Czwartkuć stanowić będzie rano w ciągu całego dnia. t 
„Immatrykulacja“ nowych obywateli Rzeczy - Jutro Teatr Miejski Lutnia występuje z 

pospolitej Akademickiej" oraz dowcipnie po Premierą oryginalnej sztuki B. Winawera 
myślana „część informacyjna". Wstęp dla „R. H. Inżynier", zaliczającej się do rzędu akademików wolny, dla gości 50 gr. wybitniejszych utworów tego głośnego au- 

SZKOLNA OZ w Baa gas wielki 
eš > RZ: s o. . SUKCES ystyczny, roląc] ównych wy- . Krszewekdego o radai akc Pk SN Karczewski, 

i R faneczny na rzecz niezamożnych Re w M ACE 
uczni, który odbędzie się w dn. 9 listopada — ‚ i ia ro aa 20.30. Wstęp za ZAS pi ke Enos mA iami 2 Zl. akad il z - ii н 2 ami 2 zł akademicki 1 zl. szenie Wil. Tow.  Filharmonicznego 

— Teatr Lutnia. Ostatni występ 
M. Gorczynskiej. Dziś drugi i ostatni wy- 
stęp czarującej artystki Marji Gorczyńskiej 
w doskonałej sztuce Verneuila „Radość ko- 
chania“. Znakomita artystka czarować bę- 
dzie słuchaczy potęgą swego wielkiego ta- 
lentu odtwarzającego jedną z głównych po- 

    

  

niedzielę о " 

nego oddziału p. 

Pisałem już o tej mojej wycieczce. 
Teraz, zupełnie świeżo, otrzymuję od p. 

K.N. domniemanie mieszkańca Belmontu, ta- 
kiej oto treści liścik: 

„Niedawno w jednym z numerów „Słowa”* 
poruszył pan sprawę drogi do  Leoniszek. 
Przejeżdżał pan tamtędy w dzień pogodny, 
jeżeliby jednak chodziło panu o ocenę gospc 
darki drogowej miasta w tej dzielnicy — to 
radzę wybrać się w dzień nieco dždžysty“. 

„Wystarczy przejść pieszo choćby tylko 
od ul. Saska Kępa do osławionego mostu, o 
którym pan wie, że można go obciążać co 
najwyżej stopudowej wagi ciężarami... Ra- 
dzę zaopatrzyć się na tę ekskursję w wyso- 
kie, nieprzemakalne obuwie.* 

„Nie to, jednak, co wyżej napisałem jest 
najważniejsze. Najważniejszem jest to że trzy- 
naście miesięcy temu Magistrat przysłał 
partję robotników, która miała ulice Saską 
Kępę i Belmont uporządkować”. 

„Nastały wtedy dla nas dni słodkich złu 
dzeń. Już, już, myśleliśmy wtedy, drogę do 
miasta mieć będziemy, jak się patrzy. Gdzież 
tam! Błoto zostało zgarnięte w kupki i 
w tym stanie po dziś dzień trwa (ktoby tam 
się kłopotał z wywożeniem!), rynsztoki, jak 
były zanieczyszczone, tak są, a skutek tego 
jest taki, że przy lada deszczu, spływająca 
z gór tuż przy drodze położonych, woda, za- 
lewa jezdnię łącznie z quasi chodnikiem*. 

„Obecny stan jezdni na Saskiej Kępie i 
Belmoncie jest taki, że miejscami warstwa 
błota, leżąca na nich dochodzi (bez przesa- 
dy) do 30 cm.“ 

„Czy ta się od czasu do czasu, że władze 
zarządzają przymus  brukowania ulic po 
wsiach; w Wilnie dzieje się widocznie na 
odwrót — bo tu błoto składa się na ulicach* 

„Policja na ten stan rzeczy nie reaguje, 
bo powiada, że władza jej Magistratu nie się- 
ga. Cóż jednak temu winen nieszczęśliwy 
mieszkaniec, skazany na codzienne brnięcie 
po kostki w błocie? * Ъ 

„A krąžą po Belmoncie stuchy, že przed 
wojną byt on i ošwietlony i nawet chodnik 
Pisa = 

  

siebie juž nic nie dodaję. To co p. K. 
N. napisał i o niestety nie wymaga. 

Z kilku stron proszą mnie o zwrócenie t- 
wagi na pewne brzydkie zwyczaje pp. kon- 
duktorów autobusowych. 

