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NIE ROZUMIEM! 
Przyznam się szczerze, że w dzie: 

jach ostatniej walki opozycji z Rzą- 

dem R. P. jednej rzeczy nie rozumiem, 

Dlaczego t. zw. Obóz Narodowy, 

obóz z którego szkoły wyszedłem, 

który poważam i szanuję, stoi w jed- 

nym - szeregu z niemniej szanowaną 

P. P. S., od której jednak oddzielony 
był i jest całym swoim politycznym 

światopoglądem? 

W latach 1922, 1923 i bodajże 1924 

umieściłem w  Ówczesnej ] „Gazecie 

Warszawskiej" kilka artykułów o po- 

trzebie walki z kiereńszczyzną [(„Kie- 

reńszczyzna', „Kiereńszczyzna na ra: 

ty“ i t. d.) Artykuly te nie spotkały 
się ze sprzeciwem, ani redakcji, ani 

czytelników „Gazety Warszawskiej”. 
Dlaczegoż więc dziś kiedy ideały z 

roku 1922 go stają sę bliskie urze- 

czywistnienia z obozu, który je sam 

nieco później idealizował, padło teraz 
hasło do odwrotu?! 

Rozumiem dobrze, że o wiele przy- 

jemniej jest nie tylko coś zainicjować 

ale i stworzyć to coś własnemi ręka- 

mi. Rozumiem, że każdy inicjator, wi- 

dząc własną ideę w cudzych rękach 

musi myśleć: „jabym to lepiej zrobił”. 

Ale jeżeli niema danych do tego, to 

przecież lepiej, że jest coś, niż gdyby 

z tej całej idei nic nie było. 

Polityka P. P. S. jest logiczna i 

konsekwentna. Jej ideałem jest rząd 

czysto robotniczy. Zanim się tego ra- 

+ ju mie osiągnie, trzeba przejść przy- 

musowo przez burżuazyjny czyściec. 

Z dwojga złego należy więc wybrać 

czyściec słabszy t. j. parlamentarny. 

Ale Obóz Narodowy nie može tak ro- 

zumować. Czyżby więc naprawdę tyl- 

ko nienawiść do Obozu Marszałka 
Piłsudskiego była w nim aż tak silna 
ażeby zdolna była do przechylenia 

szali na stronę dyktatury proletarjatu? 

Czyż naprawdę, aż tak wierzy On w 

swoją rolę spadkobiercy? Czyż może 

łudzi się, że Rząd obecny ustąpi 

dobrowolnie?! 
Jestem optymistą, a więc pierwsze 

„czy” odrzucam. Tęsknota do pokoju 

i Locarna, jest w Europie zjawiskiem 

zbyt powszechnem, ażeby nie wytwa- 

rzać tęsknot lokalnych do kompromi- 

sów i międzysąsiedzkich i międzypar- 

tyjnych. I jeżeli jeszcze nie wśród 
przywódców, to w każdym razie wśród 

szeregowców O, N. tęsknota taka 
istnieć musi. 

Pozostaje więc drugie „czy”. Nie 
należę do tych, którzy lekceważą siły 
tego obozu. Owszem, twierdzilem i 
twierdzę, iż wbrew optyce siły obozu 
lewicowego, najsilniejszem po stron- 

* nictwie Marszałka Piłsudskiego, stron- 

nictwem politycznem w Polsce jest 

O. N. 
Na siłę tego obozu składają. się, 

nietylko zdolności organizacyjne tego 
kierunku, ale i wielkie cnoty cbywa- 
telskie jednej z dzielnic polskich w 

której obóz ten jest najbardziej roz- 

powszechniony.*Ale właśnie fakt wal- 
ki tego obozu z obozem rządowym 

t. j. powiedzmy szczerze ortodoksal- 
nego nacjonalizmu XIX-go stulecia z 
nacjonalizmem postępowym / wieku 

XX-go, w myśl zasady, gdzie 2-ch 
bije się, tam trzeci korzysta, przechy- 

< la szalę istotnego zwycięstwa na stro- 
nę PPS. Czy może aktualnem jest 
trzecie „czy?* Nie należę bynajmniej 
osobiście do entuzjastów majowego 
przewrotu. 

Wolałbym, Bżeby zmiana rządów 
j w Polsce była zawsze dokonywana w 
sposób pokojowy. Alė ten kto „nie 
užPaje“ wlasnegė rządu, chociażby 

4en rząd powstał w drodze gwałtu 
ma tylko jedną drogę logiczną: usiło- 

wać obalić ten rząd przy użyciu tych 
samych Środków, jakie towarzyszyły 

jego powstaniu. Bo to, ażeby władza 
„, stworzona przez bagnety mogła zo: 

stać obalona przez kartki papieru z 

cyframi arabskiemi, w to chyba nie 
wierzy nikt, kto ma jakiekolwiek po 
'czucie zmysłuw realnego w polityce. 

A chyba właśnie o tej drodze 

najmniej myśli ; społeczeństwo — ро!- 
skie i obóz tak wybitnie legalny, ja: 
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Rokowania polska-francuskie w 
sprawie ubezpieczenia górniczŁgo 

WARSZAWA. 12.XI. Pat. W dniu 14 
listopada rozpoczną się w Paryżu roko- 
wania polsko-francuskie celem zawarcią 
układu w sprawie wzajemnych stosunków 
w zakresie ubezpieczenia górniczego. Za- 
warcie ukłądu tego rodzaju przewiduje art. 
1i 14 polsko-francuskiej konwencji o po- 
mocy i opiece społecznej z 14 październi- 
ka 1920 roku. Delegacji polskiej przewoi- 
niczyć będzie p. inż. jerzy Drecki, dyrek- 
tor departamentu REA ZES społecznych 
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. 

Podpisznis umowy w sprawiz 
franzyłfu z Gzzchosłowacji da 

Rumunii przez Polskę 

WARSZAWA. 12.11. (PAT). Dnia 
9 bm. została podpisana w Pradze umo 
wa polsko - rumuńsko - czechos.owacka 
w sprawie tranzytu kolejowego z Cze 
chosłowacji do Rumunji przez Polskę. 
i Ruś Przykarpacką. Ze strony Polski 
umowę podpisał dyrektor Franciszek 
Moskwa z Ministerstwa Komunikacji, 
ze strony Ruimunji — wiceprezes gene 
ralnej dyrekcji kolei rumuńskich p. Mo- 
reutzu, ze strony Czechosłowacji — p. 
Oredniczek, dyrektor departamentu mi- 
nisterstwa kolei w Pradze. 

Prokurafor pociągnął do odpa- 
wiedzialności oszczerców Ko- 

mendanfa Głównego P. P. 
* 

WARSZAWA, 11. XI. PAT. W związku 
z notatkami jakie się ukazaly na łamach 
niektórych czasopism z sprawie słów: 
„Umiemy bić, no i bić będziemy* wypowie- 
dzianych rzekomo pod adresem niektórych 
dziennikarzy przez komendanta głównego 
Policji Państwowej w czasie jego przemó- 
wienia na bankiecie w Mostach Wielkich, 
pok pociągnął do odpowiedzialaości 
arnej za ogłoszenie świadomie fałszywych 

wiadomości; 

Drugi dzień połowania reprezen- 
tacyjnzgo w lasach b. Komory 

Gieszyńskiej 

CIESZYN, 11 XI. Pat. W drugim 
dniu reprezentacyjnego polowania w 
lasach byłej Komory Cieszyńskiej Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wraz z za- 
proszonymi gośćmi udał się w godzi- 
nach rannych do Bazanowicz i Dzię- 
gielowa. W czasie dzisiejszego polo- 
wania ustrzelono 76 bażantów, 46 za- 
jęcy i 3 krolików. O godz. 16 Pan 
Prezydent w otoczeniu swego orszaku 
i gości powrócił na Zamek Cieszyń- 
ski. Wieczorem pociągiem specjalzym 
z Cieszyna odjeżdża Pan Prezydent 
do Warszawy. 

Nie wolno przywozić zapałek z 
zagranicy 

Na pogranicznych posterunkach celnych 
wywieszone zostały przypomnienia o istnie- 
jącym zakszie przywozu zapałek z zagrani- 
cy na podstawie przepisów ustawy 0 pań- 
stwowym monopolu zapałczanym. 
podróżny może wwieźć tylko taką ilość 
zapałek, która potrzebna jest dla jego oso- 
bistego użytku, t. j. najwyżej 2 pudełka. 
Ilości większe będą ulegały konfiskacie. 

kim jest O. N. Więc komuż jest w 
Polsce dziś potrzebne przedłużenie 
walki o naprawę konstytucji, na któ- 
rej wadliwość zgadza się w duchu 
cały obóz t. zw. „burżuazyjny"? Ko- 
muż jest potrzebny powrót do stanu 

w którym każdy pracuje tylko 
kilka miesięcy, a właściwym  premje- 
rem jest ustabilizowane przesilenie 
parlamentarne, tyle potrzebne krajo- 
wemu gospodarstwu, co trzęsie nie 
ziemi Japonii?! Komuż to jest to 

wszystko potrzebne? chybaztylko agen- 
turom obcym? 

W chwili kiedy się zbliża ostatecz- 
na bitwa z kiereńszczyzną, wypłasza* 

nia jej z Cytadeli ostatniej i najsil- 
niejszej, nie może i nie powinno 
zbraknąć w tej walce tego obozu, 
który ongiś walkę z  kiereńszczyzną 
pochwalał i aprobował. Ludzie mijają 
partje rodzą się i giną. System trwa 
Konstytucja jest rośliną wieloletnią. 

Raz poprawiana, raz przystosowana 
do nowej epoki i ducha narodowego 

pozostanie cenną spuścizną nie tylko 

dla dzieci ale i dla wnuków. Korzy- 
stajmyż więc z tego, że w Polsce 

dstnieje człowiek o woli dość silnej, 
ażeby poprawić złe prawo, które każ: 

dy krytykuje, ale usunąć nie odważa 

się nikt. 
Kazimierz Leczycki. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redszcie rękopisów nie zamówionych mie zwraca. Adninistra- 

względnia zastrzeżeń rozmieszczenia ogłoszeń. 

Każdy . 

  co do eg 

„Dlaczego, panie marszałku Daszyński?" 
Wczoraj nasz wstępny miał nosić tytuł 

„Dlaczego panie Marszałku Daszyński". Dzię 

ki nieporozumieniu w drukarni z tytułu po- 

został tylko wyraz pierwszy. 

Artykuł nasz stawiał Marszałkowi Da- 

szyńskiemu pytania dlaczego dziś na wyrazy 

marsz. Piłsudskiego reaguje tak ostro, skoro 

po „Dnie oka' poszedł do Belwederu z pro- 

pozycjami współpracy. Musimy zaznaczyć, 

że po wczorajszym artykule cały szereg Sza- 

nowanych w Wilnie osób odwiedziło naszą 

redakcję, aby wyrazić swoją solidarność w 

zdumieniu co do tej niekonsekwencji marsz. 

Daszyńskiego. 

SEK LAT TENS STONE SBD VTPT MI TO ABS DNS AION 

Dookoła rokowań gospodarezych 2 Niemgami 
HAŁAS W PRASIE NIEMIECKIEJ Z OKAZJI PROJEKTU CEŁ ZBOŻOWYCH 

BERLIN. 12.11. (PAT). Socjalistyczny „„Vorwerts* zwraca uwagę, że 
już sama zapowiedź wydania w Polsce rozporządzenia, wprowadzającego 
premje wywozowe za zboże, wywołała hiesłychane oburzenie w niemieckich 
kołach rolniczych, zwłaszcza wśród wielkich agrarjuszy. Jednakże agrarjusze 
niemieccy — oświadcza dziennk — nie majążadnego powodu do oburzenia 
się, ponieważ sami w swoim czasie postarali się o wprowadzenie premij wy- 
wozowych w Niemczech, chcąc w ten sposób utrzymać wysokie ceny na zbo- 
że. Nie mogą zatem brać za złe agrarjuszom polskim, jeżeli ci robią ta samo. 
Zresztą rolnicy niemieccy nie bronili się zupełnie przeciwko akcji rządu ame- 
rykańskiego, zmierzającego do podwyższenia ceny zboża na rynkach świata. | 
„Vorwaerts“ podkreśla konieczność planowego wpływania na kształtowanie 
się niemieckich cen zboża, wyrażając nadzieję, że po utworzeniu komisarjatu 
rządowego w towarzystwie handlu zbożem możliwą się stanie współpraca z 
nowopowstałym syndykatem eksportowym w Polsce, przez co można będzie 
zapobiec niebezpieczeństwu, grożącemu Niemcom ze strony Polski. 

Głosy obce 6 sytuacji politycznej w Polsce 
ARTYKUŁ GEORGES'A BIENAIME W PARYSKIM „LA VICTORE“. 

PARYŻ. 12.11. (PAT). Georges Bienaime omawia w dzienniku „La Vi- 
ctore* sytuację polityczną w Polsce. Autor stwierdza, że choć odroczenie ot* 
wartej sesji sejmowej zgodnie z konstytucją nie daje rozwiązania powstałego 
przed trzema laty trudnego zagadnienia parlamentarnego, jednakże nie należy 
niepokoić się o budżet 1930 roku, którego kadencja rozpoczyna się w kwiet- 
niu dopiero. Wreszcie — twierdzi autor — nie byłoby wielkiej biedy, gdyby 
w razie opóznienia ze strony parlamentu, budżet został raz ustalony na zasa- 
dzie dekretu, co byłoby wskazanem zwłaszcza w chwili gdy państwo polskie 
zmuszone jest do poczynienia poważnych oszczędności. jeżeli budżet nie 
wzbudza żadnego niepokoju, to natomiast źródłem poważnych trosk są na- 
stroje różnych ugrupowań w Sejmie. Należy jednak mieć nadzieję, że ogromny 
autorytet marszałka Piłsudskiego wpłynie pomyślnie na rozwiązanie obecnych 
zagadnień. 

bist Pleczkajtisa z więzienia w Insterhurgu 
BYŁY PRZYWÓDCA EMIGRANTÓW LITEWSKICH STWIERDZA, Iż NIE 

BYŁ INSPIROWANY PRZEZ CZYNNIKI POLSKIE. 
BERLIN. 12.11 (PAT) Biuro Wolffa ogłasza za „Ostdeutsche Volkszei- 

tung** list przebywającego w Insterburgu w areszcie śledczym Pleczkajtisa w 
którym tenże protestując przeciwko insynuacjom, rozsiewanym przez pewną 
część prasy niemieckiej jakoby za poduszczeniem ze strony Polski przygoto” 
wać miał w Prusach Wschodnich zamach na Woldemarasa, oświadcza: 1) że 
ani przeciwko Wołdemarasowi, ani przeciw żadnej innej osobistości w Prusach 
Wschodnich zamachu nie przygotowywano, 2) że nie rozmawiał nigdy z żad- 
nym przedstawicielem rządu polskiego lub polskich czynników rządowych na 
temat zamachu przeciwko Woldemarasowi, ani też przeciwko jakiemukolwiek 
innemu członkowi rządu litewskiego. Tem mniej zaś — oświadcza Pleczkajtis 
— nie może być nigdy mowy o tego rodzaju propozycjach. O celach moich— 
pisze Pleczkajtis — chcę tylko tyle powiedzieć, że nie pozostają one z polską 
polityką zagraniczną w żadnej, nawet najodleglejszej styczności. 

Lziczerin doczekał się dymisji 
KOWNO, 12 XL PAT. „Elta" komunikuje z Moskwy, że Czi- 

czerin otrzymał na swą prośbę odpowiedź, zawiadamiającą go 
o przyjęciu zgłoszonej przez niego dymisji. 

Przemówienie Prezydenia Hoóuera 
Z OKAZJI ŚWIĘTA ZAWIESZENIA BRONI. 

LONDYN. 12.11. (PAT). Agencja Reutera donosi z Waszyngtonu, że w toku prze- 
mówienia z okazji wczorajszego święta zawieszenia bronj prezydent Hoover wyraził się: 
Jakkolwiek pokój obecny jest pokojem zbrojnym, świat jest coraz wyraźniej usposobiony 
pokojowo. Uczucia obaw i podejrzeń ustępują stopniowo miejsca pragnieniu bezpieczeńst- 
wa i pokoju. Prezydent Hoover peddał ocenie przyczyny wojny i przeszedł do charaktery- 
styki stosowanych obecnie metod rozstrzygania sporów międzynarodowych, nazywając 
środki te niedostatecznemi. Ameryka również odczuwa ,pot rozszerzenia traktatów i 
pragnie przy zachowaniu słusznych zastrzeżeń podtrzymać ideę trybunału światowego. 

