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Pan Trumpczyński. 
Narzeka się coprawda na „grgje 

konfiskat"* lecz dziwi nas, dlaczego 
* ш została przez władzę skoniisko- 

wana „Gazeta Warszawska" z 13 li- 

stopada b.r. za wywiad z b. marszał- 

kiem Sejmu i Senatu p. Wojciechem 

Trąmpczyńskim. 
Nie mamy najmniejszego zamiaru 

negować byłych wielkich zasług p. 

Wojciecha Trąmpczyńskiego, obrońcy 
polskości w Poznańskiem podczas 

niewoli, ani też negować obecnych 

jego talentów. Twierdzimy jednak, że 

tego rodzaju antypaństwowe frazesy, 

które wypowiedział w swoim  wywia- 

dzie p. Trąmpczyński nie powinny nie 

wywoływać reakcji prawa i państwa. 

P. marsz. Trąmpczyński krytykuje 

ostatni układ rządu polskiego z 

Niemcami. Krytykuje—naszem  zda- 

niem błędnie i niesłusznie, lecz nie 

o to nam chodzi. Krytyka polityki 
zagranicznej często jest dla państwa 

pożyteczna, często poprostu ułatwia 

ministrowi danego państwa  je- 
go rolę zagranicą. My  specjal- 

nie bronilišmy prawa do najdalej 

idącej krytyki ministerstwa spr. zagr. 

— powoływaliśmy się przytem na 
przykład Stressemanna, który wprost 

cieszył się z ataków na niego w pra- 

sie niemieckiej. — To też dla nas zu-- 

pełnie  drugorzędnem jest, że p. 

Trąmpczyński wypowiedział się iprze- 

ciwko układowi z Niemcami i że ten 

niewątpliwie dla nas zupełnie korzy- 

stny układ najniesłuszniej skrytyko- 
+ wał. Natomiast nie możemy bez obu- 

rzenia przejść do porządku dzienne- 

go nad takim frazesem zasłużonego 
w przeszłości działacza: 

„Układ taki musałby być ra- 

„tyflikowany. W przeciwnym ra- 

„zie będzie to jedynie zobowią- 

„zanie dzisiejszego rządu, który 

„jak wiadomo, reprezentuje tyl: 

„ko znikomą mniejszość narodu. 

„Musimy to Niemcom z ca- 

„łą lojalnošcią, ale też i 

„zupełnie wyraźnie oświad- 

„CZYČ“. 

Ten ostatni podkreślony przez 

nas frazes jest czemś absolutnie nie- 

dopuszczalnem. P. Trąmpczyński mo- 

że mówić co chce w prasie i z try- 

buny sejmowej, jeśli Sejm będzie zwo- 

łany. Ale pan Trąmpczyński nie mo- 

że apelować do Niemców ponad gło* 
wami własnego rządu. 

Piszemy „nie može“—nie dlatego, 
abyśmy myśleli, że frazes p. Trąp- 

czyńskiego może w  czemkolwiek 

wpłynąć na zagranicę. — Bynajmniej. 

Lecz uważamy za niedopuszczalne 

tego rodzaju frazesy ze względów na- 

rodowo-wychowawczych. Co bowiem 

znaczy ten frazes p. Trąmpezynskie- 

go? - Znaczy on: „Panowie Niemcy! 

pilnujcie rząd polski, aby układ z wa- 

mi zawarty przedstawił Sejmowi do 

ratyfikacji*, Czyli, że p. Trąmpczyński 
wzywa rząd niemiecki do ingerencji 
w wewnętrzne sprawy naszego pań- 

stwa. 
I dlatego moralnie jest dla nas 

obojętne to, że frazes p. Trampczyt- 

skiego ma tylko znaczenie dla charak- 

terystyki samego p- Trąmpczyń skiego, 
a wezwania innych tego rodzaju poli- 

tyków polskich z XVIII w. do Kata- 
rzyny Il do ingerencji w nasze sto- 
Sunki wewnętrzne były skuteczne na- 
prawdę, a w skutkach dla nas, fatal. 
ne. O! nie oburzajcie się tylko na to 