Chodzi o sposób wydawania pasażerom. 
biletów. : 

Odbywa się to w ten sposób, że konduk 
tor, po otrzymaniu pieniędzy, ślini palec i 
tym zaślinionym palcem odrywa bilet, który 
:astepnie, wilgotny, podaje pasażerowi. 

cażdy przyzna, że cała ta operacja jest 
ć obrzydliwa, Obrzydliwa, po pierwsze 

dlatego, że konduktor, mający w «ciągu ca- 
łego dnia do czynienia z wcale nie czystemi 
pieniędzmi, palce zwilżając w ustach łyka 
Bóg wie wiele bakterji, zarazków i nie wiem 
jeszcze czego; po drugie, dla tego, że wręcza 
nie pasażerowi mokrych, oślinionych biletów 
jest, kto wie, może i przenoszeniem choroby 
na Bogu ducha winnego nabywcę kolorowej | 
karteczki. 
‚ „Teraz niech-ktoś sprobuje odmówić przy 
ięcia oślnionego, ' abominację wzbudzającego, 
biletu! 

Rada na to byłaby prosta: albo zapro* 
wadzić specjalne (a są takie) maszynki, bar- . 
dz: zręcznie wydając bilety, (stosuje się to 
powszechnie i w Polsce i zagranicą), albo też 
zaopatrzenie pp. konduktorów w zwyczajne 
najzwyczajniejsze gumki, które np. warszaw 
scy konduktorzy tramwajowi nasadzają so- 
bie na ołówki. : 

Potarcie gumką o bloczek z biletami daje 
ten sam efekt co potarcie zaślinionym pal- 
cem, a nie stanowi przestępstwa wobec t. 
zw. hygjeny i nie wywołuje, zrozumiałego 
wstrętu. 

Myślę, że o tej sprawie powinien pomy- 
śleć zarząd niedawno powstałej w ilnie 
Spółdzielni Właścicieli Autobusów, któremu 
zależy na. zadowoleniu publiczności. Mik, 

SPAENONRO SSRS ROS BOBRU A 

przybywa do Wilna aby wziąć udział w, koń- 
cercie, który się odbędzie w niedzi nad- 
chodzącą 10 godz. 12 w południe w gmachu 
teatru Lutnia. Program nad wyraz ciekawy 
i wartościowy, zapowiadą długi szereg utwo | 
Tów -aotychę w Wilnie nie produkową- 
nych: „Soraty hiszpańskie”, Padro Antonio 
Tolez, „Warjacje* Faure, „Les plaintes de 
la Maja Granadosa“, „Triana“ AI Abenica, 
nadto utwory Szymańowskiego, Balakirewa i 
innych. Bilety zawczasu do nabycia w kasie 
teatru Lutnia od 11—9 wiecz, 

— „Złote Wilno* — na przedstawienii 
popołudniowem. Pragnąc umożliwić szer. 
szym warstwom zobaczenie rewji wileńskiej 
Kierownictwo zespołu daje raz jeszcze nową 
aktualną rewię p. t. „Złote Wilno" w nie- dzielę najbliższą o godz. 3 min. 30 P. p. po 
cenach zniżonych. 

‚ — „Rewizor jako popołudniówka. W 
niedzielę nadchodzącą o godz. 3 min. 30 p.p. 
ukaże się w Teatrze na Pohulance po raz 
ostatni w sezonie „Rewizor* Gogola z AL 
Zetwerowiczem w. roli Horodniczego. 

CO GRAJĄ W KINACH” 

Hollywood — Zemsta Gay emsta hrabiego Monte 

Słońce — Sen 0 miłości. 
Heljos — Nocy szalone... nocy bezsenne 
Lux — Wiera Mircewa. 

__ Światowid — Pat i Patachon jako chłop- 

© Piceadiiy Di obieta zdradza. illy k i Wea doża * 
Kino Miejskie — Ameryka 
Ognisko — Koowiki Eolas 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— (c) Koń kopnął policjanta. Wczoraj 

w dzień w „Rezerwie Policji jeden z ści 
kopnął silnie w udo st. przodownika kon 

Aleksandra Dowgiajło, 

  

    

   

       



lewowi krwi ulokowano go w szpitalu św. 
Jakóba. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

— (c) Codzienna rubryka. Marji Soko 
łowskiej Antokolska 123 nieujawnieni spraw 
cy wynieśli z mieszkania co cenniejszą gar- 
derobę i bieliznę jako też 3 złote pierścionki, Tranz, Sprz. Kupno 
Ogólna strata wynosi kilkaset złotych. Przy- Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
byłej na targ do Wilna mieszkance Ponarysz Belgja 124,74, 125,05, 224,43 
ki Kazimierze Łużynowej wyciągnięto z kie- Ka enhaga 238,02 23952 238,32 
szeni sakiewkę z pieniędzmi. Jednocześnie i iz 5584 156, * 155,46 
Libie Szater (Raduńska 48) ściągnięto z Budapeszt 155, „24 » 
mieszkania obrączkę i papierośnicę srebrną. Hołandja 359,94 360,84 359,04 