KWESTJA WOLNOŚCI MÓRZ. 2 

Prezydent pokłada całkowite zaufanie w przyszłej konferencji londyńskiej celem 
ograniczenia zbrojeń na morzu. Mówiąc o kwestji wolności mórz, którą prezydent nazywa 
prawem obywateli do wolności handlu Ea wojny, prezydent Hoover proponuje, aby 
w czasie wojny okręty, rozwożące artykuły żywnościowe, korzystały z! immunitetu, t za. 
aby korzystały z tych samych przywilejów, co okręty szpitalne. Mówca jest zdania, że 
przyjdą czasy, gdy skazywanie na głód ludności cywilnej przestanie być narzędziem wojny 
i gdy ochrona transportów żywnościowych podczas wojny będzie stanowiła słusznie naj- 
ważniejsze ustępstwo na rzecz wszystkich stron, zarówno neutralnych, jak walczących, 
mających równe prawa do, zaspakajania głodu. Ten czynnik musi wywrzeć swój zrozu- 
miały wpływ na zabiegi około zmniejszenia zbrojnych sił morskich. 

Go się dowiedział von Hoesh od Brianda? 
PARYŻ, 12 XI. PAT. „Le Matin" donosi, że ambasador niemiecki 

von Hoesch odwiedził wczoraj Brianda i prosił go o pewne wyjaśnienia w 
związku z oświadczeniami, złożonemi w lzbie przez Brianda i Tardieu. 
Briand odpowiedział, że Tardieu zgodził się całkowicie z opinją Brianda 
co do tego, że ewakuacja trzeciej strefy będzie mogła rozpocząć się do- 
piero po wprowadzeniu w życie planu Younga. 

- bikwidacja rozruchów w Palestynie 
7 żydów oskarżonych o zabójstwo 2 arabów przed 

trybunałem 
JEROZOLIMA, 12 XI. PAT. 7 żydów, zaaresztowanych pod- 

czas rozruchów w Flaifie stanie przed trybunałem pod zarzutem 
usłłowania morderstwa dwóch arabów. Prasa arabska ogłasza 
artykuły, wyjaśniające metody używane przez żydów dla tajnego 
przewozu broni. Ostatnio w związku z nielegalnym przewozem 
broni dwóch żydów zostało aresztowanych przez policję sy- 

ryjską. 

Temasz Mann — lauretem nagrody Nobla 
STOKHOLM. 12.11. (PAT). Nagroda Nobla w dziale literatury przyzna- 

na została pisarzowii niemieckiemu Tomaszowi Mannowi. и ` 

Katastrofa lofnicza w kawicy pod Poznaniem 
Śmierć dwóch oficerów-lotników 

POZNAŃ. 12.X1. Dzisiaj po południu na lotnisku w Ławicy pod Pozna- 
niem wydarzyła się tragiczna katastrofa Dwa aparaty zderzyły się podczas lotu 
ćwiczebnego tak fątalnie, że obaj lotnicy, prowadzący jeden z aparatów porucz. 
nik-pilot Bilski i podpor. Lipiński zginęli na miejscu, przyczemi aparat rozbił | 
się. Drugi aparat zdołał splanować. Prowadzący samolot porucznik-pilot War- 
nicki doznał poważnych obrażeń. Samolot jego jest uszkodzony. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowakiegi 

KB — ul. Mamkowa, W. Włodzimierow: 

MOJRODZIEJ — Dwerzee kelejowy — K. Smarzyžski, 
fWIENIEC — Sklep tytoniowy 8. Fiwierzyński. 

  

dni 

NOWOGRÓDEK — 
MN. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZA -— al. Azeptyekiego — A Łesznk. į NIEGWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiege. 

kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘ! (CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WiLEJKĄ POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewx::. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOQŁKOWYSK -— Ksiegarnia T-wa „Ruch”, 

MOLODBCZNA SA Kxięzarnia W-wa „Ruńk” 

  

2 ZA KORDO 
«AJ u Nu UE LA 

gleżewiczinso przeciwka > Woldemaracowl 
z kanznaięznanąc Na posie- 

dzeniu ce nego. komitetu 
partji laudininków b. premier i 
minister spr. zagr. M. Sileżewicz 
wyglosił wielką mowę, w której 
ostro krytykował politykę zagra- 
niczną Woldemarasa i podkreślił 
popełnione przez niego błędy, 
jak w dziedzinie stosunków z 
Polską, tak i z innemi państwami. 
Sleżewicz zaznaczył, że polityka 
zagraniczna Woldemarasa była 
uzależałona od jego względów 
osobistych i bardzo ujemnie 
wpłynęła na zagraniczno - poli: 
tyczne położenie Litwy. 

д ir m 
5 

Woldemarasagi nie zazwolono 14-64 
tt KÓW 

organizacyj studenckich zwróciła się z 
prośbą do władz rządowych o zezwo- 
lenie na wygłoszenie przez Woldema- 
rasa Odczytu „o małej Litwie”. Wy- 
głoszenie odczytu zostało zabronione 
ze względu na możliwość starć zbroj- 
nych pomiędzy słuchaczami. 7 

- Baoklet na cześć dr. Zadńiona 
Z Kowna dohoszą: W ubiegły piątek 

w Klubie Litewskim dyrektorowie departa- 
mentów Minaisterstwą Spraw Zagranicznych 
wydali bankiet na cześć dr. Zauniusa w 
związku z jego  nominącją na Ministra 
Spraw Zagranicznych . у 

      

  

   

    

  

"KOWNOF+2—X1. "Pat. Liczba 
emigrantów z Litwy za pierwsze 10 
miesięcy br. wynosi 13 iępół tysiąca 
osób. Emigracja * skła głównie do 
Argentyny, Brazylji i Kanady. 

lałożenie laty rynackiej w. -kłajpodie 
Z Kłajpedy donoszą Onegdzj w Kłaj- 

pedzie w gmachu Ratusza odbyło się pierw- 
sze posiedzenie lzby ryb łóstwa w kraju 
Kłajpedzkim. jako goście byli obecni na 
zebraniu Gubernator kraju Kłajpedzkiega 
Merkis, prezes dyrektorjum Kadglehn i 
dwaj nadburmistrze Grabow i Radtke. Po 
otwarcji posiedzenia goście wygłosili krót- 
kie emówienia, poczem obrano nowy 
zarząd lzby. Na prezesa zarządu został 
obrany przemysłowiec Subr. 

Bierwszy wypadek na Litwie skazania 
yda ta pracę polityczną 

KOWNO, 12. XI. PAT. W "poniewie- 
skim sądzie wojskowym odbyła się roz- 
prawa 'sądowa przeciwko niejakiemu Ki- 
chinowi, żydowi z pochodzenia, oskarżo- 
nemu o należenie do organizacji pleczkaj- 
tisowców. Podsądny skazany został 'na do- 
żywotnie ciężkie więzienie. Jest to pierw- 
szy wypadek skązania na Litwie żyda za 
pracę poliiyczną. 

Demonstracja komunistyczna w więzlenim 
z W związku z 12 

rocznicą ) przewrofu komunistycznego, ko- 
muniści odsiądujący karę w więzieniu dła 
skazanych na roboty ciężkie, próbowali 
urządzić demonstrację. 

W ubiegły czwartek około 12w po: 
łudnie koło więzienia słychać : było Śpiew 
międzynarodówki. Śpiewali to więźniowie 
komuniści. Śpiew trwał 10 minut poczem 
znów zapanowała w celach ciszą. 

Epidomja tyftsn_ plamistego w Szawlach 
ZKowna'donoszą: W czasie ostatnim 

szerzy się w Szawlach , epidemja tyfusu 
plamistego. ) 3 wypadki cho- 

Przygotowania do  powszochnogń spisu 
ludności W 1930 14 

Centralne Biuro Statystyczne przy Mi- 
nisterstwie Skarbu szykuje się do pow- 
szechnego spisu ludności. Spis ma się roz- 
począć w początku 1930 r. Wyasygnowano 
na ten cel specjalną sumę. Ostatni spis 
ludności Litwy, jak wiadomo, został spo- 
rządzony w 1923 r. 

(50-18 W Litwie 
Nowa ustawa o reformie rolne 

Z Kowna donośzą: „Elta“ komu- | 
nikuje, 1% w najbliższych dniach zo: 
stanie ogłoszóna ustawa, która znacz- 
nie zmieni ustawę © reformie rolnej. 
B. właścicielom majątków zostawi się 
150 ha zamiast obecnych 80 ciu. 

1. dai рн za obrazę ЗОО 
› Ма 

Z KŁajpedy dotoszą: Z rozporzą- 
dzenia komendanta kraju Kłajpedz- 
kiego, naućzyciel szkoły ludowej w 
Rugułach Wels został skazany na T 

więzienia 2 zamianą na karę 
grzywny za obrazę podczas Święta 15 
sierpnia sztandaru państwa. 

СЕМУ OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy aa srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłace milłmetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc, drożej. 
Żagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

móejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ооа Ми о_ о stotnków 
palsko-iemieckich 

„Liet. Aidas“ pisze m. žin. w artykule 
wstępnym p. t. „Z syreniego _grodu...*: 

sig polityce zagranicznej niemały 
sukces przyniósł Polakom zgon Stresemaa- 
na. Stresemann, pomimo swej pacyfistycz- 
nej polityki, nie lubił Polaków i wobec te- 
go wszelkie zabiegi Polski o stworzenie 
Wschodniego Locarna ńie przyniosły owo* 
ców. Po zgonie Stresemąnna zaczyna na- 
bierać wpływu poseł niemiecki jw Warszą- 
wie Raucher. jest on wielkim zwolenni- 
kiem pogodzenia się i zbliżenia z Polską. 
Zdaniem jego, za pewne korzyści natury 
gospodarczej i politycznej, zwłaszczą co 
do maiejszosci niemieckich w Polsce, na- 
leżałoby ostatecznie przystać na obecne 
granice między Polską a Niemcami i stwo- 
rzyć Locarno wschodnie. Obiegają pogto- 
ski, iż obegny sekretarz stanu (wice mini- 
ster spraw/zagr.) p. Schubert obejmie sta- 
nowisko posła w Londynie, jego zaś miej- 
sce zajmie p. Raucher. Gdyby to się stało, 
byłby to wielki sukces ;dla Polski. Tym- 
czasem podpisano już układ o zawieszeniu 
likwidącji nieruchomego mienia niemiec- 
kiego w Polsce. Ten kompromis * ywarł w 
Niemczech jak najlepsze wrażenie. Obecnie 
kolej na układ hanalowy. 

aturalnie, prowadzić w 
Locarno wschodnie na warunkach uti pos- 
sidętis nie jest łatwem. Prawica nigdy się 
z tem nie zgodzi, lewica zaś również nie- 
cała przystanie. Centrum waha sę, 

Lecz mimo to zgon Stresemanna otwo- 
rzył Poląkom nowe możliwości”. - 

Ai imi Litvy , tłędą=slę" 
РНО 
№ Podczas 

audjencji dla naczelników powiatów 
prezydent republiki oświadczył, że 
opracowana została nowa ustawa o 
wyborach prezydenta państwa i że 
wybory odbędą się w marcu przysz- 
łego roku. 

WL 1930 1. wystawa. rolniczo - przemy* 

Z Kowna donoszą: lzba Rolnicza 
na ostatniem swem posiedzeniu u- 
chwaliła zorganizować w przyszłym 

"roku w Kownie powszechną litewską 
wystawę rolniczo-przemysłową. Jeśli 
rząd zaaprobuje ten projekt, wówczas 
zostanie wyłoniony komitet wysta- 
wowy, który rozpocznie prace orga- 
nizacyjne. 

lipy i przemysłowej przeciwko Wysta- 
Wie W roku przyszłym 

Z Kowna donoszą: Jak wiadomo, w 
przyszłym roku w Kownie projektowanem 
jest urzączenie wystawy rolniczo-przemy- 
słowej. Izba handlowo-przemysłowa, prag- 
nąc zasięgnąć opinji w tej sprawie kupców 

i przemysłowców, rozesłała ankiety.  Nie- 
które firmy wypowiedziały się w swej od= 
powiedzi za urządzeniem wystawy, więk= 
szość jednak wskazałą na to, iż wystawę 
należałoby przenieść na 1931 rok, ponie= 
waż 2 letni okres jest zbyt krótki, aby 
można było wykazać znaczniejszy postęp 
w przemyśle. Również niekorzystnie wpły= 
nąłby na wystawienie eksponatów  rolni- 
czych zeszłoroczny nieurodzaj. 

latrzymanie statku przemytników 
Z Rewlą donoszą: Wczoraj na estof- 

skich wodach w pobliżu Hapsala został 
zatrzymany statek przemytników  spirytu- 
sowych „Iperling“. 

Na statku nie znaleziono spirytusu, 

natomiast wykryto wielką ilość broni. 
Okręt płynął pod estońską banderą. 

` 

Umowa bandlowa z Dadją | Por- 
Lagałją 

Z Kowna donosźą: Specjalna komisja 
Izby Handiowo-przemysłowej opracowuje 
projekt umów Aanolowych z Danją i Por- 
tugalją. 

Unigiersytei antyreligijny W Orszy 
Z Mińska donoszą, że władze sowieckie | 

otwarły w Orszy pierwszy na Białorusi anty- 

Niemczech: 

    

religijny uniwersytet. Srodki na. utrzymanie | 
Li udziela rząd. Dotychczas zmalazdto | 
się zaledwie 40 słuchaczy z pośród partyj- 
nych komunistów. . 

MAJQUE 
ROUGE 

grand. 

  

    
jen. Przedst. na Polskę: Schorr 
8: Cie, Lwów, Plac Bernardyński 15 
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Do pp. Kedskiorów pism i wydawnietw młodzieży 
Zdarza się nader często, że młodzież ze szkół i stowarzyszeń, wydaje 

niekiedy samorzutnie, a niekiedy przy pomocy nauczycieli, pisemka, jedno- 

dniówki, ulotki i t.d. i drukowane i odbijane na szapirografie, hektografie etc. 

Pragnąc nawiązać kontakt z temi literackiemi i publicystycznemi porywami 

najmłodszych, redakcja „Słowa* prosi pp. redaktorów i wydawców pubiika- 

cyj młodzieży o nadsyłanie tychże pod 

Kazimierza Leczyckiego. 

RYMSZANY, POW. BRASŁAWSKI 

— Uczczenie grobów żołnierzy wojsk 

polskich. Staraniem miejscowego Komitetu 
opieki nad mogiłami poległych żołnierzy 
wojsk polskich, w dniu Wszystkich Świętych 

pod wieczór po nieszporach żałobnych w 

miejscowym kościele, zostały ozdobione świe 

cami groby i latarkami kolorowemi krzyże 

nad grobami poległych i zamęczonych przez 

bolszewików w 1920 r. żołnierzy wojsk pol- 

skich i pogrzebanych na miejscowym cmen- 
tarzu wiosną i latem r. b. 5 ia 

Rzęsiścje oświetlone.groby i krzyże im- 

ponująco wyglądały, wieczorem gdy „zapadł 

mrok, a osobliwie wyróżniał się dość duży 
cały oświetlony latarkami czasowo ustawio- 
ny krzyż w tem miejscu; gdzie ma być po- 
stawiony pomnik poległym. Na krzyżu wśród 
latarek widniała biała tabliczka z nadpisem 
„poległym Polskim nieznanym żołnierzom w 
1920 t“. * ] 

Do późna miejscowa ludność tłumnie 
odwiedzała mogiły poległych, posyłając swe 
westchnienia i modlitwy przed tron Najwyż- 
szego za tych, którzy swe młode życie poło- 
żyli za wolność tutejszego ludu i w obronie 
wiary Chrystusowej przed zgnilįzną bolszė- 

wicką. z 
Rozczulający był widok, gdy biedna, 

wiejska babina przynosiła świeczkę i żegna- 
jąc się stawiała na grobie żołnierza, mówiąc 
„gdy umierali i ich grzebali nikt gromnicy 
nie zapalił przy śmiercj i pogrzebie. Nie 
mieli biedacy nikogo ze swoich krewnych 
przy sobie, nawet niektóre w niepoświęco- 
nym dole pogrzebani. Postawię wam choć 
teraz gromnicę święconą, bo tu choć i du- 
żo pali się świeczek, ale kto wie czy święco- 
ne*. Tak rozumując, poczciwa babina, po- 
stawiwszy świeczkę westchnąwszy  odcho- 
dziła odmawiając „Anioł Pański". 