patetyczne zestawienie, na spostpono- 

wanie „świętości narodowej" p. Trąmp" 

czyńskiego. „Świętość* powinna uwa: 
żać, aby takich frazesów nie wygady- 
wać! Zbyt długo'i zbyt słusznie uczyła 
nas wszystkich historja ojczysta, że nie- 

ma nic bardziej godnego potępienia, niż 

wzywanie obcej ingerencji przeciw włas- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 

na srronie 2-ej i 3rej 40 gr. 
. W numerach 

wy 
milimetr 60 gr. W 
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ZZAKORDONÓW owy sukces Tardieu © parlamencie Powody zwycięstwa pana Tardieu 
prawa Pleczkajisa w roku 1930 
„Memeler Dampiboot"* podaje o sprawie 

Pieczkajtisą co następuje: Według wiado- 

mości z Kowna sprawa Pleczkajtisa i jego 

towarzyszy powinna była się odbyć w naj. 
bliższym czasie w Instruciu (Instenburgu). 

Po zasiągnięcju wiadomości od odpowied- 

nich władz miemieckich dowiedzieliśmy się 

jednak, iż procesu tak prędko nie należy się 

jeszcze spodziewać. Śledztwo  pierwiastko- 
we nie zostało jeszcze zakończone i głów- 
nie przeważnie dlatego, że bomby, które zo- 

stały znalezione u Pleczkajtisa i jego towa- 

rzyszów nie mogły być zbadane w Prusach 
Wschodnich lecz wypadło je odesłać do je- 
dnego z zakładów do Prus Zachodnich, z któ 
rego jeszcze dotychczas nie powróciły. Do- 

piero po przesłaniu materjału śledczego pro- 

kuraturze zostanie ustalony termin procesu. 

Ale jeszcze rozprawa śledcza również nie 
została wyznaczona i nie został ustalony jej 

termin. Sędzia śledczy dowiadywał się u Ple- 

czkajtisa, czy życzy, sobie ustnej rozprawy 

śledczej. Jak dotąd jednak Pleczkajtis nie dał 
na to zapytanie odpowiedzi. O ile Pleczkajtis 

nie zechce ustnej rozprawy śledczej wówczas 
będzie się decydowało o sprawie na podsta- 

wie aktów. , 

lamach na szkolnictwo mniejszościówe 
na Litwie 

W szeregu artykułów pod tytułem „Za- 
mach na szkoły mniejszościowe"  „Idische 
Stimme* pisze o 2 ostatnich okólnikach Mi- 
nisterstwa Oświaty. Okólniki te zaznacza pi- 
smo — wywołały wrażenie pjorunu wśród 
jasnego nieba. 

„..Każdy wyraz, który został wprowadzo- 
ny do okólników, ma na celu zdegradowanie 
szkół prywatnych podważenie powagi dy- 
rektora į personelu pedagogicznego. Zaszli 
byśmy zbyt daleko — zaznacza pismo gdyby 
się miało przytoczyć wszystkie fakty pogwał - 
cenia praw j wyrażenia nieufności. 

Przytaczając szereg przykładów, pismo 
wskazuje na szczególną troskę okółnika do 
wyznań mniejszości — w szkołach rządo- 
wych niema żadnego egzaminu z religji, o na 
ożności dzieci innych szkół okólnik zwła- 

Szcza się troszczy. Uśmiech politowania po- 
wsta je u fachowca, który mniej więcej obe- 
znany jest 4« o0ziomem szkół rządowych i 
wykładu w ń 5 języków nowożytnych, gdy 
czyta, jż od zkół rządowych nie żąda się 
żadnych egza nów w języku niemieckim, ale 
jedynie od inuych szkół 

Następnie pismo omawia zarządzenie, któ- 
re przewiduje uregulowanie prawa mniejszoś 
ci używania w swych zakładach nauko- 
wych swego języka mniejszościowego i sta- 
nowi, iż do wydania ustawy w tej kwestji 
wszystkie średnie i wyższe zakłady naukowe 
powinny używać protokułów rady pedagogi- 
cznej i prowadzenia różnych ksiąg i doku- 
mentów, języka zaś nie litewskiego wolno 
używać jedynie w kancęlarji jako przekładu 
z załączonego. tekstu litewskiego. 