‚ Sprawcą kradzieży okazał się znany zło- Londyn 43,49, 43,48,5 43,38 
dziej Franciszek Tołkaczewski. НОк 8.90 8.92 2.88 
i SA znaleziono zastawioną u jubi- bi т 237 52 238,12 236,92 
era Żaka. " * Br: 

Zygmuntowi Nagrodzkiemu (Zawalna Paryż 35,13, 35,22 35,05 
11) skradziono siekierę. Praga 26,41, 26,47, 26,35, 

Usiłowano okraść mieszkanie Jana Paw- gz i 17283, 173,26 172,40 
luka (Piłsudskiego 28). Złodziei spłoszył ków 5.3125 53137 53113 
właściciel domu Jan  Abucewicz, którzy RZ i y = 
uciekając zostawili w mieszkaniu Pawluka Stokholm 239,49, 240,09 238,89 

palto. Wiedeń 125,41 125,72, 125,10 
A : 9 55,97 155,17 — (c) Zamach samobójczy. Usiłowała WEŁTY 155,57 o» у 

odebrač sobie žycie przez i osencji Włochy 46,72, 46,83, 46,60, 
octowej Stanisława Małachowska (Dąbrow- 
skiego 5). Desperatkę po udzieleniu pierw- 
szej pomocy odwieziono do szpitala św. Ja 

Marka niemiecka 213,26, 
Gdańsk 173,93. 

kóba. 

SŁ O 

RADJO. 
Czwartek, 7 listopada 1929 r. 

1155—12,10: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.30 — 14.00: Koncert. 
15.40—16.00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.60-16.15: Komunikat 
organizacyj społecznych. 16.15 17.00: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17.00— 
17.15: Nieco poezji. 17.15 —17.40: Transm. 
z Warsz. Odczyt profesora Mościckiego. 
17.45 — 18,45. Transmisja z Warszawy. 
Koncert. 18.45—1910: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19.10 — 19.20: „Do przyjaciół 
książki" pogadankę wygłosi p. Żynda. 19,20 
—19,45: „Przygocy  misjonarza* Odczyt 
wygł. prof. dr. Wincenty Lutosławski 
19.45—20.05: Program na piątek, sygnał 
czasu z Warszawy i rozmaitości. 20,50—: 
Transmisja z Pohulanki. Uroczysta Akade- 
mja ku czci Elizy Orzeszkowej, organizo” 
wana przez Narodową Organizację Kobiet i 
Polskie Radjo w Wilnie. Cz. I. Przemėwie- 
nia, muzyka i recytacje. Cz. Il (godz. 21,15): 
„W zimowy wieczór*, nowela Elizy Orzesz- 
kowej w opracowaniu radjofonicznem Wi- 
tolda Hulewicza, w wykGnaniu zespołu 
Teatrów Miejskich pod reżyserją Dyr. Alek- 
sandra Zelwerowicza (część Il transmito- 
wana będzie na wszystkie polskie fale). 

wo 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 90 

ul. Ostrobramska 5. 

| 
{ | 

Kasa czyńna 

KINO:TEATR 

„HELIOS“ „OCE 
gra potentatów ekranu 

Od dnia 5 do 10 listopada 1920 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

AMERYKA” | 
Dzieje walk o wolność i niepodległość Ameryki. Aaktów 10. W rolach głównych: LIONEL 
BARRYMORE. LONIS WOLFHEIM, i CAROLINE DEMPSTER. Reżyserował D. W. GRIFFITH. 

od g. 3 m. 30. Początek seansów od £. 4-ej. 

DZIŚ! Tryumfalny przebój sezonu! Władca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 
piękna LIL DAGOVER i W. MALINOWSKA w swej najnowszej kreacji, potężnem arcydziele 

szalone... Hoce bEZSENNE... 
Wzruszający dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Olśniewający przepych wystawy! Kamertowa 

| Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserja! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

: sera! 9. 
KINO-TEATR Dziś premjera! 2 ga 

p.t ZEMSTA HRABIEGO MONTE GKAIST 

RTU 

seria I ZAKOŃCZENIE największego przeboju sezonu „Arabia onie (h ista ` 
Dramat osnuty na tle 
arcydzieła A. Dumasa. 

„HOLLYWOOD" Romantyczne przygody bobaterskiego żeglarza Edmunda Dantesa, dopiero w tym filmie osiągają swe kulminas 

Mickiewicza 22. 
cyjne napięcie dramatyczne. Reżyserja: Heari Fescourt. W roli gł. LIL DAGOVER, JEAN ANGELO i MARY 

Niebywały rozmach scenarjusza| Podczas seansów przygrywa 

orkiestra koncertowa. Transmisja w poczekalni. Seansy: 4. 6. 8. i 10 -25 wiecz. 