Bardzo dużo słyszałem głosów — dla- 
czego wieczorem nie było urządzone nabo- 
żeństwo żałobne z księdzem nad mogiłami 
poległych, co byłoby pożądanem z piinktu 
widzenia państwowo-chrześcijańskiego. od- 
prawienie modłów żałobnych za tych, któ- 
rzy w obionie Ojczyzny i Chrześcijaństwa 
głowy swe złożyli. Uważam, że to było 
przeoczenie i w przyszłym roku chyba miej- 
scowy ksiądz wspólnie z ludnością urządzi 
nabożeństwo żałobne wieczorem nad groba- 
mi polegiych. Muszę zaznaczyć, że do póź. 
nego wieczora przy grobach poległych był 
podtrzymywany przez miejscową policję 
wzorowy porządek. Coś nie było widać tyl- 
ko miejscowego Koła Młodzieży i innych or- 
ganizacyj... Czyżów sea Yytetety tylko na pa- 
pierze! 
ZSS 007 HY е Miejscowy. 

Głos w kwesfji naszych „Kapla- 
nów oświafy” 

Onegdaj na łamach „Słowa” p. St. Wójt 
Rymsz uczynił pod adresem nauczycielstwa 
pow brasławskiego cały szereg zarzutów, 
które oczywiście nie przebrzmiały bez echa. 
Jak z procy posypały się ze wszech stron 

0 więcej rzeczowe odpowiedzi. 
ymczasem, dopóki odgłosy dyskusji nie 

przebrzmiały i ucichły, chcę rzucić na łamy 
cierpliwego „Słowa* parę swych uwag. 

Nie czynię zarzutów jednostkom z poš- 
ród nauczycielstwa, uspołecznionym, wzoro- 
wym obywatelom i dobrym pedagogom — 
wychowawcom, ale tym, którzy dla zaspoko- 
jenia swego „ja”, dla rozgłosu czy też wresz- 
cie dla honoru usjłują wprost przez „gwałt 
być prezesami oddziału, koła lub kółka róż- 
nych organizacyj wiejskich; — prezesami — 
lalkami, aby później stale spóźniać się na 
wszelkie zebrania organizacji lub tež wcale 
nie przychodzić „z braku czasu* (lakonicz- 
ne, tradycyjne powiedzenie). Ale jak rzektem 
nie mam zamiaru polemizować, chcę tylko 
„rzucić parę swych uwag* jakie nabyłem 
czytając poszczególne artykuły i korespon- 
dencje dotyczące tej drażliwej kwestji — 
szczególnie dla nauczycielstwa nawet z poza 
Brasławszczyzny. 

Korespondencja p. St. Wójt - Rymszy, nie 
przeczę, może nawet nieco wybiega treścią 
poza ramy przyzwoitości, ale dziwić się te- 
mu nie należy. Prawdopodobnie pjsała ją 
osoba młoda, — jedna z tych ofiar „wysmo- 
kingowanych, wyfrakowanych i wypudrowa- 

EEST TSS A CZTERO KIEDY ACER TEZY SORTED ZAC OBO BETRTTRESAI _ 

WILNO — BERLIA — LIPSK — DREZNO — WILNO 

odresem: Wilno, red. „Słowa dla p. 

nych* pedagogów, lub też ofiara „Chuchry 
natury i karykatury człowieka”. Bo przy- 
patrzmy się tej treści uważniej, — przebija 

z tych kilkudziesięciu zdań rozpacz, z pozą 
wyrażeń może nieco ostrych i grubych wy- 
gląda błagalna prośba o ratunek. Jest to ina- 
czej mówiąc desperacja młodego działacza 
ua niwie tutejszej — wołanie i kołatanie do 
w'adz szkolnych, „fabryk* nauczycielskich į 
wreszcie do samych nauczycieli o sanację. 
A pamiętajmy,» podobnych desperatów jest 

wielu.. Ч 
Z odpowiedzi na ową „rozpacz“ najbar- 

dziej celową i rzeczową jest odpowiedź p. |. 
Hopki. Z artykułu jego przebija bezstronność 
czego nie ma w wypowiedzeniach p. J. Sta- 
szewskiego, który zarzuca p. St. Wójt-Rym 
szowi szkalowanie i bryzganie błotem (!!!) i 
odpowiedzi p. M. J. Święcickiego usiłującego 
tego, kto błaga o sanację w granie pedago- 
gów brasławskich, napiętnować jako grafo- 
mana uwążając go a nawet ich (!!” wielu) 
za największych szkodników i krzywdzicielį 
Państwa. Е 

Panowie pedagodzy! možecie nas nazy- 
wać wrogami Państwa, agitatorami, rozsie- 
wającymi i zaogniającymi stosunki pomiędzy 
Wami a społeczeństwem, które .w Waszej 
wyobraźni są jaknajlepsze, możecie posądzać 
nas o szkalowanie, o krótkowzroczność, o 
niekulturalność i t. p. i ect. lecz nie zapomi- 
najcię, žė“ | większość Was nie jest 
synami tej ziemi. Nam ludziom młodym, 
może niedoświadczonym wszyscy wybaczą, 
nietakt czy też błędy, łecz Wam dorosłym, 
ludziom ze świadectwem dojrzałości — nikt. 
Wy każdy odruch nasz nazywacje odruchem 
antypaństwowym, posądzacie o przeciwpań- 
stwową działalność, gdy tymczasem jesteśmy 
obywatelami miłującymi jedną Matkę — Oj- 
czyznę — Polskę. > 

Dziś obiecujecie podać „krótkie objek- 
tywne sprawozdanie z działalności nauczy- 
cielstwa brastawskiego na polu oświaty”, 
dziš, kiedy Wam uczyniono zarzuty, a gdzie- 
ście byli dotąd? Pocóż milczeliście? Czy uwa- 
żaliście za zbyteczne nas informować? Jeśli 
tak, to tem samem stwjerdzaliście, że nas 
ignorowaliście. Dlatego też 
na nas; cierpliwość nasza wyczerpała się. 

J. T. Budźko. 
P. S. Najmocniej przepraszam P. P. Nau- 

czycielek i Nauczycieli, którzy zasługują na | 
miano prawdziwych siewców oświaty i współ 
pracują z nami —- działaczami * tutejszemj. 
Wybaczcie! to 

> OSZMIANA 
— Wystawa. W dniu 7%b. m. w Osz— / 

mianie odbyła się wystawa prac konkurso- 
wych organizacji Młodzież y z terenu powia 
tu. Młodzież biorąca udział w konkursach 
uprawy buraków pastewnych, ziemniaków i 
kapusty bardzo licznie stawiła się na wysta- 
wę przywożąc owoce swej pracy, w posta- 
ci okazowych ziemniaków, buraków j kapu- 
sty. Na wystawę przybyły 9 zespołów S. M. 
P. i 4 zespoły Kół Młodz. Wiejskiej, wysta- 
wa odbyła się w lokalu miejscowego teatru 
i rozpoczęła się nabożeństwem w kościele, 
poczem p. starosta Kowalewski po okolicz- 
nościowem przemówieniu przeciął wstęgę 
przy wejściu na wystawę.  Przywiezione 
przez młodzież na wystawę okazy roślin 
konkursowych czyniły imponujące wrażenie 
swoim wyglądem. Wśród innych figurowały 
również bardzo okązałe okazy kukurydzy 
„wczesnej bydgoskiej" wyhodowanej przez 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żupra= 
nach. Atrakcją wystawy. było wygłoszenie 
referatu przez przodowniczkę najlepszego ze- 
społu konkursowego w powiecie druchnę St. 
Młodz. Polskiej w Dokurniszkach, Dawido- 
wiczównę Helenę na temat „uprawa bura- 
ków* pastewnych, oraz ogłoszenie wyników 
konkursów. Nagrody w postaci dyplomów 
honorowych otrzymali nieliczne osoby ze star 
szego społeczeństwa, które udziałem swym 
w tej pracy wybitnie przyczyniły się do wy- 
ników pracy konkursowej. Nagrody mistrzow 
skie w powiecie otrzymali: druchna ze St. 
Młodz. Polskiej w Dokurniszkach — Dawi. 
dowiczówna Helena I za wzorową uprawę 
buraków. Druh ze St. Mł. Pol. w Szutowi- 
czach Aplinowicz Juljan za wzorową uprawę 
kapusty II nagrodę, druh ze S. M. P. w Osz- 
mianie, Niewiadomski Józef III nagrodę za 

    

  

Co zdążyłem zobaczyć? 

O Berlinie miałem możność „wy 
głosić odczyt* w Radjo. Mówiili mi 
potem niektórzy znajomi, że za bardza 
go pochwaliłem. Za dużo kurtuazji w 
stosunku do Niemców. Nie umiałem na 
to odpowiedzieć. Nie jestem  polity- 
kiem; polityka mię nawet nie interesu- 
je. Od tego są wybrańcy narodów, któ- 
rzy podróżują od stolicy do stolicy, 
pięknie przemawiają, uśmiechają się 
wytwornie, a po powrocie do swoich 
krajów albo piszą o sobie czułości al- 

„bo impertynencje. ja sobie oglądałem 
Berlin jako skromny widz, który nie ży 
wi żadnych uczuć nacjonalistycznych, 
widz, który chciałby być objektywnym, 
a który mimo wszystko nie czuje się 
tak znowu źle wśród narodu, który 
wydał Goethego i Schillera, Cranacha i 
Durera, Keplera i Haekla. Poza tem, 
cenię niezmiernie wygodę. Wolę pod- 
różować autem po asialtowanej szosie, 
niż trzęsącym się wózkiem po bocz- 
nych wykrotowych drogach. Rozumiem 
wprawdzie romantyczny urok kurnych 
chat i mokradeł, z przyjemnością mo- 
gę podziwiać ich widok nietylko na 
pięknym obrazku, lecz i w naturze, ale 
wolę murowane domki z czerwoną da- 

> chówką, i elektryczność od łuczywa. 
To też musiały mi się nasuwać ana- 

logje pomiędzy małem miasteczkiem 
niemieckiem, naprzykład Elsterwerdą, 
Oszmianą, i rezultatem tego było prag- 
nienie, aby Oszmiana wyglądała jak 
Elsterwerda, nie zaś niechęć do Niem- 
ców. Przykro bywa przecie niekiedy 
Polakowi zagranicą, bo nie zawsze moż 
na mówić o literaturze i o sztuce; na* 
tomiast, gdy widzi się w Lipsku pom- 
nik Poniatowskiego i ulicę 

  

jego imieniem, może go to nawet wzru- 
szyć, chyba, że jest z natury bardzo 
ciężki. Ale wówczas pewnie wcale nie 
rusza się ze swego podwórka, a lata i 
wieki spływają po nim, panie dobro* 
dzieju, całkiem niepostrzeżenie. Porów 
nać pewne rzeczy jest czasem bardzo 
dobrze, bawiem porównanie pokazuje, 
że jest jeszcze jedna strona zjawiska. 
Naprzykład, przechodziłem zrana w 
Berlinie przez Tauentzienstrasse. Uli- 
ca ta leży w najbardziej  wytwornej 
(modne dziś słówko: prawdziwie wy- 
tworny dżentelmen używa tylko wy- 
twornych perfum o dyskretnym zapa- 
ch — Przemysławka); otóż ulica ta 
leży w najbardziej wytwornej dziś 
dzielnicy miasta — Berlin W — Ber- 
lin zachodni. Śródmieście bowiem — 
Unter den Linden z przyległościami — 
to dzielnica reprezentacyjna, najwspa- 
nialsze natomiast sklepy, kawiarnie, ki- 
na etc. koncentrują się w zachodniej 
części miasta. Więc przechodziłem tą 
ulicą. Ulica, jak ulica. Ruch ogromny, 
policjant na skrzyżowaniu w białych 
rękawiczkach obraca się jak wiatrak; 
w innych punktach gasną i zapalają 
się ostrzegawcze czerwone i zielone 
swiatła. Przechodzę tem samem miej 
scem w nocy, koło godz. pierwszej. 
Ruch już słaby. Pewna część jezdni na 
przestrzeni kilkudziesięciu metrów za- 
grodzona, i spora robotników kręci się 
tutaj. Jakaś naprawa. Nazajutrz prze- 
chodzę tą samą drogą (mieszkałem w 
pobliżu). Jakgdyby nic, ani śladu noc- 
nych reparacyj. Ta sama jezdnia, teń 
sam policjant, ten sam sznur pojazdów 
(sznur pojazdów — jakby to  powie- 

nie narzekajcie + 

Was się nie tyczy. |. T B. į 

  

króla Ifalji 
BANKIET NA KAPITOLU I W AMBASADZIE PRZY WATYKANIE. 

RZYM. 12.11. (PAT). Dzień urodzin królewskich obchodzony był w całej Italji z 
wielkim entuzjazmem. Wieczorem w pałacu Konserwatorjum na Kapitolu minister spraw 
zagranicznych Grandi wydał obiad na cześć członków korpusu dyplomatycznego przy Kwi 
rynale. Przy deserze nuncjusz apostolski, jako dziekan korpusu, wzniósł toast za zdrowie 
pary królewskiej i za pomyślność narodu włoskiego. 

Odpowiedział na to minister Grandj, wznosząc kielich za zdrowie monarchów i na- 
czelników państw, reprezentowanych przy dworze italskim oraz na pomyślny rozwój ich 
narodów. Ambasador Italji przy Stolicy Apostolskiej wydał w apartamentach ambasady 
bankiet z okazji rocznicy urodzin królewskich W bankiecie wzięli udzia* karydnałowie Ga- 
sparri i Vantelli oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. 

Nie było zamachu na Mussoliniego 
RŻYM, 11 XI. PAT. Agencja Stefaniego komunikuje, iż rozpowszech- 

nione zagranicą pogłoski o nowym zamachu na Mussoliniego są calkowi- 
cie bezpodstawne. 

IASTO 
M [| iLIONA Mums PO! 

kowe dzieło. 

BLANCHETTI, 

: E a 
Dąbrowskiego 5 akc „Sł Once Dąbrowskiego 5 

Premjera! Wkrótce premjera! Obraz, który każdy widzieć powi- 
nien od najm ódszego do najstarszego 

Jedyny obraz, który uzyskał protektorat Ligi Narodów. Epo- 
Realizowane na tle bohaterskich zmagań z wojny 

światowej. Dokładna rekonstrukcja historyczna. Śmierć znanego. 
pułkownika Oriant'a. Film poświęcony męczennikom najokrop- 
niejszej udręki ludzkości. Wojnie! W rolach głównych: ZUZANNA 

ANDRE NOX i HANS BRANSEWETTER. 
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Najlepsze nožyki do golenia 

Sprobój a przekonasz się 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 
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W Cuwartek 
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Listopada 
maaac Diagnienie 1 klas) — 
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W Piątók 
15 
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20 Loferji Państwowej 

Główna wygrana zl. 

Szanse kolosalne! Połowa 

Ryzyko minimalne! 

150.000 
Ogólna suma wygranych dotychczas niebywała: 

2 52 MILJONY ZŁOTYCH 7 
wygranych i 2 premie!!! 

Cena b. niska — niezmieniona!!! 
  

[l 2ł. 10 

ilo o dobro swego dom 
  

ELITE 
WILNO, Wielka 44. 

Centrala kolektury: Warszawa, 

Zamówienia prowincji 

Konto P. K. O. 81051. 

—Б |--   3'4 П. 30 |-| M 1. T] 

dba, kupuje nasz Jos!!! 
Nasz szczęśliwy adres: 

TEL I S-ka 
Marszałkowska 146. 

załatwiamy odwrotną pocztą. 

Firma egz. od 1835 r. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. graczom. 

PREMIJA ZŁ. 400. 

19 LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
SET INIT GK ALL STI NAT TOO DANIS OEAKSKARSKSSST S 

wzorową uprawę ziemniaków. 
Nagrody powiatowe zespołowe otrzy- 

mali I nagrodę zespół S. M. P. уу Dokurnisz- 
kach za uprawę buraków (przeciętny plon 
8,000 рид. @ hektara, II nagrodę zespół Ko- 
ła Mł. Wiejskiej w Starej — Rudni za upra- 
wę past. buraków ill.iagr. zespół S.M.P. 
w Szutowiczach za wżorową uprawę kapu- 
sty. W każdym zespole zostały wydane trzy, 

musiała być drobną. Myślę jednak, że 
magistrat nie czekał, aż jezdnia się 
całkiem zawali, i łatał dziurkę póki 
mała. Tak go praktyka nauczała. Na- 
turalnie, to jest Berlin, wielka stol'ca, 
czteromiljonowe miasto. Tam takie 
tempo jest konieczne. W Warszawie 
robi się tak samo. Ale, uwzględniając 
wszystkie okoliczności łagodzące moż- 
na jednak rozumować w ten sposób: 
to, ca zrobią tam w ciągu jednej nocy, 
niech w Wilnie robią tydzień; to, co 
robią tam tydzień, niech w Wilnie zro- 
bią w ciągu 3 miesięcy: niech wyasfal- 
tują na próbę w ciągu trzech miesięcy 
skrawek ulicy Mickiewicza wzdłuż pla- 
cu Łukiskiego. Taki maleń ki kawałek 
asfaltu ileż radości wniesie! Jaką roz- 
koszą uczyni ruch uliczny! 