‚ Jako przyczynę tego zarządzenia podaje 
się, iż użyciu języków nieljtewskich sprzeci- 
wia się z art. 7 konstytucji i oprócz tego u- 
trudnia ono Ministerstwu oświaty rewizję kan 
celarjj w szkołach. 

н „ Okėlnik, rzecz jasna, nie wymaga wyja- 
śnień. W kancelarji, gdzie języka używa się 
jedynie dla pewnych drobnych technicznych 
spraw, dozwala się użycia języka, ze szko- 
ły zaś samej język narodowy zostaje całko- 
wicie usunięty. 

Pismo: zwraca się z zapytaniem do mini- 
stra oświaty inż. Szakienis który jest nie- 
tylko dzielnym inżynierem i wydawcą podrę- 
cznika fizyki, lecz również znany jest jako 
znakomity tłumacz „Pana Tadeusza" w języ- 
ku litewskim. Czy minister oświaty, który o- 
prócz wszelkich zalet umysłu posiada łagod- 
ny i szlachetny charakter, zdaje sobie spra- 
wę z wpływu, jaki okólnik wywrze na rodzi 
ców i uczniów mniejszości? 

Korpne konsulamy u min. Zauniusa 
KOWNO, 13. XL. PAT. W dniu dzisiej- 

Szym przedstawił się nowemu ministrowi 
spraw zagranicznych Zauniusowi korpus 
konsularny; / 

Dziesięciolecie armji łotewskiej 
RYGA, 12 XI. Pat. W związku z 

10-leciem istnienia armji łotewskiej od- 
była się wczoraj parada wojskowa na 
Esplanadzie. Parad przyjmował  pre- 
zydent republiki Zemgals. Na paradzie 
obecni byli attaches wojskowi Polski, 
Francji, Estonji, Litwy, Węgier i inni. 

Dekoracja orderem „Polonia Restilufa” 
w stolicy Łotwy 

RYGA, 13.X1. PAT. W dniu dzisiejszym 
poseł polski w Rydze min. Arciszewski wrę- 
czył ordery „Polonia Restituta pierwszego 
stopnia premjerowi Celminszowi, ministro- 
wi spraw zagrenicznych Balodisowi, gene- 
ralnemu sekretarzowi ministerstwa spraw 
zagranicznych Ałbatowi i gen. Kalnyniowi. 

MOTIEZE ERY CK ZFETOAETO KTOREJ 

Marszałka tylko na jeden rok, jak to 
mamy tego przykłady gdzieindziej. 
Ale oto Sejm wybrał p. Daszyńskie- 
go, który po „Dnie Oka* biega do 

Belwederu z ofertą współpracy, a po 

obrazie osobistej apeluje o obronę 
nemu rządowi. Jeśli pomiędzy prze- -do narodu, wybiera p. Rataja, który 
winieniem p. Trąmpczyńskiego a tam- 
temi deliktami jest różnica, to jest to 

+» óżnica kwantatywna, a nie kwa- 
litatywrna. о 

Sejm wybiera swego Marszałka 
na całą kadencję. Jest to błąd naszej 
konstytucji, Sejm powinien wybierać 

w chwili naprawdę krytycznej i dla 

państwa przełomowej ciska w kąt 

laskę marszałkowską i idzie „czytać 

Jawę", wybiera p. Trąmpczyńskiego, 
który sugestjonuje Niemców, aby inge- 
rowali do naszych spraw wewnętrz- 

nych. Cat, 

'Manifestacyjny wniosek socjalistów—jego upadek 

PARYŹ, 13—XI. Pat, Izba Deputowanych rozpoczęła dziś rano dy- 

skusję nad budżetem. Socjaliści domagali się odesłania pierwszego  para- 

grafu projektu budżetu z powrotem do Ministerstwa Finansów, w celu za- 

manifestowania w ten sposób konieczności rozpatrzenia sytuacji drobnych 

rentjerów, którzy spłacili kapitał w złocie, a pobierają renty w minimalnej 
wysokości. 