    
     

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 5 
b. m. do 6 b. m. do godziny 9 rano zano- 
towano w Wilnie ogółem 78 wypadków. W 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 6 listopada 1929 r. 

22,15—23,00: Transmisja z Warszawy felje- 
tony, i komunikaty. 23,00—24,00: „Spacer 
detektorowy po Europie* retransmisja sta” 

  

  

  

  

orkiestr Oszałamiające bogactwo Wschodu. 

  

  

  

  

  

  

  

tej liczbie kradzieży 7, zakłóceń spokoju 1 Zioto. cyj zagranicznych. Kino - Teatr | į $ % $€ i przekroczeń AGO OO 38 A Ruble 46,30. Siońce' Już otwarte ad dnia d listopada. EM © B£ © Ė 

® 
Pe Ё dramat w 10 aktach. W rolach głownych pełni czaru i uroku: Joan Crawford, w najlepszej kreacji i 

1Б ВБ Л ОНЕ 1Б 5З 5 ОБ О 1а ЕН 8 СЕНО Н КОЛЕН ul. Dąbrowskiego 5 : Е ja Freda Niblo twórcy filmu BEN HURA. Początek seansów o g. 4, 6, 8, 10.15 w. 
a е K AWA GL Ą NOVA genjalny Nils Asther. Reżyserja Freda 

B в я ла 
i a Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energię, jędrność ERAEEEW © ARR ZAREM B a Przyjmuj 
ją BD E A R 5 R ® ciała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny BOEZSEOKOBECKECCESEENEK B p 0 SĄ DY й il Wilenkin i (ha a i 

3 Fabryk: „Pleyel — Paris“, „Arnold Š Ne 46 B Aš En E ai a e auanie 
t & ` š y ZN: S )‹ ° P У e о į Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld“ Š KAWĘ „„GLANOWVĄ Pierwszorzędny KODAS ZU siai 6 SEENEWZNKABEEE | Wino, ul. Tatarska |Załnicć jęgi jcane. 

i s ь osoba z wyż-| 20, dom własny. |rzecze 21 m. 5. — 
i K. Dąbrowska. ś | rtei ada wiedboaiem odzywiania diec: | | magazyn Moda sem ksza: ine od Toy | SO 

2 R m > 3 й = aa ceniem może przygo- abryka i skła: . 

a Miao Nou w. 6 s Wyrób A 200 SE Zaprasza Sz. Panie do obejrzenia Świeżo otrzyma-| towąć do gimnazjum A mebli: i o a о 

z NN kaja Sdz : = s dzieci za mieszkanie | iadalnie, sypialnie, t „ Alek- 
Ėė SPRZEDAŽ i WYDZIERŽAWIENIE 8 r ož + Vai i kan =: ad karo? nych modeli warszawskich i paryskich. -ОЙ ; trzymanie. Adres w BE a nety, aaa 
AOBAMSZE BOWEN SI 06605 IAB WO ROG SEBROBB GAR ilno, ul. 3-go Maia Nr. 9. m. 10. — A. Kuster. : adm. „Slowa“ u p, sa Aikiowane Ll A 

> „M. - angielskie, kreden- | Wilnie. Ktokolwiek 
Popieraici Г i Cena: 15 zł. klg; "2 kig, 8 zł. DEKECAKSKZEBESECSECNE c EO EN EP wiedzkawy O dee coć 

p JCIE ° ° . . WISI A ZBIERA POGIOWA ТЕбУ-Т WYROK (12 biurka, | krzesia | bycie, proszony jest 

  

     
        

   n
n
.
.
.
 
J
A
A
 

W SŁYNNEJ 

  

| 

LOS р 

  

    
   

          

    
   

  

Wszyscy kurują 
1-dj laty 20 Loto 
aństwowej 

i SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

E. LICHTENSTEIN i S.ka 
Wilno, WIELKA 44. 

Cenirala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. Firma egz. od 1835 r. 

na posiedzeniu publicznem w dniu 26 wrześ- 

nia 1928 roku w sprawie z powództwa (0- 

skarżenia) Rabinowicz Szejny z art. ZK: 

K.i zważywszy, że zgodnie ustaleń z zezna- 

Rabinowicz Szejna za tego rodzaju wykrocze 
nie jest notowana po raz trzeci z mocy art. 
119, 122, 123 UPK i art. Kod. Cyw. i art. 
211 p. I. 