Ach, ruch uliczny! Ruch uliczny 
upaja,-wciąga człowieka w życie. Jeśli 
do tego nad miastem niebo jest czyste 
a jezdnie jak szkło lśniące — czegoż 
więcej potrzeba. Zapomina się o tros- 
kach i przykrościach, fala uliczna wgar 
nia człowieka w siebie, rozgrzewa, 
podnieca i skłania do tej uśmiechniętej 
refleksji, że życie jest jednak piękne i 
może być nawet romansem. Gładka 
jezdnia jest koniecznym warunkiem ru- 
chu i rądości. Człowiek wówczas sta- 
je się zgrabną piłką, która sama zaczy- 
na się toczyć i podskakiwać z radości. 
A dziurawy chodnik i wyboista jezdnia 
— to tysiące przeszkód w radosnem 
toczeniu się obywatela do celu. Chyba, 
że jest porządnie nagazowany i toczy 
się automatycznie. Ale to zasługa ga- 
zu, a nie chodnika. Dziurawy. chodnik, 
szczególnie błotną, słotną porą, gdy 
światła latarń nie płoną, staje się tor- 
turą, i zmusza człowieka do ciężkich 
refleksyj, zaczynających się od „psia- 
krew”, i od tego, że życie nie jest ro- 

nazwanądzieć inaczej?). Oczywiście naprawa mansem. 

009 na Nr. -110562 

również padła U NAS. 

nagrody dla tych jednostek, które swoją 
pracą i poświęceniem się najwięcej przyczy- 
niły się do podniesienia kultury rolnej. Po_ 
nadto wszyscy, kto brał udział w konkur- 
sach otrzymali znaczki i dyplomy za udział 
w konkursach. Wystawę zaszczycjli swą 
obecnością p. Kobyliński delegat Min. Roln." 
oraz w/z p. wojewody wil. p. Szaniawski — 
naczelnik wydziału rolnictwa. Przechodzień. 

Takie refleksje prześladowały mię 
niekiedy w Niemczech. Bezmyślne po- 
równania i wnioski, że u nich jest wy- 
godniej, prościej i łatwiej. Stąd jest 
tam wesołość, trochę sentymentalna, 
trochę meszczańska, gitarowo-rubasz- 
na, ale powszechniejsza niż u nas; we- 
sołość, płynąca z zamożności, z po- 
czucia dosytu, nie wesołość rozpaczy 
i — „było nie było: jeszcze jeden służ- 
bowy*. 

Zamożność widzi się na każdym 
kroku: w urządzeniu mieszkań, w ga- 
tunku materjału na ubranie, w solid* 
nie wykonanych meblach, w niezdar- 
tych bucikach. Na upartego, może 
nie zawsze jest to estetyczne, choć z 
drugiej strony uważam, że osławiony 
niemiecki brak gustu — to trochę prze- 
sada. Zresztą dzisiejsze Niemcy — to 
nie przedwojenne, cesarskie. 

A poza tem. Lipsk jest piękny, a 
Drezno od strony Elby, od mostu Au- 
gusta wygląda jak przecudna kamienna 
rokokowa koronka. Polak może się na 
widok tej koronki zdobyć na smutną 
uwagę: rzeźbili ją nasi Sasi. Tragiczny 
splot dziejawy. Ten sam August III, 
który z okien zamku warszawskiego 
strzelał do psów, jten sam August III — 
kupuje za 20.000 dukatów sykstyńską 
Madonnę Rafaela. Ale gdy się błądzi 
po Starem Dreźnie, gdy się ogląda ta- 
kie kościoły, jak Hofkirche, Sophienkir- 
che lub Kreutzkirche, gdy się chłonie 
zmysłami Zwinger i jego namacalne 
piękno, — rozumie się, dlaczego w 
jednym z kościołów drezdeńskich roz- 
biła się nad Mickiewiczem bania poe-- 
zji. 

To są moje krótkie, szybkie wra* 
żenia. Nie zdążyłem wniknąć głębiej w 
życie współczesnych Niemiec, nie mogę 
przeto nic powiedzieć o życiu rodzin- 
nem, o polityce, o walkach partyj, o 

Apel do Naczelnej Rady Departameniu Sekwany 
obudowanie przylułków dla bezdomaych dzieci 

Doktór Rabinowicz zwraca się na 
łamach Matin'u z gorącym apelem do 
Naczelnej Rady Departamentu Sekwa- 
ny, że w epoce, w której tak wiele się 
mówi i pisze o coraz częstszych wy- 
padkach przestępczości wśród małolet- 
n'ch rząd i społeczeństwo tak mało ro- 
bią aby temu zapobiec. 

Ost tnie dane statystyczne wykazu” 
ja w obrębie Francji 50.000 dzieci, nie- 
dorozwiniętych, umysłowo-chorych i 
przestępczych o zwyrodniałych instynk 
tach. 

Z tego przypada na Departament 
Sekwany 2238 dzieci, które według 
orzeczenia lekarskiego nie mogą uczę” 
szczać do publicznych szkół elementar- 
nych. Te same dzieci umieszczone w 
szkołach specjalnych o typie szkoły w 
Asniere, mogłyby nabyć potrzebnych 
wiadomości ogólnych i nauczyć się ja- 
kiego rzemiosła, mogącego im zapew- 
nić w przyszłości dostatnie utrzymanie. 
Otóż cały departament Sekwany posia- 
da tylko 13 klas dla niedorozwinię- 
tych, i tylko jeden internat w Asniere, 
mogący pomieścić zaledwie 130 dzieci. 

Pan Jourdan dyrektor Instytutu w 
Asniere stwierdza fakt, że corocznie 
setki zaniedbanych i niedorozwiniętych 
dzieci, nadających się według orzecze- 
nia lekarskiego do specjalnej nauki, o- 
czekuje latami na przyjęcie do Instytu- 
tu, który niestety z powodu braku miej 
sca tylko 20 kandydatów może przyjąć 
rocznie. 

Czyżby departament Sekwany tak 
dbały o los dzieci biednej ludności, nie 
mógł otoczyć opieką i tych najnieszczę- 
ślwszych bo niedorozwiniętych umy- 
słowo. 

Nie lepiej się przedstawia sprawa 
małoletnich przestępców. Z . badań 
przeprowadzonych przez znakomitych 
psychżatrów na młodocianych pensjo- 
harjuszach małej Roquette i Fresne 
wynika, że przestępczość wśród dzieci 
jost następstwem: . patologicznej dzie- 
dziczności, złych przykładów, zanied- 
bania moralnego i niemoralnego wy- 
chowania. 

Na poparcie swoich wywodów dr. 
Rabinowicz przytacza przykład 14-et- 
niego chłopca, syna pijaka i zbrodnia- 
rza, matki alkoholiczki, mającego 3-ch 
braci złodziei i bandytów, siedzących 
obecnie w więzieniu. Otóż ten 14-letni 
przestępca tak bardzo dziedzicznie ob- 
ciążony, jest już powtórnie karanym, 
wygląda on na 7-letnie dziecko, tak 
bardzo drobny i mały. Nie jest on an: 
idjotą ani matołkiem, tylko dzikim, 
chytrem i mściwem dzieckiem, które 
nie znosi sprzeciwu, i gryzie boleśnie 
za najmniejszą uwagę. O rodzinie swo” 

Perła Kleopatry 
(ZK) Oryginalna przygoda spotkała 

jedną z najbardziej znanych artystek w 
Paryżu. 

Pomiędzy inną cenną biżuterją ar- 
tystka ta miała cudną perłę wartości 
200.000 franków. Miała ona również 
psa faworyta. Któregoś dnia perła oder 
wawszy się spadła a piesek ją połknął. 

Sprowadzono natychmiast wetery- 
narza, który się psem zaopiekował. 
Niestety piesek jakby przeczuwając 
ustokrotn'enie swojej wartości przez 
dwa dni nie chciał perły oddać. Wresz- 
cie po zastosowaniu silnych środków 
przeczyszczających perła wróciła da 
właścicielki. 

Lecz jakież było rozczarowanie ar- 
tystki, gdy jubiler orzekł, że pod wpły- 
wem zwierzęcych soków żołądkowych 
perła straciła blask, a co za tem idzie 
znaczną część swojej wartości, gdyż 
obecnie jest ona wartą tylko 25 tysięcy 
franków. Es aś 

szkolnictwie i tym podobnych specjal- 
nych zagadnieniach. A co się tyczy na” 
przysiad Remarque'a czy Tomasza 
Manna, Wassermanna czy Bronnera — 
mogę o tem' czytać w Wilnie. 

Zainteresowały mię _ natomiast 
Tanzlokale z ich mtodemi Animierda- 
men, zaciekawiły Nachttanze, ale, jak 
się okazuje, wszędzie są takie same, 
tylko dekoracje inne, publiczność mię- 
dzynarodowa. A w Eldorado okazało 
się, że jedna z pań, która przysiadła się 
do mego stolika, była piękną córą Izra- 
ela z Krakowa. 

Ale zainteresował mię także klucz 
od bramy, gdzie mieszkałem. Mały 
kluczyk „portatywny'* w kieszonce od 
kamizelki mieścił się znakomicie. Klu- 
czyk, który miał dwie bródki z dwóch 
końców; kluczyk, który otrzymałem od 
gospodyni w pięć minut po przyjeździe 
z dokładrą informacją, jak go należy 
używać. Rzeczywiście przekładało się 
go w zamku bez wysiłku, a olbrzymie 
ciężkie drzwi ustępowały pod nim ze 
zdumiewającą lekkością. 

Poszedłem do chińskiej restauracji 
na Kantstrasse i do rosyjskiego Mied - 
wiedzia na Rayrentherstrasse. Zjadłem 
tam bitki w śmietanie, był też ogurczik 
— jak w Wilnie. Spacerowałem po par 
ku w Sans Souci; uśmiechałem się, wi 
dząc w pałacu maleńkie łóżko, kryte 
błękitnym jedwabiem. Maleńkie łóżko 
Wielkiego Fryca, na które z rozrzewnie 
niem spoglądały cnotliwe Niemki. O 
czem one mogły myśleć? 

Uśmiechnąłem się również, gdy mię 
przewodnik w zamku berlińskim przy- 
prowadził do dawnego gabinetu Wilhel 
ma II i pokazał olbrzymie biurko. A na 
biurku (0, Remarque'u!) przybita mie- 
dziana tabliczka z napisem: Tu Kaiser 
Wilhelm II podpisał akt o mobilizacji 
i wypowiedzenie wojny w r. 1914. 

jej opowiada on z zachwytem i jaknaj? 
prędzei chce iść w ich ślady. 

Czyż więc nie jest. wielką krzywdą 
że pozwolono temu dziecku po pierw 
szem zwolnieniu z więzienia powrócić 
do tak zgniłej atmosfery rodzinnej, za” 
miast zatrzymać go w rozumnie prowa- 
dzonym domu poprawy, gdzie możnaby 
go było jeszcze wychować na uczciwe- 
go członka społeczeństwa, gdy teraz, 
w wieku 14 lat nie da się już jego cha- | 
rakteru zmienić. 
Przemawiając w imieniu wszystkich 

przyjaciół dzieci upośledzonych, doma- 
ga się Rabinawicz zakładania domów, 
w których zaniedbane i nieszczęśliwe 
dzieci będą podadane obserwacji spe- 
cjalistów, a po zbadaniu ich uzdolnień 
i skłonności, skierowywane do szkół 
specjalnych z internatem, lub do wzo* 
rowych domów poprawy, gdzie pracu 
jąc w rzemiośle lub jeszcze lepiej za- 
trudnieni w rolnych fermach wyrosną 
na porządnych i dzielnych obywateli 
kraju zmniejszając tem samem kadry 
przyszłych przestępców. 

Budowa szkół tego typu, interna- 
tów i domów poprawy w dostatecznej 
ilości jest kwestją palącą, dla tego nie 
wątpi on, że Rada Najwyższa depar- 
tamientu Sekwany da pierwsza dobry 
przykład w ich urzeczywistnieniu Z. K. 

Pogróżki Anquefila 
(ZK) 11 Izba karna nie'ma sta- 

nawczo szczęścia do pana Jerzego An- 
quetil byłego redoktora gazety „La Ru- 
meur*, który za nic nie chce stanąć 
przed trybunałem, wybierając raczej 
śmierć głodową niż wyrok sądowy. 

Jak wiemy rozprawa przeciwko pa” 
nu Anquetil została ponownie odroczo- 
na na dwa tygodnie, z powodu nieby-* 
wałego wychudzenia więźnia i jego 
nadmiernego osłabienia, pomimo ostre- 
go protestu współoskarżonych, którym 
już dokuczyło zbytnie przewlekanie 
sprawy. : 

Otóż dowiadujemy się obecnie, że 
pan Anquetil dotknięty na honorze po” 
sądzeniem go o rozmyślne przewleka- 
nie sprawy, wystosował list do prezesa 
sądu, że rozpoczął obecnie demonstra* 
cyjną głodówkę, której nie przerwie aż 
do czasu prowizorycznego wypuszcze- 
nia go na wolność dla poprawienia 
zdrowia. 

Ciekawa rzecz, czy twardzi dotych= 
czas sędziowie nie ugną się przed 
widmem tak poważnej alternatywy. 

   R RZESZA 
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Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
naj k stau, najdokiadmej- 
aj maks RZEZ OCE i BEzwagiędi. 

na kontrola 'akości każdego nožyka 
wychodzącego z fabryki tłómacz” przy- 
słowiową doskonałość nożyków Gillette 
Żądać wyraźnie nožykėw Gillette. 

     
    
     
     

     
    
     

Przewodnik był zapewne monarchistą, 
bo mówił o tem ze czcią, a na placu 
zamkowym urządzali swój pochód Re- 
ichsbannerzy, republikańska młodzież 
niemiecka, która w rocznicę Konstytu- 
cji Weimarskiej ustawiała na mieście 
monumenty, kryte krepą ku czci wszyst 
kich poległych na wielkiej wojnie — i 
woła:a: niech żyje republika! 

Tymczasem za uniwersytetem, na 
spokojnej Doroshcenstrasse, staruszek 
bukinista stał przy swoim wózku - księ 
garskim i sprzedawał „Prolegomena do 
wszelkiej przyszłej metafizyki** za jed- 
ną markę. 

A tuż obok w Altes Museum spią 
sobie szczupłe, szczelnie w powijaki 
spowite, królewny egipskie, śpią od pię 
ciu tysięcy lat, a ich paluszki, splecione 
na piersiach, są smukłe i zgrabne. W 
przedsionku stoi piękny nagi Satyr о- 
bok marmurowego Meleagra z dzidą, a 
tam na Unter den Linden krzyczą gaze 
ciarze o Hadze i o Snowdenie. 

Zasię przed Altes Museum na placu 
Lustgarten bawią się dzieci w piasku, 
a z kamiennego mostu nad Elbą dre- 
zdenscy uczniacy rzucają kamyki do 
wody, krzyczą i przekomarzają się, tak 
samo, jak u nas nad Wilją. 

A o świcie—jak to mówi Kaden? 
— a 0 świcie — jakiż to stukot, jakież 
ta kroki, jakież to pracowite wiosłowa- 
nie mioteł? Starzy ludzie, mężczyzni i 
kobiety, zamiatają ulice śród domów 
głucho jeszcze zamkniętych do snu. 
Ach, i tak samo zamiatają o tej porze 
w Kutnie, w Jaśle, Mołodecznie i 
w Gnieźnie. Tak samo w Rheims, i w 
Charkowie, w Turynie i w Jaffie. Wszę- 
dzie tam, gdzie sobie w domach mie- 
szkamy i żyjemy w honorze szyldów na 
szych i napisów. 

J. Wysz.



sLOWO 

AURJEŃ GOSPODARCZY LILII WSCHODNICH 
Żyta w bilansie handiowym Wileńszczyzny 

Za ostatnie 9 miesięcy 1924 r. wwóz 

żyta (ziarno) do Województwa Wileń- 

skiego, po potrąceniu bardzo nieznacz- 

nego eksportu, wynosił około 13 tysię- 

cy tonn. W latach 1925—1927 różni- 

ca między wwozem a wywozem waha- 

4 ła się w granicach od 20 do 24 tysięcy 

tonn. Ten stan rzeczy usprawiedliwiał 

i uzasadniał twierdzenie, że import ży- 
ta (jak zresztą i innych ziemiopłodów ) 

nie znajduje się tu, z powodu specjal- 

nych naszych warunków, w jakiejkol- 
wiek funkcjonalnej zależności od wy- 

sokości urodzaju. A mianowicie, od 

chwili, kiedy wielka własność,  skut- 

kiem reformy rolnej, zniszczenia, ko- 

nieczności rozdrabiania ziemi i t. p., 

przestała być głównym producentem, 
zaspakająjącym potrzeby miejscowych 

rynków, aprowizacja miast przeszła 

przeważnie w ręce mniejszej własności. 