Minister Cheron zaznaczył, że rząd będzie w dalszym ciągu starał się 

© poprawę losu drobnych rentjerów w ramach budżetu. Premjer Tardieu, 

sprzeciwiając się odesłaniu pierwszego paragrafu, postawił kwestję zaufa- 

nia. Izba odrzuciła wniosek socjalistyczny w sprawie odesłania wspomnia- 

nego paragrafu 317 głosami przeciw 256. 

Umizgi Liiewskie do Ukrainy 
ZNAMIENNE WYSTĄPIENIE DR. PURICKISA. 

KOWNO. 13. 11. (PAT). B . minister spraw zagranicznych dr. Purickis, członek ko- 
wieńskiego stworzyszenia litewsko - ukraińskiego sojuszu, wygłosił dziś przez radjo na 
temat.„Litwini a Ukraińcy" odczyt, w którym powiedział m. in.: Nam, małemu państwu 
bardzo wiele zależy na tem, abyśmy mieli przyjaciół, Dziś bardzo trudno nam odpowie- 
dzieć na pytanie, kogo mamy za przyjaciela. Sąsiedzi nasi — Związek Sowiecki, Niemcy 

i Polska mają, jak przekonaliśmy się w stosunku do nas zamiary imperjalistyczne i dlate 
go z państwami temi nie może nas łączyć przyja, żń. Istnieje naród, który, jeżeli nie dziś 
to jutro zdobędzie niezależność, a z którym utrzymanie przyjaźni nie będzie przedstawia- 
ło dla nas niebezpieczeństwa. Chodzi tu e Ukrainców. Jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy 
nie będzie też niepadległh Litwy, a w każdym razie niepodległość Litwy będzie narażona 
na wielkie niebezpieczeństwo. 

Likwidacja sądów polowych w bifwie 
PRZEDMIOTEM ROZWAŻAŃ RZĄDU 

KOWNO. 13.11. (PAT). W litewskich kołach rządowych rozpatrywana jest sprawa 
zlikwidowanią instytucji sądów polowych. Wszystkie sprawy sądowe, podlegające kompe- 
tencji sądów polowych, przekazane będą sądom wojennym. Wprowadzenie tego projek- 
tu w życie oznaczałoby krok do normah izacji stosunków wewnętrznych na Litwie. Pro- 
jekt spotyka się jednak z krytyką ze strony tych, którzy uważają, że jest on przedwczesny 
i mógłby dać pole do śmielszych wystąpień antyrządowych. 

Druga międzynarodowa konferencja w Hadze 
wyznaczona została na dzień 7 grudnia r. b. 

PARYŻ. 13 XI. PAT. „Le Matin" donosi, że druga międzynarodowa 
konierencja w Hadze została wyznaczona w zasadzie na dzień 7 grudnia, 
przyczem dodaje, że ostatnie rozmowy miądzy Briandem a von Hoeschem 
wykazały, że data ewakuacji nie może stać się przedmiotem nieporozumień. 
Władze francuskie sądzą, że w ciągu 6 pierwszych miesięcy roku mieć bę- 
dą dosyć czasu na wycofanie oddziałów z trzeciej strefy okupacyjnej. 

Sir Erie Drummónd w Londykie 
LONDYN. 13. 11. (PAT). Jutro przybywa do Londynu sir Eric Drum- 

mo«. nd, sekretarz generalny Ligi Narodów, celem uzgodnienia z rządem bry- 
tyjski m prac konferencji morskiej i Rady Ligi Narodów. Sir Eric Drummond 
zamierza zaproponować Hendersonowi przełożenie konferencji morskiej w Lon 
dynie na 27 stycznia i odbycie Rady Ligi w. terminie przedzianym od 20 da 
27 stycznia. 