Postanawia zaodcznie: 

“ Rabinowicz Szeįnę za przechowywanie na 
sprzedaž w dniu 8 maja 1928 roku cielęci- 
ny szkodliwej dla zdrowia, skazač na karę 
grzywny w kwocie 60 zł. z zamianą w razie 
niewypłacalności na jeden tydzień aresztu, 
oraz ściągnąć z niej 6 zł. opłat sądowych. Na 
mocy zaś art. 218 K.K. obwieścić niniejszy 
wyrok na koszt skazanej w gazetach Słowo i 
Ex press Wileński, pozbawić Rabinowicz Szej 
nę prawa prowadzenia handlu mięsem na 
czas roku jednego. Z art. 207 K.K. uniewin- 

nić. ‚ 
Sędzia Pokoju A. Zaleski. 

SIS GYD EMS USS TAVE EN EAS. 

Maszyny do obróbki Ina 
miedlarki szwedzkie HELSINGEN, 
młocarnie, ) własnej produkcji 

‚ 4 pg. najlepszych wzorów 
treszczotki ) zagranicznych 

    

p Stenografji 

stownie, tanio, jaknaj- 
dokładniej Instytut 
Stenograficzny War: 
szawa, Kruczą 26. 

Hnryłkiewiczowa 
przyjmuje od g. 11-12 
i od 5—6. Choroby 

  

leńska 33 m. 1, 

Mo 

MKM = SER 

Bone owa 
Potrzebny BUCHAL- Aiiszertaśmiałowsła repo BUEHAL 

oraz Gabinet Kosme- na wyjazd. Wymagane 
tyczny usuwa mar: referencje. Zgłaszać 
szczki, piegi, wągry, się: Centrala  Spół- 
łupieś, brodawki, kum. dzielni Rolniczo- 
rzajki, wypadanie wło- Handlowych w Wilnie; 
sów. Mickiewicza 46. Mickiewicza 19. —Z 

BBA 

77" "eu 
ė8 osmetyka 

š hOKAŁE a EE 

— kowany praktyczne i 
teoretycznie  Zgłosić 
się: Trocka 11, tow. 
„Klucze“, 

  

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Potrzebne 

Mickiewicza 31 m. 4. dla lekarza w śród- 
Urodę kobiecą kon- mieściu 3—6 pokojo- 

JUG serwuje, dosko- we mieszkanie, lub 
nali, odświeża, usuwa też 2 pokoje z meb- 

salonowych. Oglądać ; 

dębowe i t p. Do- | zawiadomić do adm. 

  

za» 
w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej | i bBKARZE | polskiej: = biurowej, godne warunki i a . — 

; J S sausam aga Parlamentarnej, nie na Taty. c 

Sąd Pokoju w, Wilnie wiadomo czym, IŻ DOKTOR mieckiej, wyuczą lie Some в Praczka 

° . szuką prania po do- 
Pianina mach. Posiada Świa- 

pierwszorzędnych firm dectwa i referencje. sprzedzję na dogod- Beliny 13—6, Hreho- 

    

niami św. Szukiela i Korolkiewicza w dniu L, Ё - Ч т 

L 8.5. 1020 roku w jatce Rabinowicz Szejny R. m OW nych warunkach, "vy. rowicz. az: 

3 
tała odnaleziona cielęcina  nadmuchana » Opera smė- najmuję. Kijowska 4 7 p r 

L 
oi B zdrowia, z przestępstwo o- tyczne i kosmetyka Potrzebny _ m. 10. 0 LEKC YJ 

L pisane podpada pod art. 211 p. I K.K. i że lekarska. Wilno, Wi- gorzelany wykwalifi- angielskiego i fran- 

Ва cuskiego (Sorbonne) 
udziela doświadczona 
nauczycielka Angielka. 
Stroma 2 m. 15 (róg 
ickiewicza), Od 10 
pół do 12, iod8i 

pół do 20. —Т 

. DKA 1 УОН B LAS 

ZGUBY 
USS L LOS О M 

korapletne. inwen- Osecha która Zgy- 
tarz żywy i mart- biła port- 
wy, sprzedamy za | monetkę ż kilkoma 

5.500 dolarów  jzłotemi, w czasie ku- 
D, H.-K. Zachęta” | powania biletu na lo- 
Mickiewicz 1, |terię na rzecz kościo- 
tel. 9-05. — с Jła garnizonowego, 
mu TIOŻO ZNOSIĆ sie рО 

odbiór takowej do 

BAWWAGE 
adm. „Slowa“ do p. M. 

Do sprzedania 
pełny komplet mebli 

od 2-4 po południu. 
Adres w adm. „Słowa* 

| FOLWARK obsza- 
ru przeszło 30 

ha, zienia urodzaj- 
na, budynki nowe 

  

UWApa] czę kuku” in: 
teligentnych panów i 
pań do wprowadzenią 
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JOHN IRONSID. 