Wobec niskiej wydajności gruntów 

normy konsumcji drobnego rolnika, jak 

йа to już nieraz wskazywałem, są 

wprost głodowe, i gdyby nie ziemniaki, 

które w drobnem gospodarstwie zastę- 

pują brak zdrowych pokarmowych 

pierwiastków, moglibyśmy mówić o 

stałem niedojadaniu. Z plonów swych 

rolnik zmuszony jest część spieniężać, 

by opłacić podatki i świadczenia na 

pokrycie których zarobki uboczne nie 

zawsze wystarczają, względnie by opę- 

dzić wydatki domowe. W ten sposób 
drobny rolnik, gdy mu urodzaj dopisze, 

więcej zjada i lepiej karmi inwentarz, 

— gdy zaś dotknie go klęska nieuro- 

dzaju, jeszcze mocniej zaciska pas — 

dostarcza jednak i w tym i w drugim 

wypadku na rynki miejscowe mi. 

więcej stałą ilość zboża. Dlatego i. 

import zboża nie ulega większym wz 
haniom z roku na rok w zależności od 

stanu urodzaju. 
Czy rok 1928 potwierdza, powyższe 

zdanie. Z faktu, że r. 1927 pod wzglę- 

dem urodzaju nie był lepszy niż 1926 

zaś realizacja ziemiopłodów na jesieni 

,1928 r. całkowicie zawiodła, przeista- 
czając się w klęskę nieurodzaju, nale- 

NE przypuszczać, że w roku 1928 

import żyta będzie większy niż w 1а- 

tach poprzednich. W rzeczywistości 

zaś nie przekroczył on 18 tysięcy tonn. 

Właściwie nie możemy całkiem ści- 

śle określić jaką była nadwyżka impor 

tu nad eksportem bowiem „Rocz. staty- 

styczny przewozu towarów* uwzględ- 

nia nadania tylko do pewnej wysoko” 

ści, nie podając stacyj przeznaczenia 

przy nadaniach mniejszych. Na tę nie- 

uchwytną pozycję składa się przeszło 

4500 tonn. Liczbę 18 tysięcy tonn dla 

importu żyta do Województwa Wileń- 

skiego, otrzymujemy w drodze przypu” 

szczenia że około 2500 tonn (z 4500 

tonn) nadane zostały do stacyj Woje- 

wództwa Wileńskiego (w-wo Nowo: 

  

MFORMACJE 

ROZDZIAŁ ZAŚWIADCZEŃ WYWOZO: 
WYCH. 

Z dniem 16 listopada 1929 r. wchodzi w 

życie rozporządzenie o zwrocie ceł przy wy- 
wozie zbóż, mąki i słodu. Rozdział zaświad- 
czeń wywozowych, na mocy których będą 

4% płacane zwroty ceł zostaje powierzony 

YZwiązkowi Eksporterów Zboża Rzeczypo- 
spolitej Polskiej”. — Ponieważ walne zgro* 
madzenie wymienionego związku odbędzie 
się we środę dnia 13 b. m. w Poznaniu, po- 
czem w najbliższym czasie Rada Związku 
przystąpi do rozdziału kontyngentu na pierw 
szy Okres wywozowy, wszyscy eksporterzy 
winni składać za pośrednictwem organizacyj 
założycielskich, w których oprócz organiza - 

cyj ogólno-rolniczych” biorą udzjał: 
1. Centrala Rolników Śp. Akc. Poznań, 
2. Bank Kwilecki, Potocki i S ka Poznań, 
3. Poznański Bank Ziemian — Poznań, 
3. Landwirtschaizliche  Centralgenos- 

senschaft — Poznań, 
5. Pomorskie Stowarzyszenie Rolniczo- 

Handlowe — Toruń, , s 
6. Spółdzielnia „Kooperacja 

Warszawa, : 
7. Centrala Spėldzielczych Stow. Rol. 

ncizoj Handlowych Warszawa, | > 
8. Sp. Akc. Handlu Ziemiopłodami — 

Warszawa, 
* 9. Centrala Handlowa 
skich — Warszawa, 

10. Związek Ekonomiczny 
Kółek Rolniczych — Kraków, 

11. Syndykat Rolniczy w Krakowie, Od- 
dział Lwowski, Lwów, 

12. Związek Eksporterów Zbożowych — 
Lwów, 

13. Związkowa Spółdzielnia Zbożowców 
=p Poznań, ь 

14. Stowarzyszenie Kupców Polskich — 
Warszawa, ; 

15. Zrzeszenie Eksporterów Płodów Rol- 
nych py Związku Kupców — Warszawą, 

16. Zjednoczenie Młynów Handlowych 
— Poznań, 

17. Związek Młynów Polskich — War- 
szawa, р 

18. Sekcja Młynów — Krakow, | 
19. , Małopolski Związek Młynów — 

Lwów. PE 
Umotywowane podania o przydział im 

” ontygentu. Podania powinny zawierać żą- 
danie oparte z jednej strony na realnych 
możliwościach wywozu, z drugiej zaś na 
ilościach dotychczas eksportowanych, tak, by 
atent mógł uzasadnić wysokość żądanego 

przydziału. ł 

Narazje podanie należy kierować pod 
adresem: Naczelnej Organizacji Zjednoczone - 

o Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski 
w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego Nr. 7. 

Rolna“ — 

Spółdzielni Pol- 

Spółdzielni 

  

gródzkie, wchodzące w skład terenu 

wileńskiej dyrekcji P. K. P. odpada tu 

jako bilansowo czynne). 

Do wymienionych z nazwy w „Rocz 

niku“ stacyj przywieziono w roku 

1928 (z terenu innych województw): 

do Wilna — 11157, N. Wilejki — 3079 
Landwarowa — 30, Podbrodzia — 55, 

Jaszun 45, Ignalina — 31, Uszy — 62, 

Olechnowicz — 35, Dukszt — 258, 

Gudogaja — 75, Łyntup — 30, Рага- 

fjanowa — 27, Wilejki — 109, Głębo- 

kiego — 99 tonn. Ponadto sprowadzo- 

no do Wilna z Prus Wschodnich — 77 

tonn i z Rumunji — 31 tonn, oraz do 

Dukszt z Łotwy 49 tońn — co Czyni 

razem 15249 tonn. Dodając 2500 tonn, 

o których przedtem mówiliśmy i zao- 

krąglając, otrzymujemy liczbę 18000 

tonn dla przywozu żyta (eksportu ty” 

le co nie było). 

A zatem przywóz żyta, wbrew przy 

puszczeniu był w r. 1928 nawet mniej- 

szy niż w latach poprzednich. 

Sądzę, że zaważyła tu ta okolicz- 
ność, że rolnik, coraz bardziej brnący 

w długach, zmuszony był spieniężać 

plony pomimo braku ich dla potrzeb 

własnej konsumcji. 

W odniesieniu do województwa 

Nowogródzkiego, należy zanotować po 

gorszenie się stanu. W roku 1924 w 

ciągu ostatnich 9 miesięcy nadwyżka 

wywozu żyta nad wwozem stanowiła 

KR 
ŚRODA | : 
  

Wschód sl. g. 6 m. 41 

BtanistawaK 
ju'ro 

Jukunós B 

Spostrzeżenia meteorologicznie Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

Zachód sł. g, 15 m. 24 

2 @та 12 -— XI 1929 r. 

ciśnienie 61 

średnie w m. 

temperatura } 
šrednia ЭС 

opad za do- 5 
bę w mm, 1 

wiatr || ! 

przeważający  połudaowy 
Uwagi: pochmurne dzuźż;sty 

Minimum za dobę + 3 C 

Maximum za dobę -+  70C 7 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnieuia 
  

— Sprostowanie do „Listu otwartego". 
Do rubryki pod tytułem „List otwarty” w 
dniu 10. 11. br. w Nr. 260 „Słowa* wkradł 
się błąd interpunkcyjny, zmieniający sens. W 
odnośnem miejscu (wiersz 20 — 22 zg. rubr.) 
powinno być; ...,członkowie konwentu „Ba- 
topji* zareagowali. —Kategorycznie nie go- 
dząc się na sposób, w jaki było to zrobiono, 
uważamy jednak”... 

URZĘDOWA 

— (y( Audjencje u p. wojewody. Woje- 
woda wileński przyjął dzisiaj delegację od- 

działu ORO wojskowego pocztow 
ców z p. Kozłowskim na czele. Delegacja ta 
przybyła zaprosić p. wojewodę na członka 
honorowego komitetu poświęcenia sztandaru 
oddziału pocztowego przysposobienia wojsko 
wego. 

Ponadto przyjęte były pp. Bakszewiczowa 
i Białasowa w sprawach utworzenia komitetu 
stowarzyszenia opieki polskiej nad rodaka- 
mi na obczyźnie, 

— (y) Konferencja w sprawie ulg podat- 
kowych. P. wojewoda Raczkiewicz odbył 
wczoraj dłuższą konferencję z prezesem Izby 
Skarbowej p. Ratyńskim. Przedmiotem dy- 
skusji były sprawy podatkowe, a ściślej mó 
wiąc sprawy ulg podatkowych. 

WOJSKOWA. 
— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś 12 listopada do zebrań kontrolnych sta 
ja szeregowi rocznika 1902 nazwiska których 
rozpoczynają się na litery K i L. 

Jutro zaś z tego samego rocznika nazwi- 
ska ktróych rozpoczynają się na Ł, M, N. 

UNIWERSYTECKA 
— Pop S białoruskiego i ro- 

syįskįego w USB mają być uruchomione w 
najbliższym czasie. Kandydaci, pragnący u- 
biegać się o stanowisko lektorów tych języ- 
ków, zechcą się zgłosić u Dziekana Wydziału 
Humanistycznego w godzinach przyjęć co- 
dziennie od 12 — 13 prócz piątków. 

AKADEMICKA. 
„ — Z życia K! Vilnensia. W korporacji 

Vilnensia odbyły sję w dn. 7 b. m. wybory 
nowych władz na semestr I bież. roku akad. 
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu 
prezydjum z Cml t Rokiem Maksymiljanem 
na czele dokonano wyborów. W skład pre” 
zydjum weszli: Cmit. Rutkiewicz Witold — 
prezes, Cmlt. Krupieńczyk Edmund — vice- 
prezes, cmlt.Rok Maksymiljan — sekretarz; 
na Oldermana zaś powołany został Cmlt. 
Chromiński Witalis. Rok akademicki został w 
korporacji rozpoczęty i prace i wewnętrzne 
życie korporacji toczą się już normalnie. No- 
woobrane prezydjum między innemi posta 
wiło sobie za cel specjalną zwrócić uwagę 
na jak najściślejsze skonsolidowanie się wew 
nętrzne korporacji i podniesienie poziomu 
życia naukowego i społecznego korporacji. 

KOMUNIKATY. 
— Na dzisiejszą środę literacką (80-tą) 

wstęp mają wyłącznie członkowie zwyczajn 
związku literatów, członkowie sympatycy 0- 
raz osoby zaopatrzone w karty honorowe. Ze 
względu na szczupłość lokalu i konieczność 
przestrzegania charakteru „zamknietych“ ze- 
AA klubowych, zarząd ZZLP zmuszony jest 
Oqi0S. 

nia gości mają tylko członkowie zwyczajni, 
czyli zrzeszeni literaci. Na członków sympa- 
tyków można zapisywać się przy wejściu. 

  

  

   

  

że w myśl statutu prawo wprowadze + 

około 17000 tonn. W roku 1928 nad- 

wyżka ta zmalała do tysiąca — półtora 

tysięcy tonn: całkowity eksport do in- 

nych województw (zagranicę tylko kil- 

kanaście tonn) nie przekroczył 4000 

tonn, wówczas gdy tylko do Lidy przy* 

wóz z innych województw wynosił 

około 2400 tonn. 

Co się tyczy pszenicy w  ziarnie, 

przywóz jej do Województwa Wileń- 

skiego w dalszym ciągu był nieznacz- 

ny. Z. Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (0) Nowa taryfa podatku majątkowe- 

go. Dnia 10 grudnia 1929 r. upływa ostatni 
termin uiszczenia nowej raty podatku mająt- 
kowego. 

Newa rata została wyznaczona w następu 
jacej wysokości: 

1) dla podatników pierwszej grupy kon- 
tyngensowej (rolnictwo) o wartości majątku 
ponad 10000 zł., ustalonej na podstawie norm 
szacunkowych, — 1 proc wartości majątku, 
przyjętego prawomocnie za podstawę @0 wy 
miaru podatku: 

2) Dla płatników II i III grupy kontyngen 
sowej (wielki i średni przemysł i handel o- 
raz pozostałe kategorje płatników) o war- 
tości majątku, ustalonego na podstawje norm 
szacunkowych, ponad 10000 zł. nowa rata 
wynosi 0,6 proc. wartoścj majątku, przyję- 
tej prawomocnie do wymiaru podatku ma- 
„ątkowego. 

Płatnikom, którzy uiścili pewne sumy po- 
nad płatny dotychczas podatek, nadwyżkę 
policzy się na pokrycie nowej raty. O ile nad- 
płata nie pokryje nowej raty, płatnicy będą 
wezwani do ujszczenia różnicy, przvpadają- 
cej jeszcze do zapłaty. 

Ze względu na to, że nowa tylko 
dalszym poborem już ustaloneg _ podatku, 
nie przysługuje płatnikom od otrzymanych 
zawiadomień o nowej racie żaden srodek pra- 
wny. Nie wyklucza to możności żądania spro 
stowania ewentualnych błędów w obliczeniu 
nowej raty. 

  

ONIKA 
Początek o godz. 20. 3 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy) 14 listopada w Poradni Eu 

genicznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. Ryll - 

Nardzewski wygłosi odczyt na temat „Choro- 
by weneryczne i walka z niemi”. 

Początek o 6. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 

— Delegatka fundacji Rockielerow= 

skiej Aj ea w Wilnie. Przez dwa dni 

bawiła się w Wilnie przedstawicielka fundacji 

Rockfelerow skiej, Angiel a p. Crouwell w 

towarzystwie p. Babickiej, referentki służby 

zdrowia ministerstwa spraw wewnętrznych, 

P. Crouwell prowadzi z ramienia fundacji 

sprawę wykształcenia „prelęgniw społecz- 

nych.t.zw. hygjenistek i przy yła do naszego 

miasta w celu zaznajomienia się z organiza 

cją hygjenistek na Kresach oraz z naszemi 

instytucjami medycyny zapobiegawczej. P.P. 

Crouweil i Babicka złożyły wizytę p. wojewo 
dzie Raczkiewiczowi. 

— (0) Schronisko dla kobiet. Chrzešci- 
janskie t-wo ochrony kobiet w Wilnie przy 
pomocy Magistratu zakłada schronisko dla 
kobiet przy ul. Makowej 15, które będzie 
czynne od 15 listopada rb. Przyjmowani będą 
młode kobiety bez różnicy wyznania i naro 
dowości, potrzebujące chwilowego  schro- 
niska (do 2 tygodni). 

w sprawie rewizji u Złatkowicza. W 
związku z naszą notatką o rewizji w sklepie 
futer Złatkowicza zgłosił się do nas sam Za- 
interesowany z prośbą i oświadczył: 

Przed paru dniami przyszło do mego 
sklepu trzech nieznajomych, którzy oświad- 
czywszy, że są delegatami władz skarbowych 
dokonali rewizji i zakwestjonowali znaczną 
ilość towaru z bieżącego sezonu. Mimo okaza 
nia dokumentów stwierdzających że zakwe- 
stjonowany towar został sprowadzony legal- 
nie, załadowano go na furę i odwieziony w 
miejsce mu nieznane. Nieznajomi odmówili 
dania pokwitowania, jako też nie okazali na- 
kazu rewizji wobec tego nie wiem, kto mia- 
nowicie rewidował mój sklep. Władze sądowe 
jak również celne nic o tej sprawie nie wie- 
dzą wobec tego postanowiłem wszcząć spra 

' celu wyjaśnienia kto nałożył sekwestr 
na jego towar i spowodować zwrot takowe- 
go, jako zabranego bezpodstawnie. 

— (b) Gminy wyznaniowe żydowskie па _ 
prowincji. Zorganizowały się dwie gminy wy 
znaniowe żydowskie na terenie powiatu po- 
stawskiego. Jedna z nich powstała w sa- 
mych Postawach, druga zaś w Duniłowiczach 

— (o) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
lug danych wydziału zdrowia Magistratu, w 

ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 6, ospę wietrzną 5, pło- 
nicę 7 (1 zm.), błonicę 11, odrrę 104 (1 zm.) 
różę 5, krztusiec 6, gruzlicę 9 (1 zm.), jagli- 
cę ć, grypę 4, razem 163 osoby, z których 
3 zmarly. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski aa Pohulance. „Maman 
do wzięcia po cenach zniżonych*, Dyrekcja 
teatrów miejskich pragnąc dać możność ujrze 
nia swietnej krotochwili Grzymaly Siedlec- 
kiego „Maman do wzięcia" jaknajszerszym 
warstwom publiczności daje tę komedję dzjś 

cenach znacznie zniżonych, poczem „Ma- 
man do wzięcia” zejdzie zupełnie z repertu 
aru. W próbach „Sen nocy letniej“ Szekspi- 
ra. 