Sprawa zwolnienia z pod sekwesfru 
MIENIA NIEMIECKIEGO W ANGLJI. 

BERLIN. 13.11. (PAT). „Telegraphen Union* donosząc o kroku liberalnego posła 
angielskiego Mathersona i towarzyszy, zmierzającym do uzyskania poparcia Izby Gmin 
dla interpelacji w sprawie zwolnienia z pod sekwestru mienia niemieckiego w Anglji, za- 
pewnja že równocześnie ze strony niemieckiej podjęto nowe kroki oficjalne i prywatne 
które mają skłonić rząd angielski do cofnięcia odmownej decyzji w tej sprawie. 

Projekt prezydenta Haouera 
wymaga poważniejszych zastrzeżeń 

PARYŻ, 13 XI. PAT. „Le Temps* pisze, że aby przyjąć sugestje pre- 
zydenta Hoovera, trzeba mieć pewność, że pakt paryski będzie zawsze dzia- 
łał w sposób wystarczająco skuteczny. Dopóki jednak wojna jest rzeczą 
możliwą, pęki prezydenta Hoovera wymaga poważnych zastrzeżeń i mu- 

si być rozpatrywany w sposób podyktowany najdalej idącą ostrożnością, 
której domagają się okoliczności silniejsze, 
hasła i najszlachetniejsze uczucia, 

Pegłoska © planie środziemnomorskiego kocarna 
BERLIN, 13—X1. Pat. Prasa berlińska w depeszach z Londynu po- 

daje pogłoskę, w- g której sekretarz generalny Ligi Narodów sir. Eric 
Drummond przedłożyć miał Hendersonowi plan zawarcia Locarna śŚród- 
ziemnomorskiego. Według tego planu, Anglja zagwarantować miałaby 
Francji i Włochom pomoc na morzu na wypadek, gdyby jedno z tych 
mocarstw zaatakowane zostało przez drugie (Red. PAT nie otrzymała z 
innych źródeł potwierdzenia tych pogłosek). 

Wielki krach na giełdzie nowojorskiej 
W CIĄGU DOBY UPADŁO 16 TOWARZYSTW AKCYJNYCH. 

NOWY YORK. 13. 11. (PAT). Podczas ostatniej katastrofy na giełdzie no 
wojorskiej w ciągu jednego dnia spadek wartości akcyjnych, notowanych na 
giełdzie tamtejszej, przekroczył 10 miljonów dolarów. Wskutek krachu ucier 
piało w ciągu jednej doby 16 największych towarzystw akcyjnych w Ameryce. 
Najwięcej ucierpiały American Telephon and Telegraph Co i General Electric. 

Niezwykły akta kawalerzystów polskich w Ameryce 
DRUŻYNA NASZA OTRZYMAŁA NAGRODĘ „INTERNATIONAL MILITARY TROPHY* 

NOWY YORK. 13.11. (PAT). Kawalerzyści polscy bawiący w Ameryce, wygrali 
najważniejszą nagrodę na dorocznych konkursach hippicznych w Madison: Square Garden, 
a mianowicie International Military Trophy. Punktacja przedstawia się jak następuje: Po- 
lacy 2 i pół punkta, Włosi — 6 i pół punktów, Stany Zjednoczone — 8 punktów, Irlan- 
dja —13 i pół punktów i Kanada — 20 punktów. Olbrzymi Madjson Square Garden wy. 
pełniony był po brzegi 20 tysięcznym tłumem publiczności, która owacyjnie oklaskiwała 

polskich jeźdźców. Ambasador włoski i dowódca garnizonu Nowego Yorku złożyli posło- 
wi Filipowiczowi życzenia. Poseł Filipowicz zaprosił drużynę polską do! Waszyngtonu, 
gdzie na jej cześć poselstwo polskie wydaje bal. 