> GRANTON 53-39 
Dopiero gdy na poczcie zmniejszył 

się ruch, pani Cave zwróciła uwagę na 

padła w naszej kolekturze. 

na, ale ani na chwilę nie przyszła jej 
do głowy straszna prawda. 

— Biegnij Jenny, zawołaj prędka 
kogo kolwiek, wszystko jedno kogo! 

Ale Jenny, drżąca i łkająca, usiadła 
bezsilnie na pobliskiem krześle. Pod 

Loterji Państwowej 

  

Przedewszystkiem trzeba było odr 
dalić ze sklepu cisnącą się publicz- 
ność, wezwać lekarza i inspektora po* 
licji. Wkrótce przybyli obaj. Nie ulega- 
ło wątpliwości, że popełniono morder- 
stwo, gdyż niemożliwością było zadać 

Prow, B, PAKA. g 
SBA BSN SS 

strony. Była to głucha, wąska uliczka, 
otoczona ślepemi murami. Chodziły po 
niej dzieci, powracające ze szkoły, ale 
w tej chwili zaczął się zbiegać tłum ga- 
piów. 

— Oto inspektor. Powiedz mu, co 

Leczniczej „CEDIB* sprzedam Mogę czę- dniu, Sierakowskiego składąć w adm. „Sło- 
„  Hryniewiczowej. šciami. Oferty pisem- 25 m. 3. Zofja Kozu- WA* dla Janiny D. 
ielka 18 m. 9. Przyj. ne do adm. „Słowa* bowska. 

od g' 10—7. — @ 5. В. 5” 

ogromnie... Nic dziwnego zresztą! | 
— Kiedy się uspokoi, będę musiał 

z nią porozmawiać, —— oznajmił in- 
spektor, wychodząc. 

Rozdział lil. Taxis. 

96vb-b 
    

czął badanie, przerażona jęczała i by” 
ła bliska powtórnego zemdlenia. 

— Ależ, proszę się „uspokoić, — 
starał się Evans dodać jej otuchy, — 
proszę zapanować nad nerwami. Może 
pani ma trochę wina? Toby ją nieco 

zapomnianą przez nieznajomą damę TE- wpływem strachu nogi odmówiły jej sobie tego rodzaju rany. Rana była bar widziałaś, Daisy! — zawołała jedna z : L ie : 
sztę. : : A posłuszeństwa. Okrzyki mistress Cave dzo głęboka i śmierć nastąpiła momen- kobiet, popychając ku niemu dzie- Z rozkazu inspektora zamknięto — Mam zawsze trochę wina w do 

—.Ta pani zapomniała pieniądze, sprowadziły wreszcie sąsiadów i prze- talnie. Jednak narzędzia zbrodni nie u- wczynkę. — Moja córka, sir, widziała sklep i biuro pani Cave. mu, na wypadek choroby, sir, Poczekaj 
a ja nie zwróciłam uwagi, kiedy wysz- 
ła. Pewnie przypomni sobie i wróci. 
Czy już skończyłaś śniadanie Jenny? 
Jeżeli jeszcze nie, to biegnij teraz na 
górę i zjedz. 

Jenny Jackson była ładną dziewczy 
ną. Świeża zdrowa jej cera przypomi- 
nała cerę ciotki, kóra również cieszyła 
się dobrem zdrowiem. Dziewczyna skie 
rowała się ku drzwiom, położonym 
wpobliżu budki telefonicznej. Ponury 
dzień listopadowy kładł gęste mroki po 
kątach rozległej sali. 
, , — Jakoś tu ślisko — zawołała, mi- 

iejac kabinę —ktoś musiał wylać wo- 
ję. 

Odnalazła kontakt i zapaliła elektry 
czność. W tej chwili mistress Cave po- 
słyszała przeraźliwy krzyk i wybiegła 
z za lady. Znalazła siostrzenicę przy- 
ciśniętą do ściany, bladą, drżącą, z o- 
czyma  rozszerzonemi z przer ażenia. 
Dziewczyna wpatrywała się w kałużę 
krwi, sączącej się z pad drzwiczek ka 
binki. © : 

— O Bože, co to? — 
mistress Cave. — Pozwól 
puść mnie do drzwi! 

krzyknęła 
kochanie, 

To mówiąc schwyciła Jenny za rę: 
kę i odciągnęła ją na bok, jednocześnie 
otwierając szeroko drzwi kabinki, Z 
głuchym łoskotem osunęło si. martwe 
ciała damy, której głowę otulał ciem- 
ny woal. 