— Teatr miejski Lutnia. „R.H. Inżynier* 
groteska Winawera codziennie zapełniająca 
widownię grana będzie mimo olbrzymiego po . 
wodzenia tylko dzisiaj jeszcze, z powodu wy- 
stępów artystów warszawskich. Najbliższą 
premjerą bdzie „Oberżystka* Goldoniego. 

— „Trio“. Znakomicį artyści komedji i 
filmu, a mianowicie M. Malicka, A. Węgier- 
ko i Z. Sawan, wystąpią w teatrze Lutnia w 
najbliższy czwartek, piątek i sobotę w dosko 
nałej sztuce „Trio* Lenca. Bilety już są do 
nabycja w kasie zamawiań. Zainteresowanie 
wielkie. Własne dekoracje i urządzenia sceny. 

— Niedzielny poranek baletowy w Lutni. 
_ ,.” wybitna tancerka Sawina Dolska oraz 

7 letnia; )onia Minkowicz zainaugurują w se 
zonie bieżącym poranki niedzielne mające 
znakomite tradycje z poprzednich sezonów. 

„_ rogramie produkcje taneczne do muzyki 
Griega, „Giazunowa, Czajkowskiego i innych. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— Występ Marji Modrakowskiej. Jutro, 
' odbędzie sję niezmiernie ciekawy „Wie- 
"ve czwartek, w teatrze miejskim na Pohulan- 
czór pieśni" w wykonaniu wytw ornej pie- 
śniarki Marji Modrakowskiej. Program swiet 
nej artyst ki obejmuje pieśni włoskie, fran- 
cuskie, niemieckie i polskie, od epoki truba- 
durów aż do współczesnych autorów. Akom- 

uje Kazimierz Korab. Początek o godzi- 
nie 8 w. Bilety zawczasu do nabycia w kasie 
teatru Lutnį od g. 11 r. do O w. jutro zaś w 
kasie teatru na Pohulance od godz. 5 w. 

      

  

i. 
Wiktor Niewodniczanski 

inżynier technolog, długoletni członek Wydziału Wykonawczego Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej, członek Komisji Budowy Domu Akademickiego, przewodniczący Komisji Budowy 

Akademickiej Kolonji w Legaciszkach, zmarł dnia 9 listopada 1929 r. 
O czem zawiadamia 

Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej 
i Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

ż SĄDÓW 
ECHA TAJEMNICZYCH STRZAŁÓW. 

Swego czasu niemałą sensację wywołała 

w Wilnie wiadomość o tajemniczych strza 
łach w mieszkaniu oficera artylerji, por. Po- 

ciechina, zamieszkałego przy ul. Kalwaryj- 
śkiej. W wyniku strzelaniny,  zawezwane 

przez sąsiadów Pogotowie Ratunkowe odwio 
zło do szpitala dwie osoby, byli to ranni: 

por. Pociechin oraz student politechniki wo 

wskiej Bronisław Krzyżanowski, syn znane 

go w Wilnie adwokata b. senatora. | - 

| Stujęzyczna fama ogłosiła natychmiast Wil 

nu, że mjał miejsce pojedynek amerykański, 

powaśnieni strzelali do siebie z zawiązanemi 
oczami i rzecz jesna chodzi tu o kobietę. 

' Tyle w tem prawdy, że rzeczywście w 
wyniku pewnego nieporozumienia p. Krzy- 

żanowski strzelił do por. Pocjechina, a ten 

wyjął rewolwer i też strzelił, Obaj w zdene- 

rwowaniu oddali szereg strzałów. 
Sprawa przekazana została władzom są- 

dowym. Sąd wojskowy umorzył sprawę w 

stosunku do por. Pociechina uznając, że dzia- 

łał on w obronje własnej, natomiast p. Krzy- 

żanowski stanął przed sądem okręgowym. 
Rozprawa której przewodniczył wiceprezes 

Kaduszkiewicz trwała dwa dni i wczoraj ogło 
szony został wyrok. Wyrok skazujący. 

Rozprawa miała przebieg następujący. | 
Oskarżony oświadczył, że po burzliwej 

rozmowie z por. Pociechinym strzelił do nie- 
go, lecz nie w zamiarze zabicia go, a tylko 
chcąc unjeszkodliwić go w stosunku do pe- 
wnej kobiety. Nazwiska tej kobiety oskar- 

żony nie W Rz ч 
Zeznający charakterze świadka ojciec 

oskarżonego twierdził, że syn jego nie „mógł 

postąpić inaczej, ze względu na sytuację ja- 

ka się wytworzyła. Przyczyną pośrednią zaj- 

ścia była studentka UŚB, której nazwiska 

świadek nie chciał ujawnić nadmienjając iż sto 

sunek oskarżonego i por. Pociechina do tej 
studentki zna kolega oskarżonego studetnt p. 

W. Zonn.  / ! 
' Oświadczenie to dało asumpt sądowi do 

zawezwania p. Zonn'a w charakterze świad- 

ka. 
Stawiony przed sąd oświadczył kategory- 

cznie, że nje uważa za możliwe ujawnić na 
zwiska damy, zwłaszcza, że obaj zaintereso- 
wani trzymają je w tajemnicy. Wysoce takto 
wne to stanowisko św. Zonn'a spotkało się z 
krzywdzącą dlań decyzją sądu, wyznaczają - 
cego mu karę 200 zł. 
"Po zaprotokułowaniu tej decyzji sądu 

przewodniczący zapytuje świadka ponownie 
o nazwisko tajemniczej studentki. Świadek 
odmawia ponownie za co sąd wyznacza mu 
dodatkową karę w wysokości zł. grzyw- 
ny i 2 tyg. aresztu. 

Nie odniosło to żadnego skutku i świadek 
zostaje aresztowany. \ 

„ Dałsi świadkowie prof. Kościałkowski i ks 
Lęwicki dają o oskarżonym jaknajlepszą o0- 
pinję. 
>-Po zamknigciu przewodu sądowego zabie 

ra głos prokurator Zahorski wnosząc o suro- 
we ukaranie oskarżonego, który zdaniem p. 
prokuratora mógł inaczej załatwić tę sprawę 
nie uciekając się do użycia broni. Stanowisko 

to popiera przedstawiciel powództwa cywilne 
go zgłoszonego przez por. Pociechina w su- 
mie I zł. mec. Lityński. 

+ Obrońca oskarżonego mec. Jundziłł prosi 
o łagodny wymiar kary z uwagi na to, że 
oskarżony działał w momencje silnego psychi 
cznego wzruszenia. 

W rezultacie narady sąd skazał oskarżo- 
nego na 3 lata więzienia zamieniającego dom 
povas a po zastosowaniu amnestjį na 2 
jata. 

Po odczytaniu wyroku pełnomocnik are- 
sztowanego w pierwszym dniu procesu świa 
dka Zonna mec Matyasz złożył oświadczenie, 
z którego wynika, że aresztowany osa dzony 
został w areszcje centralnym, gdzie, jak wia- 
domo nie wydaje się więzniom pożywienie 
skarbowe. Sąd przychylił się do prośby mec. 
Matyasza i zarządził przeniesienie aresztowa 
nego do więzienia Stefańskiego, 

Zaznaczyć należy, że oskarżony p. Krzy- 
żanowski odpowiadał przed sądem z wolnej 
OB elass za kaucję w wysokości 30 
ys. zi. 

Kto była tajemnicza studentka, która ode- 
grała tak ważną rolę w życiu por. Pociechi- 

na oraz pp. Krzyżanowskiego i Zonna nie 
zostało ustalone. (y) 

  

СО GRAJA W KINACH: 

Piccadilly — Cyrk Rojał. 
Lux — Tancerka z Mosi о 
Heljos — Przedziwae kłamstwo Niny Pio 

trowny. 
Kino Słońce — Biała księżna z Moskwy. 

(Pola Negri). : 
Światowid — Pat i Patachon jako chłop- 

cy do rzeczy. 
Ognisko — Dama bez zaslony. 
Miejskie — Dalsze dzieje Tarzana. 
Wanda — Braiaka Potępieńców (Nowa 

odpowiedź na Braterstwo Krwi) 
Eden — Książę czy błazen. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (v) Tranzyt niemieckiego prze- 
mytu przez Litwę do Polski. W dniu 11 
bm, organa 6 brygady KOP wykryły na 
trakcie Ejszyszki — Wilno znaczną 
partie niemięckiego towaru przemyca 
nego przez Litwę do Polski. 

. Zatrzymana partja towaru przeważ 
nie galanter i, wartości okało dwuch ty 
sięcy zł. należała do Amburg Musiejki, 

eszkańca kolonii Nowosiołki gm. ol- 
"'enickiej. On też był inicjatorem całej 
aiery przemytniczej. 

— (y) Gajowy maj. Toklinopol zamordo- 
way przez nieujawnioną csobę. Prze d kilku 
dniami zaginął gajowy lasów majątku Tokli: 
nopol Stefan Łazar. Staranne poszukiwania 
prowadzone przez policję doprowadziły do 
rozwiązania zagadki. 

Zwłoki Łazara znalezjono w lesie koło 
wsi Borońce. Kto dokonał zbrodni niewiado- 
mo dotychczas. Najprawdopodobniej jest to 
akt zemsty kłusowników, z któremi zamordo 
wany walczył zawzięcie uniemożliwiając im 
tem samem uprawianie swego procederu. 

— (c) Od domowego złodzieja trudno 
się ustrzec. Rywie Cygan (zaułek Gazowy 2) 
ukradziono ze schowku jej tylko wiadomego 
posiadany od dłuższego czasu zapas gotów= 
ki w wysokości 155 rubli ros. w złocie i 31 
dolarów. Okoliczności kradzieży nasuwają 
przypuszczenie że dokonała tego osoba ob- 
znajomiona ze zwyczajami poszkodowanej j 
bezwzględnie poinformowana o skrytce. 

— ©) Wypadki w cyfrach. Za czas od 9 
do 12 bm. do godziny 9: rano zanotowano w 
Wilnie 166 wypadków, w tem: kradzieży 26, 
podrzutków 7(!!), zakłóceń spokoju i nadu- 
życia alkoholu 45, wykroczeń administracyj- 
nych. 37. 

—„(e) ZŃeczny pożar. Z powodu nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem we wsi 
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Profesorowi Ruszczycowi, ks. pastorowi Loppe, p. J. Adolphównie, 

b. kolegom szkolnym oraz uczniom, jak również i wszystkim innym, któ- 

rzy przyjeli udział w smutnym obrządku — pogrzebie mego męża 

sf p. 
Miireda Ernesta Fryca ZASTRÓWA 

tą drogą składam serdeczne — Bóg Zapłać. 

JULJA ZASTROWA. 

SPORT 
Wiadomości z całej Polski 

Obecnie największem z-interesowaniem 
się publiczności poch alić się może piłka 
nożna. 2 

Podczas gdy lekkoatleci, wioślarze, 
tenisiści i kolarze zapadli w sen zimowy 
ną boiskach piłkarskich rozgrywają się 
PEN największe — bo decydujące 
oje. 

W „rozgrywkach Ligowych oraz 'mi- 
strzów poszczególnych okręgów ;A-klaso- 
wych pretendujących do wejścia na naj- 
wyższy szczebel piłkarski — Ligę każde 
niemal posunięcie ma gogromne znaczenie 
i obserwowane jest przez publiczność z 
niesłabnącym zainteresowaniem. 

Niedziela ubiegła przyniosła w rozgryw= 
kach ligowych pewne zmiany. ,Przedewszy- 
stkiem Warta wysunęła się na czoło 1abeli 
mając 31 punkt przy ;wszystkich meczach 
rozegranych. Wiceliderem jest : Garbarnia, 
Ma ona też 31 punkt i jeden mecz do ro- 
zegrania z Pogonią. Wynik nawet remisowy 
daje jej tytuł mistrza. | Só 

Legja kroczy na trzecim miejscu z 29 
punktami mając przed sobą spotkanie z Tu- 
rystami. 

Do klasy A spada definitywnie S.K.P. 
(dawniej S. F. C.-Katowice) i najprawdo- 
podobniej Ruch lub Turyści. 

Mniej szans do spadku mają drużyny 
iwowskie Pogoń i Czarni. i 

W rozgrywkach | finałowych mistrzów 
okręgowych lwowska Lechja pnie się na- 
przód zwyciężając Naprzód sląski i Ogni- 
sko wileńskie. 3 

Świetny nasz biegacz Petkiewicz, zwy* 
cięzca Szwedów, Francuzów, Anglików i... 
nawet „samego* Nurmi'ego wybiera się do 

Ameryki. J 
Znany menager amerykański  Quist, 

występujący w.imieniu organizacji dzienni- 
karskiej, urządzającej wielki mityng spor- 
towy zwrócił się do polskich władz lekko- 
atletycznych z propozycją zezwolenia 
Petkiewiczowi na start. Petkiewicz wyjeżdza 
wkrótce. 

« jednocześnie prawie z Petkiewiczem 
wyjeżdża do Berlina po laury inna sława 
sportu polskiego—kolarz,  Szamota. Po 
świetnych jego zwycięstwach warszawskich 
należy się spodziewać nowych „tryumfów. 

Wkrótce zapewne rozpoczaie się juź 

sezon narciarski i hockey'owy, do którego 
sportowcy wileńscy zaczęli się już przygo- 
iowywać. Te 

  

Nowosady gminy zabłockiej powstał pożar, 
który zniszczył 3 stodoły, 2 chlewy, wraz z 
inwentarzem żywym i martwym, Straty wy- 
rządzone pożarem sięgają 20 tysięcy złotych. 

Ogień wybuchł w jednej ze stodoł gdzie 
pracujący tam wieśniak rzucił na słomę niedo 
alek papierosa. 4 

Budynek momentalnie stanął w płomie- 
niach i mimo natychmiastowej akcji ratowni- 
czej przesunął się na sąsiednie zabudowania. 

— (c) Okradii gościa. Konstantemu Czę- 
snowiczowi (Horodelska 20) podczas jego 
bytności u znajomych w jednem z mieszkań 
wpobliżu ogrodu po Bernardyńskiego skra- 
dziono z kieszeni palta 290 zł. Częsnowicz 
o kradzież podejrzewa pewnego osobnika, 
który był również tam w gościnie. 

— (c) Wypadki samochodowe. Przejeż- 
dżająca ulicą Piłsudskiego taksówka 38166 
kierowana przez szofera Grzegorza Syre- 
wicza (Mostowa 3) wpadła na Wacława Bo- 
rysewicza (Piłsudskiego 20), który uległ o- 
gólnym potłuczeniom. 

Nieco potem przy zbiegu ulic Końskiej i 
Dazyljańskiej autobus 38172 prowadzony 
przez szofera Michała Wojcickiego (Portowa 
2) najechał na Lemieszewską a? lat 65 
mieszkankę wsi Grybiszki (Il kom. P.P.) ła- 
miąc jej nogę. 

Należy podkreślić że Wojcicki sam od- 
wiózł poszkodowaną do szpitala a następnie 
zgłosił się do policji z powiadomieniem o wy 
padku. 

— (c) Okradli na ulicy. Do przechodzą- 
cego ulicą Sofjanną Benedykta Krasowskie- 
go plutonowego 6 pp. leg. podbiegło 3 ch nie 

nych osobników, którzy wyrwali mu z rąk 
kornet wartości 500 zł. będący własnością 
pułku. 

Sprawa sję gmatwa ponieważ okazało się 
że Krasowski przed kradzieżą był w piwiar- 
ni przy ulicy Miłosiernej róg Metropolitalnej 
gdzie przebywał w towarzystwie tych, któ- 
rzy go potem okradli. 

— (c) Fatalny upadek. Na ulicy Popław- 
skiej potknęła się i upadła doznając złamania 
NW Pa Mateczówna (Bernardyński 

r. 6). 
— (c) Zamachy samobójcze. Z powodu 

trudności życiowych targnęła się na życie 
przez wypicie esencji octowej Janina Gryma 
szewska lat 21 zamieszkała przy ulicy Zarze- 
cznej 22. 

Taksamo usiłowała odebrać sobie życie 
za pomocą esencji octowej Marja Lemieszew 
ska (Szkaplerna 67). 