Nagrody Nobla w dziale chemii 1 fizyki 
‚ STOKHOLM. 13.XI. Pat. Akademja podzieliła nagrodę Nobl» za rok 1929 w 

dziale chemji za rok 1929 m'ędzy profesorami Arturem Hardenem (z Londynu) i Han- 
sem von Euler Zhelpinem w uznaniu zasług ich w dziedzinie badań fermentacji od- 
mian cukrowych. W dziale fizyki za rok 1929 nagroda została przyznana Ludwikowi 
adi księciu de Broglie za dokonane przez niego odkrycie falistego charakteru 

W. 

niż najbardziej humanitarne 

Wysokość tegorocznych nagród 
STOKHOLM. 13.XI. Pat. Nagroda Nobla w roku bieżąc Sa Laukia 

172.760 koron szwedzkich. ш ącym wy gdzie 

Paryż, 10 listopada. 
Wczoraj, o godz. 5 rano ukończyła 

się debata nad „expose“ programowem 
gabinetu p. Andrzeja Tardieu. Debata 
rozpoczęła się 7 bm. Ławy poselskie 

i trybuny pełne. Na trybunie dyplomaty 
cznej widzimy ambasadorów Chłapow- 
skiego i von Hoesch'a... : 

P. Tardieu, elegancki i pewny sie- 
bie odczytuje deklarację rządową. Odra 
zu ude zają w niej pewne nuty nowe: 
„Pożądając wszelkich zbliżeń, zacho- 
wamy jednak nadal w naszej przyjaźni 
miejsce uprzywilejowane tym, co byli 
naszymi towarzyszami wspólnych cię” 
żkich przejść i co, jak i my, w zgodzie 
z Ligą Narodów usiłują skonsolidować 
pokój ludzkości." Aluzja do sojuszów 
dyskretna, w duchu czasu sformułowa- 
na, ale jest. ; 

W zakresie polityki wewnętrznej, p. 
Tardieu wprowadził inowację poprostu 
sensacyjną. Zamiast układać banalne 
zdania na temat ustaw świeckich i por 
lityki społecznej, podał dokładną listę 
dotacyj przeznaczonych dla rolnictwa, 
szkolnictwa, dróg portów i ochrony ra- 
sy. Ogółem rząd przeznacza na te cele 
5 miljardów franków. Jego program nar 
tychmiast wchodzi w życie i będzie wy 
konany w terminie 5 lat najwyżej. Na- 
dwyżki budżetowe już w posiadaniu 
skarbu będące na to pozwalają. Jedno- 
cześnie przecież rząd przeprowadził pe- 
wne redukcje podatków. 3 

Jak wiadomo, juž 31 lipca rb., Izba 
uchwaliła w porozumieniu z rządem 
pierwszą redukcję podatków o 1.194 
miljony rocznie. W swym projekcie bu- 
dżetu na rok 1930, p. Cheron przewidu- 
je nową redukcję w sumie ogólnej 955 
miljonów. W swej deklaracji programo- 
wej, p. Tardiex zapowiedział dalsze 
190 miljo1ów redukcji, a mianowicie: 
zniesienie podatku przewozowego od 
"nawozów sztucznych i zboża, reduk- 

cję taksy od samochodów, redukcję 
trzech opłat giełdowych i t.p. Razem 
Francuzi zapłacą w roku 1930 o 2.339 
miljonów podatków mniej niż w roku 

b'eżącym. Te „dobre nowiny” były wi 
tane burzą oklasków na prawicy i w 

centrum, kiedy socjaliści i radykałowie 

siedzieli, „jak struci“... „To nasz pro- 
gram!* — zawołał któryś z posłów 
lewicowych. Być może, ale w ustroju 

parlamentarnym wykonywanie przez 
rząd programu opozycji jest najzręcz- 
niejszą taktyką. 