» — Ach, to ona, ta dama. Pew nie 
krwotok... Czy coś.w tem rodzaju. — 
Zaniepokoiła się mistreess Cave, usiłu- 
jąc podnieść leżące ciało. 

Była to kobieta rozumna i energicz 

Wy 

chodniów. W ciągu pięciu minut biuro 
pocztowe napełnił tłum gapiów. Poli- 
cjant, z trudnością torując sobie drogę 
łokciami, przepychał się do miejsca wy 
padku. 

— Proszę się rozejść! Dajcie mi 
drogę! Co się tam stało? — krzyczał, 
nagle spojrzał na leżącą we krwi kobie 
tę i zbladł. — O, Boże, ależ to mordere- 
stwo!... 

— Ależ nie, to mie morderst- 
wo! — jęczała łkając głośno mistress 
Cave, — ona była tutaj zupełnie sama! 

Ra Czy pani ją zna? — zapytał 
policjant, nachylając się nad trupem, 
lecz nie dotykając go. 

Nie ulegało wątpliwości, że niezna- 
joma już nie żyła, nie należało więc do- 
tykać ją, zanim nie nadejdzie lekarz są 
dowy. 

Zalany krwią woal zsunął się przy 
upadku odsłaniając twarz zmarłej. Pię- 
kne rysy wykrzywił skurcz przeraże- 
nia, oczy miała nawpół zamknięte, wy- 
krżywione usta odsłaniały białe, ró- 
wne zęby. Przyczyna śmierci była wy 
raźna: pod lewem uchem widniała rana 
Niedużym sztyletem zraniono senną ar- 
terję. : 

— Nigdy przedtem nie widziałem 
tej kobiety, — zawołała mistress Ca- 
ve, załamując ręce. Prosiła o połącze 
nie telefoniczne, a potem przyszło tylu 
klientów, byłam tak zajęta, że przypo* 
mniałam sobie o niej dopiero wtedy, 
gdyśmy ją tutaj z Jenny znalazły. Mu- 
siała popełnić samobójstwo, ale tutaj, 
w moim biurze! O Bože, Bože, co te- 
raz robič? 

Ca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. | 

dato się odnaležė. Nie udato się tež po 
licji stwierdzić, kim była zamordowana 

Jasnem było tylko to, że nieznajo- 
ma usiłowała się zamaskować, gdyż 
siwy lok, na który zwróciła uwagę mir 
str ess Cave stanowił część peruki, wło 
żonej na złociste włosy. Według orze- 
czenia doktora, zamordowana miała ko 
ło dwudziestu pięciu lat; była niezwykle 
piękna i bogata, gdyż białe jej wypie- 
szczone ręce nie znały, widocznie pra 
cy, a błyszczące na palcach pierścienie 
były wielkiej wartości. W złotej por- 
tmonetce znalezionej na podłodze, były 
cztery funty szterlingów. 

Morder ca zniknął, nie pozostawia 
jąc najmniejszgo śladu, prócz zakrwa 
wionej ścierki, porzuconej na podwórzu 

Kuchnia i sypialnia pani Cave znaj 
dowały się na piętrze, prowadziły tam 
schody, przy których znajdowały się 
drzwi, wiodące na podwórze, było to 
w odległości kilku kroków od kabinki. 

Z podwórza można się było wydo- 
stać przez bramę ma ulicę, a z jednej 
strony ciągnął się niewielki ogródek, z 
wyjściem na sąsiednią ulicę. Bramka 
a zamknięta, ale zasuwkę ktoś odsu 
nął. 

— Czy ta bramka zawsze się nie 
zamyka? — zapytał inspektor panią 
Cave, która już zapanowała nad wzru- 
szeniem i rzeczowo odpowiadała na za 
dawane pytania. , 

— Zasuwka zardzewiała, więc za” 
mykamy bramkę na klucz. Ja sama zam 
knęłam ją wczoraj. 

Inspektor zanotował coś i wyszedł 

człowieka, wybiegającego z podwórza. 
Było to kilka minut przed rozpoczęciem 
alarmu. 

— Mów więc, maleńka, prędko! Z 
której bramy wybiegł. ten człowiek, z 
których drzwi? 

— Z tych, — odrzekła dziecko, po 
kazując na drzwi położone pod scho- 
dami. — Mama wysłała mnie pg cytry 
hę: 

— Jak wyglądał ten człowiek? 
— To był szofer. Był bardzo za- 

gniewany i biegł bardzo prędko! 
— Czy widziałaś jego taksis, jego 

samochód! 
— Nie, widziałam tylka jego. 
— Czy mogłabyś go poznać.? 
— Tak sir, zdaje się, że mogę. 
— Zuch jesteś! Jak się nazywasz? 

Daisy Davis... mieszkasz pod Nr. 6 Do- 
skonale. 