„ Również popełnił samobójstwo przez prze 
cięcie arterji na lewem ręku 18 letni Anatol- 
jusz Kisze i (Piwna 5). Ulokowano go w 
szpitalu św. Jakóba w stanje bardzo cięż- 
kim. Powód narazie nieznany. 

— (c) Podrzutki. Za ubiegłe dwa dni 
znaleziono w różnych punktach miasta 7 
podrzutków t. j. na ulicy Jasnej 49, pod 
drzwiami posterunku p.p. na ulicy Rudnic- 
kiej 6, Wjiwulskiego 8 (odrazu dwuch) Het- 
mańskiej 4 i przy Bazyljańskiej 6. 

— (c) Nieprawniie korzystał z elektrycz. 
rtości. Wydział Elektryczny Magistratu stwier 
dził, że jeden z lokatorów domu Nr. 28 przy 
ulicy Zarzecze kradnie prąd elektryczny na 
szkodę Magistratu. р 

DIARY. 
Zamiast kwiatów na 0 ś. p. inżyniera 

Wiktora AAS RO na Komitet 
„Chleb dzieciom* składa Władysław Nowic- 
ki zł. 20. 

Zamiast wieńca na grób śp. inżyniera Wi- 
ktora Niewodniczańskiego składają Bagień- 
scy 40 zł. dla najbiedniejszych. 

    
   

Na srebrnym ekranie 
„PRZEDZIWNE KŁAMSTWO NINY PIE- 

TROWNY * W „HELJOSIE*. 
Bohaterka „Alraune*, „„Metropolis* j któż 

wie jakich jeszcze wielkich filmów, w naj 
nowszej kreacji! 

Tłumy publiczności' Ogólne zacjekawie 
nie! Ożywienie w poczekalniach! 

Oto garść wstępnych wrażeń z poniedzia: 
kowej w Heljosie premiery. | 

Jeśliby wypadło mi uszeregowywać kie- 
dyš „gwiazdy“ ekranowe w porządku ska 
li ich talentów, kunsztu ich umiejętności 
aktorskich, nie byłbym bezstronnym, nie u 
mieszczając pani Brygidy Helm w czołowej 
grupie. 

Brygida Helm nie jest artyst ką tej mia 
ry, co powiedzmy taka Greta Garbo, niema 
tej sugestyjności w grze, która największy 
powab i rewelację sylwetki aktorskiej pan: 
Grety przedstawia. Niema też tego swoistego 
uroku postaci, tej oryginalnej jej pastelowoś 
ci, niemniej jest artystką dużej miary. A 
ile sympatji kinomanów zdołała zdobyć, świe 
dczy powodzenie filmów, w których udział 
bierze. 

Dla mnie osobiście Brygida Helm ma w 
sobie coś przykrego, coś nieprzyjemnego, w 
wyrazie twarzy, bardzo zresztą niebanalnej, 
w wyrazie oczu o nieokreślonem spojrzeniu 
w którem dużo jest z t. zw. zwodniczości. 

Pozatem powiadam: „Messieurs, cha - 
re b.s przed Brygidą Helm, jako arty- 
stką“. 

Męskie role główne w „Klamstwie“ od- 
twarzają dwaj panowie. Warnick Ward i 
Frank Lederer. 

Pierwszy w roli naiwnego amanta, siłą 
rzeczy jest dość blady; kto wie jednak, czy i 
wogóle przedstawia większą indywidualność 
aktorską, drugi i dobry i bardzo wyrazisty 
w EE 

eraz treść obrazu! |est ona niestety ma 
ło orginalna; zawiera fragmenty nieraz już 
używane i przez to oklepane. 

Aż się zapytać chce, czemu dla kreacji 
Brvgidy Helm nie postarano się o mniej ba 
nalny scenarjusz, czem rozporządzając  ta- 
kiemi, jak jej możliwościami odtwórczemi, 
nie pomyślano o czemś ciekawszem. 

Tło posiada „Kłamstwo” rosyjskie. Dła- 
czego akurat rosyjskie, niewiadomo, chyba 
dla tego, żeby trudniej zgadnąć było. 
. Tytuł obrazu jest, ani słowa, frapujący, 
jest fascynujący. Oczekuje się nie wiadomo 
czego i nagle przychodzi treść —taka sobie. 

W przepychu żyjąca przyjaciółka pewne- 
go pułkownika zakochuje się „od pierwsze 
go ujrzenia* w młodym poruczniku. Porucz- 
nik,-* naturalnie, że zadurza się także. 

Ne podoba się to pulkownikowi. żąda on 
wyjaśnień. I wtedy panienka wyjaśnia mu, 
że porucznik — to towarzysz jej zabaw dzie - 
cięcych. Nie jest to jednak to kłamstwo, o 
którem tytuł obrazu mówi. 

Pułkownik lubi jednak grać w otwarte 
karty. Woła porucznika, a ponieważ ten nie 
jest świadom sytuacji, rzecz zostaje.!. niedo- 
mówiona. : 

Tymczasem porucznik dostaje do rąk od 
swej niby exkoleżanki klucz od jej mieszka 
nia. Czy ma z, w ten sposób wyrażonych za- 
prosin nie skorzystać? 

, Naturalnie, że korzysta, korzysta jeszcze 
tej samej nocy. 

Ale jednak noc mija tak, że gospodyni 
spędza ją na podłodze w swym buduarze, a 
porucznik w jej sypialni w fotelu. Jest prze 
cież naiwnym i niedoświadczonym młodym 
człowiekiem. 

Z rana właśnie zabierają się do śniadan- 
ka (na podłodze), gdy w tej sytuacji zostaje 
ich pułkownik. 
_. Porucznik dostaje. „wygowor*, a Nina 
"etrowna decyduje się na porzucenie swe* 
go pułkownika. 

otem przychodzą chwile ciężkie. Młoda 
osóbka cierpi niedostatki. Chcąc je zaspo- 
koić, porucznik siada za zielony stolik i po- 
stanawia wygrać. Szczęście mu dopisuje, ale 
51 chce ciągle więcej i więcej a karta jest, 
jak wiadomo kaprysna. 

Puszcza się wtedy oficerek na szacherkę. 
* go na tem pułkownik, który właśnie 

gra z nim. 
Kryminał! 
Porucznik chce postąpić tak, jak mu na- 

kazuje honor, pułkownik chce odzyskać Ni- 
nę, którą kocha. 

Staje tedy układ między nim a Niną, na 
mocy którego sprawki porucznika biorą w 
łeb, a Nina ma wrócić do swego ex opiekuna 
który na dodatek, obiecuje się z nią ożenić. 

Realizując ten układ Nina, wbrew sercu, 
zrywa z porucznikiem, który zacina się w 
sobie. 

. I gdy wszystko dochodzi do siakiego ta- 
kiego porządku, okazuje się, że jednak kłam 
stwo Niny Pietrowny, to właśnie o którym 
mówi tytuł filmu, a które polega na zaparciu 
się przez nią jej miłości dla porucznika, jest 
silniejsze ponad jej nerwy, ponad jej wytrzy 
małość. 

Nina Pjetrowna kończy z życiem. 
Technicznie obraz przygotowany dobrze. 
Każdy, kto jest wielbicielem talentu Bry 

dy Helm, pójdzie do Heljosu napewno, choć- 
bv po to, żeby się jej dosyta napatrzeć. 

  

  

Omega. 

RADJO. 
Środa, 13 listopada 1929 r 

_ J155—1205: Transmisja z  Werszawy 
3ygnal cząsu. 12.05 — 13.10 Koncert 
muzyki popularnej. Ork. pod dyr. Michała 
S=absaja. 13.10 — 13,20: Tr. z Warszawy 
Komu"ikat meteorologiczny. 15.40 — 16 00: 
Program dzienny, repertuar | chwilka 
litewska. 16.00—16.15: Komunikat Orga- 

nizacyi społecznych. 16.15—1640: Audycia 
dla dzieci, „Czego ludzie nie wymyśla?” 
ойст. wygł. Henryk Tokarczyk. Transmisją 
na inne stacje. 16.45 — 17.20: Koncert or- 
kiestry wojskowej 1 p.p. leg. pod dvr. por. 
Felikse Koseckiego. 17.20—17,45 Niespo- 
dzianka teatraina. 17.45 — 18,4': Trans. z 
War=z. Koncert. 18.45 — 19.05; Kwadrans 
Akademicki. 19.05 — 1930: Audycja weso- 
ła „W osiedlu dzikich” IV fragment powie- 
ści Lejkina „Nasi zagranicą* w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 1930 - 19.45: Kurs ję: 
zęka włoskiego lekcja 2 prowadzi dr. Ja- 
nina Rostowska, 19.45 - 20.05: Program ra 
dzień następny swgnał czasu z Warszawy 
i rozmaitości. 20.05—2030: „Życie gwiazd” 
odczyt wygł. dr. sł: 

  

  



        

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Marka aiemiecka 213,33, 
Gdańsk 173,69. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 12 listopada r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 37—38, żyto 

25—26, jęczmień 24—25, owies 24 —25, gry« 
ka 29-31, otręby pszenne 21—22, żytnie 
18-19, ziemniaki 7 8, siana 10—12, słoma 
8—9, makuchy iniane 47—48. Tendencja 
ua żyto i jęczmień nieco mocniejsza. 

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

Kasza jęczmienna 60--70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsianą 80—110 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 z 
1 kg. manna 160—130, 

Mięso wołowe 200 --240, cielęce 290— 
300, baranie 180--200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
a? 380--400, smalec wieprzowy 420— 

Nabiał: Mieko 40—45 gr. za litr, śmie- 
tana 180-200, twaróg 100—120 za 1 kg. 
ser twarogowy 180—206, masło niesolon 
600 - 650, во!опе 550—500, ‚ 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
"Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartotle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25—30 marchew  15—20 
(za kłg.) buraki, 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7 10 zł. za 100 
sztuk, cebulą 40—50, pomidory 100—120 za 
kg. kalafiory 80—100 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg. kompotowe 50—80, gruszki I gat. 150— 
200, M gat.100—20,śliwki węgierki 170 — 180. 

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

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550-600 śniętę 250 — 
380, leszcze żywe 500—550, śn ęte 280—350, 
karpie żywe 475--500, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe 350—400, *śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500-550, Snięte 320—350, wąsa- 

'cze żywe 500 550, Snięte 350—400, siela- 
wą 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
Ei) 250—280, pžocie 180—250, drobne 
0—: 

Len: Len surowiec l gat. 2.50 — 2.60 
dolarów amerykańskich za pud, len trze” 
pany 350 — 3.60 dol. za pud. Tendencja 
zniżkowa. (n). 

SŁ O wo 

  GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 12 listopada 1929 r. 

Skład MEBLI | Od daa 11 ao 19 listopada 1949 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Dalsze dzieje Tarzana | 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- 
lach głównych: FRANK MERRILL, NATALJA KINGSTON i AL FERGUSEN. Tysiące dzikich 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja l-sza aktów 12 — od 11 do 15 XI. 
Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 Xi włącznie. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. sean. Od g. 4 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

al. Ostrobrumska 5. 

  

    

12 listopada 1929 r. ZJEDNOCZENI 

Dewizy i waluty: Listy zastawne. STOLARZE 
Traaz. Sprz. Kupno 4 i pół proc. Wil. Banku Z emsk. na? ZŁ Ass 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, ` — 5154 „LTOC у 
Belgja 124,15, 125,6, 124,44 Akcje. Ма МЕИ 
Kopenhaga 238,90, 23950, 238,30 Bank Polski 171,— 172. Powszechn z wł:nych war- 
B 155. 2 z46 Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych SzZGtÓW PSI udapeszt 155,84 156,24 15546 : т i atów. yj 78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie muje zamówie- 
Holandja 359,93 360,83 35903 85, Cukier 30,— Cegielski —,—. Mo- Kana vaikosi 
Londyn 43,48, 43,59, 43,38 drzejów 20.75  Norblin 89 Ostrowiec 71. — urządzenia biur, 
Nowy-York 8,89 8,92 8,87 Starachowice 2275 Zieleniewski 80,— urzędów i róż- 

Oslo 23752 23812 23692 80 Parowozy Zi. Węgiel 7880 Paro: nych instytuos 
е wozy 25, —. Borkowski 9 Spiess 152 | bankowych. Ce- 

Paryż 35,11, 35,20 35,02 Lilpop 36.50 Zachodni 80.— Kijewski 90 ky dimiarkowane 
Praga 26,41, 26,47, 26,35 Klucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światła М Prosimy  obej- 

Szwajcarja 17281, 173,24, 172,38 105 Firley SI, Bank Dysk. 127. Nobel —14, rzeć mebie na- 
Bukareszt a i ЗИ szej spółuzielni. 

'* Stokholm 239,52, 240,12 23892 ` 
Wiedeń 12538 _ 125,69, 125,07 
Węgry 15557 15597 15517 
Włochy 46,11, 46,83, 46,59, 

Ostateczny czas! _ Decydująca chwila! 
Obywatele! Jutro 14 listopada 

rozpoczyna się już ciągnienie 1-szej klasy Zg-fej 

POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII KLASOWEJ 

której WYGRANA Wynosi zł, 480.000 
A co drugi 

  

los stanowczo wygrywa! 

Najszczęśliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej 

H. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 35 . 

A 

Zawsze szczęśliwe losy!!! 

; Dzis! Największy sukces światowy! Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, kusząco-piękna rusałka EE 
HELM w swej najnowszej i naiwspa- 
nialszej kreacji Rapsodji Miłości „Przedziwne kłamstwa Niny Pietrowny : 
Wzruszający dramat erotyczny. Partnerzy: zaakomici artyšci WARWiCK WARD i FRANK LEDERER. Wielki 
przebój sezonu. Podczas seansów od godz. 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: wesoła komedją z 
udz. znan. artystów BODO i WALTERA. Seansy o godz. 4, 6, 8. 10.15. 

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

  

DZIS PREM ERA! Według rozgłośnej sztuki scenicznej VICTORA SARDOU 

Dramat 

BIAŁA KSIĘŻNA Z AOSIKWY „52. 
w r li czołowej nasza genjalna rodączka POLA NEGRI z jej niezrównanym partnerem NORMAN KsERRY 
Śnieżne pustynie Rosji Nocne życie Paryża. Księżniczka śród anarchistów. Dramat miłości i poświ cenia, 

Życie arystokracji rosyjskiej. Poczatek seansów 4. 6, % i 10 15 wiecz. 

Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

  A = 
D z i śl Sensacyjno-erotyczny szlagier. Niezrównany ulubieniec publ. ideał urody męskiej „WŁODZIMIERZ 
GAJDAROW, amina wszech wiatowa piękność LILI DA MI TA i gwiazda VIVIAN GIBSON 

KOBIETĄ NA TORTURACH 
Najpiękniejsza symfonja wrażeń, przeżyć i uczuć” 

Kino - Teatr 2 

„Światnwii* 
ul. Mickiewicza 9. 

w wielkim 
dramacie p. t, 

Ef Fabrykę mydła 
Sm sprzedam Mogę czę- НОЛЕН za Moss cze «ОУЕ RAA TODARESCEE adi: „Ślować 

ze 
ne do 

Auszra žalios 8 
Dom H. K. „Zache- | oraz Giabinet Kosme- Žž 
as Micki liesa i tyczny tisuwa zmąr- przedaje się 
tel. 9-05 —o |ficzki, piegi, WĘŚTY. piĘS DOBERMAN: 

w ozna łupież, brodawki, ku-. Pi 8 * 
MAK A GOO M URBA „z 2iki, wypadanie wło- IWDA_8_m. 4. 

KAZJA| 15 plyt i LOKĄRZE 3 Mickiewicza 45. 

BGRTOR"""Ą POSADY ; 
HanryłkiewiczOWa Summa mama umas: 

ES aaa ООО SUB UDE | Bezpłatnie | 
pieniądze lokujemy 
z pełnem zabezpie” 
czeniem na opro: 

centowanie 

  

—0 

gramofonowych w 
dobrym stanie do 
sprzedania za 35 zło” 
tych. Ofiarca 2, spy- 

      
aki p k tač portjera. —0 

rzyjmuje od g. 11 - WGA 67 оа 
PE 5—6. Choroby racz A 3 " 3 
skórne, leczenie wło- Szuka prania po do- й ьакаъв й 

sov, aper Kotek ae B tyczne i kosmetyka €eC! * О оя ПНО GRA 
lekarska. Wilno, Wi- Beliny 13—6, kireho- ŁADNY i 
lefiska 33m 1; — I0WiE | 0 : Pakój ciepły, dob= 

intel. zna” rze umeblowany, dla smmumum OSoba 

lie ziełajl Czas jest drogi! Ciągnienie jatrol 
  

1]4 losu 
za 10—zł. 

  

fupując u nas | 1]2 losu 
zą 20—zł.       

można się łatwo wzbogacić, żyć 
trosk codziennychi!! 

A więc pocóż zwlekać? Śpieszcie zatem czemprędzej do naj: 
MINKOWSKIEGO 

WILNO, Niemiecka 35. 

Gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 

Szczęśliwszej kolektury H. 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu 
należności na nasze konto P. K. O. 80928, 

Tel. 13-17 
K. O. 80928 

Centrala w Warszawie. Nalewki 40. Telefon 296.35 P, K. O, 3553 
Oddział w Lidzie, Suwalska 28 

uszczęśliwiła już tysiące graczy, bowiem posiadą 

1|1 losu 
|-=| za 40- zł. 

i dobrobycie — bez w dostatku 

  

  

kino-Teatr „HOLLYWOOD ' 
Mickiewicza 22. 

  

  

Dziś rewelacyjna Premjera! Dawno oczekiwanego Wielkiego 

Arcydzieła dramatycznego z złotej „serji produkcji polskiej 

Reżyserja JÓZEFA LAYTES. Scenarjusz: TEODOR GOETEL 

Marja Goreczyńska, Irena Gawęcka, | 
Adam Brodisz, Wiesław Gawlikowski, Władysław Walter, 

W rolach 
głównych 

Lucjan Żurowski 
Akcja filmu toczy się wśród cząrownych pejzaży Polesia i zdumiewa znakomitą 

expresją gry, brawurowem tempem oraz niespotykanym dotychczas bogactwem. 
Obraz ten jednogłośnie uznany jest zagranicą Za najlepszy film zpolski i cieszy się 
kolosalnem powodzeniem w całej pRzeczypospoiitej. 

kompozytorów polskich 

Początek seansów 4, 5.30, 7, 8.30, 10.25. 

Nie zważając na kolosalne koszty obrazu ceny miejsc nie podwyższone 

ZDNIĄ u DZIEŃ 
* 

oraz 10.000 statystów 

Specjalna ilustrącją muzyczną |   

  Racjonalnej Kosme 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
I i kobiecą kon- 
[0 $ serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 

  

wspólnika z kapifałem 1000-2000 (ól. 
do poważnego, dobrze prosperującego w cent- 

Poszakaję rum miasta i mogącego duźą 

su. Przyjmiemy tylko solidnego i mającego przyjmować 

czynny udział w prowadzeniu interesu. Pośrednictwo 

wykluczone. 

Adres w BIURZE OGŁOSZEŃ S. JUTANA 

Wilno, ul. Niemiecka 4 

sów i łupież. Naj 
nowsze zdobycze Ко- 
smetyki racjonalnej. 
kina ой & 10—8 

| 

przyszłość ntere- 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemaianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
s Hryniewiczowej. 

ielka 18 m. 9. Przyj. 
od g* 10—7. 

c— 

Tel. 222, 

  

рра оо ефар ВО ЗЕр 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

przy ul. Połockiej Nr. 14 zgodnie z art. 1030 

U.P.C. obwieszcza iż w dniu 2 grudnia 1929 

roku o godz. 10-ej rano w majątku Tuskula- 

ny (obręb m. Wilna) odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej majątku ruchomego Cze 

sława Wojszwiłły, składającego się z dwóch 

krów oszacowanego na sumę 1000 zł. na za- 

spokojenie pretensji Józefa Bielewicza. 

Komotnik Sądowy (—) A.Uszyński. 
2256—VI-—0 

® 

  

JOHN IRONSID. 

> GRANTON 53-39 

Patrząc przez ramię za siebie, Snell 
widziat, jak Rowson bezsilnie osunął 
się na podłogę, a Thomson usiłował go 
ratować, rozpinając kołnierzyk i czy- 
miąc szereg drobnych zabiegów. 

—Kto mówi?.. ach! to pan Evans, 
tutaj john Snell ze Scotland Yard... 
Co? Lady Rowson została zamordowa- 
na? Nie znaleźliście przy niej żadnych 
papierów? Co?.. Dobrze. Zaraz tam 
przyjadę. 

— Boże... Boże! — jęczał Thom- 
son. — On umiera! Snell zadzwonił i 
wyszedł do przedpokoju. 

— Sir Robert zachorował, zdaje się 
że to paraliż. ILady Rowson zamordo- 
wana. Proszę wezwać doktora i pielęg- 
niarkę. 

Chwilę później detektyw pędzit sa- 
aochodem ku zachodniej dzielnicy mia 
sta, w której dokonano morderstwa, 
pozostającego w ścisłym związku (nie 
wątpił w to ani przez chwilę) z kra- 
dzieżą dokumentów. 

W domu baroneta zaczęło się za” 
mieszanie. Tylko Thomson zachował 
zimną krew. Opanowawszy pierwsze 
wrażenie usiłował zorganizować pomoc 
swemu panu i uspokoić całą służbę. 
Wydał więc szereg rozkazów, wezwał 
doktora i wszelkiemi środkami: próbo- 
vat wrócić przytomność choremu. 
Służbie wydał surowy zakaz wspomi- 
'ania o śmierci lady Rowson. 

— Ale pan mój nie umrze? — py- 
‘а z niepokojem wpatrując się w przy- 
"nębione oWlicze doktora, Thomson. 

— Mam nadzieję, że się wyleczy. 
Me wstrząšnienie to nie może przejść 
"ez śladu. Więc to prawda, że lady 
Rowson zabita? To okropne! 

Thomson niespokojnie potarł zro- 
«zone potem czoło. 

— Nie wiem, sir. Jesteśmy zupełnie 
oszołomieni... a na domiar złego mister 
(carling wyjechał. Ach oto lord Worring 

  

gi. Byłem tak zajęty ratowaniem 

ton. Przepraszam sir, ale muszę wyjść 
na jego spotkanie! 

'W przedpokoju zebrało się już kil- 
ka osób, byli między niemi dwaj repor- 
terzy. Wiadomość o morderstwie roze- 
szła się błyskawicznie i przed domem 
zebrał się tłum widzów. 

Thomson podszedł z ukłonem do 
wysokiego starca pełnego  dostojeń- 
stwa i dumy: był to lord Worrington, 
minister spraw zewnętrznych. 

. — Proszę, sir, — rzekł otwierając 
drzwi do gabinetu. 

_ W'tej chwili lokaj, który rozmawiał 
poprzednio ze Snellem, zatrzymał ka- 
merdynera, podając mu tacę z listami. 

— Nadeszła poczta, mister Thom- 
son. ` 

_Kamerdyner wziął machinalnie ta- 
cę i wszedł za ministrem do gabinetu. 

— Cóż za okropne zdarzenie, Thom 
sonie, gdzie jest sir Robert? 

‚ — Leży w łóżku, mój pan jest umie 
rający, oznajmiono mu straszną wiado- 
mość przez telefon i sir Robert dostał 
ataku. 

— Mój Boże! Ale jakże to się mog- 
ło stać? w jaki sposób lady Rowson 
znalazła się na przedmieściu w biurze 
pocztowem? Kto mógł ją tam zabić? 

Thomson patrzał na zmiętą gazetę 
w ręku ministra. 

— Nic nie wiem, mylordzie, prócz 
tego, że mylady została zabita. Detek- 
tyw mówił coś ale nie zwróciłem uwa- 

sir 
Roberta. 

—Detektyw! Czy to on oznajmił o 
śmierci mylady? 

— Nie, milordzie, 0 morderstwie 
doniesiono nam telefonicznie. Detek- 
tyw przyszedł w sprawie ukradzionych 
papierów. 

— Papiery? Jakie papiery? 
— Te, które wczoraj przyniósł spe- 

cjalny kurjer, mylordzie.. 
Worrington zbladł. 
— Te papiery, o których mówił mi 

sir Robert! Czyżby zginęły! Czy to ma 
znaczyć, że zostały zgubione, czy też 

ka Wydawca Stnuśstaw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłła. 

wykradzione? 
— Sądziłem, że mylord wie a tem. 

Mr. Carling złożył je wczoraj w skryt- 
ce... przynajmniej tak twierdzi... a dziś 
rano one zginęły. Sir Robert był bar- 
dzo zdenerwowany, a mr. Carling też. 

— Mój Boże! Któż mógł je ukraść? 
szepnął do słebie minister z wielkim 
niepokojem. 

Wzrok 'jego padł na tacę, którą 
Thomson jeszcze trzymał w ręku. 

— A to co? A 
— Kamerdyner spojrzał ze zdziwie: 

niem i odrzekł: 
„, — To jest poczta mylordzie... Przy- 

niesiono ją przed chwilą. Nie wiem, co 
mam zrobić, bo mr. Carlinga niema. 

— Proszę mi dać te listy, a przynaj- 
mniej ten. 

, Worrińgton wyciągnął rękę po @- 
żą kopertę błękitną, zaadresowaną do 
sir Rowsona. : 

— Gdzie to jest Brodvay? — zapy- 
tał przyglądając się sztemplowi poczto 
wemu. — Thomsonie muszę otworzyć 
ten list! Ale ta dziwne, już go ktoś 
otwierał!.. 

— Jak mylord rozkaże — odrzekł 
kamerdyner, w tejże chwili minister 
wydał okrzyk zdumienia i Thomson na- 
chylił się ku niemu ciekawie, — My- 
lordzie.... czyżby to były te papiery? 

— Tak! Rzecz zupełnie nieprawdo- 
a. Kto mógł je znaleźć i ode- 
słać? 

Rozdział VI — Numer 53—39. 

— Nareszcie możemy trochę odpo- 
cząć! Cóż za straszny dzień! To mor- 
derstwo... zdaje mi się, że samo słowo 
„Club* będzie wzbudzało we mnie 
dreszcz zgrozy! 

Vinni Winston drgnęła i wyciągnę- 
ła ręce ku kominkowi, na którym palił 
się wesoło ogień. Siedziała właśnie w 
saloniku mieszkania, które zajmowała 
razem z bratem. Koło niej siedzieli Je- 
rzy i Osten Starr. Ten ostatni tłoma” 
czył się właśnie, że niespodziewane wy 
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padki przeszkodziły mu być na ślubie 
wspólnego przyjaciela. Rozmowa ze- 
szła oczywiście na tragiczne wydarze- 
nia dnia tego. 

Codzień prawie znajdował młody 
dziennikarz jakiś powód, by odwiedzić 
lub rozmówić się przez telefon z Vinni 
Winston. Kochał ją od pierwszej chwili 
znajomości, ale nie śmiał prosić ją o 
rękę, dopóki nie miał wyrobionego sta- 
nowiska. Miał wrażenie, że i ona go 
kocha, ale nie był pewny — była zaw- 
sze w stosunku da niego koleżeńsko 
prosta i serdeczna. 

— O, proszę tak nie mówić! — za- 
wołał z uśmiechem, — jestem p'ewien, 
że najbliższy ślub, na którym będzie 
pani obecną, będzie stanowił bardzo 
miłą dla pani uroczystość! 

— Pod warunkiem, by nie była po” 
dobną do dzisiejszej — zapowiedziała 
młoda panienka. — Nie jestem zaba: 
bonna, ale doprawdy nigdy nie spotka- 
łam tylu złych przepowiedni naraz. 

Najpi erw ta wstrętna mgła, potem opóź 
nienie narzeczonego i wreszcie nieo* 
becność Rowsona. Mrs. Ormitege nie 
mogła zapanować nad złym humorem 
z tego powodu. Ale któż mógł przy* 
puszczać, że to wszystko będzie miało 
taki tragiczny finał! A teraz, po wyjeź- 
dzie May i Roger a zrobiło się tak smut 
no i nudno. Co prawda, zawsze nastrój 
jest przykry, gdy państwa młodzi wy- 
jeżdżają, ale dziś było szczególnie 
ciężko. 
Mrs. /armitege zaprosiła gości na wie- 
czór, ale nastrój był pogrzebowy. Po- 
proszono mnie, abym zaśpiewała, ale 
ledwie, że się nie rozpłakałam. Bardzo 
to niemądre, ale nie mogłam zapano- 
wać nad sobą. Co powie mój „„mae- 
stro”, gdy się o tem dowie! Wkońcu 
uciekłam, bo nie mogłam tego dłużej 
znosić. Taksisa znaleźć nie mogłam i 
musiałam iść aż do dworca. Deszcz 
lał jak z wiadra, i moja nowa sukienka 
zniszczyła się zupełnie, a właśnie mia- 
ат ją włożyć jutro na koncert. Bo ju- 
tro mam brać udział w koncercie. 
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— „Ach, nie mogę pozbyć się my* 
śli, że lady Rowson została zabita tak 
blisko kościoła, w którym się odbył 
ślub, może szła tam właśnie. 

— Nie sądzę, by szła do kościoła, 
— odrzekł Osten. — To wszystko ma 
charakter tak tajemniczy, że gubię się 
w domysłach. 

— A przecie mordercę aresztowa- 
no już, — wtrącił Jerzy pokazując ga” 
zetę wieczorną. — Jest nim szoier jed- 
nego z taksisów. Cała ta sprawa wyda- 
je mi się zupełnie jasną. Żauważył, że 
wiezie bogatą damę, zdecydował, że 
pewnie jej torebka nie jest pustą, więc 
wkradł się za nią na pocztę i zabił ją. 

— Jednak to dziwne, mruknął Osten 
— kto może wiedzieć, co tam było w 
torebce? Znaleziono ją otwartą i pu- 
stą. 

— Czy nie wierzysz, że szofer ją 
zamordował? * 

Zanim Starr zdąžyt odpowiedzieč, 
rozległ się dzwonek i Vinni zerwała się 
z krzesła. 

—kKto to być może tak późno? 
Weszła pokojówka j zwróciła 

do Jerzego: 
О Jakiš pan chce się z panem wi- 

dzieć. Przychodził dziś po południu, 
ale nikogo z państwa nie było. Twier- 
dzi, że pan go zna, i że chodzi o bardzo 
ważną sprawę. 

— Dobrze, zaraz 
rzekł Jerzy, wstając. 

— Nie rozumiem, kto to być może? 
— zawołała niespokojnie Vinni. Pod- 
czas naszej nieobecności ktoś kilka ra- 
zy telefonował, a ja.. | 
“Jerzy powrócił w towarzystwie 

Snella. Starr pośpieszył ku niemu. 
— Ach, to pan, mr. Snell ! Cóż no- 

wego? 
— Narazie nic. Nie spodziewałem 

się spotkać tu pana. Panno  Vinston, 
proszę mi wybaczyć, że niepokoję pa* 
nią o tak późnej porze. 

— Winni, pozwól że ci przedsta- 
wię pana Snella ze Scotland  Yardu. 
Pan Snell mówi, że lady Rowson przed 

się 

przyjdę! — od- 

- fukarnia „wydawnictwo Wileńskie” 
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śmiercią telefonowała do mas. Nasz 
numer: 53—39 jest zapisany na pocz- 
cie! 

— Lady Rowston telefonowala do 
nas? — zdziwienie dziewczyny nie 
miało granic. 

-— Panią to dziwi? — zapytał de- 
tektyw. ; 

— Naturalnie, przecież nie znałyś- 
my się, miałam właśnie zobaczyć na 
ślubie, po raz pierwszy w życiu. Prze- 
cież ty nie znałeś ją również Jerzy? — 
zapytała brata. 

—Bylem parę razy na raucie w do 
mu lady Rowson, ale nie zamieniliśmy 
z nią ani słowa. Nie rozumiem w jakim 
celu mogła do nas teletonować? Nie 
sądzę nawet, by wiedziała, że mamy 
być na ślubie Carlinga i że jesteśmy 
przyjaciółmi państwa młodych. 

— Rowsonowie uważali Carlinga 
za Członka rodziny, nieledwie — zau- 
wążył Snell. 

, — Sir Robert — tak, poprawił Je- 
go Jerzy. — O ile wiem, lady Rowson 
była dla obojga narzeczonych bardzo + 
miła i uprzejma, ale o: przyjaznych 
uczuciach nie było mowy. Tak przynaj- 
mniej mówił mi Carling. 

— Czy nie mogła przypuszczać, iż 
Mr. Carling jest u państwa? 

— Pewien jestem, że tega rodzaju 
myśl jest wykluczona, — odrzekł je- 
rzy stanowczo, a Vinni dodała: 
, , — Zresztą o tej godzinie miał być 
ich ślub, lady Rowson musiała więc 
wiedzieć, że należy go szukać w ko- 
ściele. W gazetach czytałam, że lady 
Rowson zjawiła się na poczcie przed 
drugą. \ 

— Tak jest, przyznał Snell po 
chwili milczenia zadał pytanie, które 
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zdawało się nie mieć żadnega związku т z poprzedniemi: 
— Czy pani zna signora Cazriola? 

Zdaje mi Się, że jest to nauczyciel mu- 
zyki? 

Młoda dziewczyna podniosła na nie 
go zdziwione oczy. 

} 

, Kwaszelna 23. 
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