Inspektor skinął głową przyjaźnie 
i uśmiechnął się do dziewczynki, którą 
w tej chwili otoczył tłum ciekawych. 
Wracając do domu, inspektor spotkał 
we drzwiach Jenny Jackson, która co- 
fnęła się z przestrachem tak gwalto- 
wnie, że upadłby gdyby inspektor nie 
pochwycił jej ręki. 

— Oho! Kto to taki? Co to za dzie 
wiczyna? Co się z nią dzieje? — pytał 
kłądąc zemdloną dziewczynę na podło- 
dze i podejrzliwie wpatrując się w ślicz 
ną, śmiertelnie bladą twarzyczkę. | 

— To moja siostrzenica, sir wspo” 
minałąm panu, że to ona ujrzała kału- 
żę krwii, — odpowiedziała mistress Ca 
ve, klękając przy leżącej i energicznie 

na ulicę, oglądając się na wszystkiec ucąc ją. Biedaczka przestraszyła się 

Na podłodze złożono ciało zmarłej 
tragicznie kobiety, owinięte w dywan. 
Obok usiadł doktór w oczekiwaniu na 
karetkę sanitarną. Przed drzwiami, na 
trotuarze stali dwaj policjanci, nie po- 
zwalając zatrzymywać się przed dor 
mem. Trzeci pozostał wewnątrz. Gdy 
inspektor wszedł do biura, zbliżył się 
doń i oznajmił: 

— Telefonowałem pod numerem 
53 —.39 Granton, sir, i... 

— Zaraz, — przerwał inspektor, 
podchodząc do telefonu i łącząc się z 
posterunkiem policji. Po wydaniu roz- 
kazu przez telefon, aby odszukano szo- 

fera, o którym mówiła dziewczynka, 
inspektor zapytał: 

— | cóż powied ziano pod Nr. 53 
— 39? 

— Że słyszano dzwonek o 1 m. 35 
ale ponieważ nikt nie odpowiedział, 
więc sądzono, że to była omyłka, zre- 
sztą natychmiast prawie przerwano po 
łączen ie... 

— Kto jest abonentem? 
— Jerzy Winston, mieszka Laly 

Manshon, sir. Rozmawiałem ze służą* 
cą, ale nazwisko i adres znalazłem w 
książce telefonicznej. 

Z głębi mieszkania doleciał jakiś 
hałas: mistress Cave wprowadziła swą 
siostrzenicę na górę, po schodach. In- 
spektor Evans podążył za niemi. W jar 
dalni stały na stole talerze z niedokoń- 
czonem śniadaniem: na jednym leżała 
połowa baraniego kotleta, na drugim 
smażone kartofle. Dziewczyna niezupeł 
nie odzyskała panowanie nad sobą: 
drżała i płakała. Gdy inspektor rozpo- 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

moja droga, zaraz ci przyniosę. . 
Mistress Cave wybiegła z pokoju, 

a Jenny z przestrachem patrzała na 
stojącego przed nią mężczyznę. Inspek- 
tor milcząc oglądał obojętnym wzra- 
kiem ściany pokoju. Jego spokój dzia- 
łał dodatnio na nerwy dziewczyny. Za 
chwilę wróciła ciotka ze szklanką wina. 

— Proszę jej dać połowę. O tak, 
doskonale. Obie panie miały dużo emo- 
cji! ; 

— Ja myślę, — zawołała ciotka.— 
Dotąd jeszcze nie mogę przyjść do sie- 
bie. Przez całe życie nie zapomnę te- 
go. Nie dziwię się, że Jenny jest ledwie 
żywa ze strachu! Ale, Jenny, tyś jesz- 
cze nie skończyła Śniadania? 

— Dopieroco zaczęłam, gdy ciocia 
zadzwoniła.. i... i... 

jenny załkała głośno, zakrywając 
twarz rękami. 
„  — Pani nie miała apetytu? — gło 
inspektora dzwięczał łagodnie, lecz sta 
nowczo. — Czy też pani nie miała cza- 
su wcześniej zasiąść do śniadania? 

— Przecież śniadanie było przy- 
gotowane, a poszłaś już dawno na gó- 
rę, czemu więc nie jadłaś? — zapytała 
ciotka. — Nie mamy służące į i ja sa- 
ma przygotowuję wszystko, dodała, 
zwracając się do inspektora. 

—. Któż przeszkodził. pani w šnias 
daniu? — indagował dalej inspektor. 

Dziewczyna podniosła głowę. W o- 
czach jej widniało takie przerażenie, że 

podejrzenia inspektora zamieniły się w 
pewność. 

— Mnie nikt nie przeszkadzał! — 
jęknęła. 

 