Tego jeszcze było mało. Na powyż- 

sze dotacje i redukcje „skąpy* p. Che- 

ron, minister finansów i godny kontynu- 
ator przezornej polityki p. Poincarego, 
zgodził się łatwo, bo wie, że to wszyst- 

ko nie narusza równowagi budżetu i 

nie zwalnia tempa amortyzacji długu 
krótkoterminowego. Otóż p. Tardieu 
zapowiedział jeszcze jedną redukcję: 
mianowicie jeśli w ostatnim trymestrze 
roku przyszłego minister finansów 
stwierdzi, iż stan skarbu na to pozwala 
— zwolni obywateli z jednej dziesiątej 
podatku dochodowego. 

Po takiej deklaracji, która na ła- 
wach poselskich uczyniła wrażenie ol- 
brzymie, opozycja miała rolę trudną. 
Zanim Izba przystąpiła do debaty, p. 
Tardieu już zjednał sobie wielu niepe 
wnych i niezdecydowanych. Jego dekla 
racja, a raczej zawartość tejże — to 
pierwszy powód jego zwycięstwa. Dru- 
gim czynnikiem skucesu były wyjaśnie 
nia rządu na temat polityki zagraniczn. 
Piszę wyraźnie rządu, a nie p. Brian- 
d'a. Mowy p. Briand'a są nieraz wspa 
niałe pod względem formy — taką była 
i wczorajsza — ale jasność i precyzyj- 
mość nie są ich cechami głównemi. Tym 
razem, o dziwo, p. Briand wszedł na 
mównicę z teczką i cytował nam doku- 
menty, niezawsze fortunnie zresztą, bo 
twierdził np, że okupacja Nadrenji mia- 
ła na celu tylko zagwarantowanie spła- 
ty odszkodowań, kiedy art. 429 mówi 
również o okupacji jako o „gwarancji 
przeciw niesprowokowanemu napadowi 
Niemiec"... 

P. Briand dobrze wiedział, że od 
wyjaśnień, jakie udzieli zależy przysz* 
łość gabinetu. Mógł sprowokować no- 
wy kryzys, ale wówczas mógłby wró* 
cić do władzy tylko w oparciu o lewi- 
cę. Otóż lewica niema w tej Izbie więk- 
szości. P. Briand chciał jednak nadal na 
„Qua i d“ Orsay“ pozostać aby prowa- 
dzić swą politykę zagraniczną, którą 

uważa za zbawienną i jedyną, jaką 

Francja prowadzić może... Wobec tego 

p. Briand, — stwierdziwszy, rzecz jar 

sna, że nadal pozostaje sobą, — zape- 

wnił jednak Izbę, że strefa Moguncji bę 

dzie ewakuowana dopiero po ratyfika- 
cji i po „rozpoczęciu wykonania* planu 
Young'a, że w sprawie Saary rząd nie 
zlekceważy żadnego interesu francus- 
kiego i że przystępując do debaty nad 
planem Young'a Parlament francuzki 
nie znajdzie się wobec żadnego faktu 
dokonanego jego decyzją wiążącego. 

Powyższe zapewnienia i wyjaśnienia 
p. Briand'a, rozpuszczone w powodzi 
pacyfistycznego liryzmu, musiał zresz- 
tą sprecyzować ze zwykłą sobie jasnoś- 

cią p. Tardieu. Premjer określił co na” 
leży rozumieć przez „rozpoczęcie wy- 
konywania'* planu Younga? Po ratyfi- 
kacji planu Reichstag będzie musiał u- 
chwalić ustawy umożliwiające jego 
wejście w życie (jak np. addanie docho 
dów niemieckich kolei do dyspozycji 
Banku Rozrachunków  Międzynarodo- 
wych); jak tylko ów Bank się ukon- 
stytuuje, rząd niemiecki wręczy mu o- 
bligacje reprezentujące sumę jego dłu- 
gu, a niemieckie koleje zobowiążą się 
wobec Banku gwarantować swoimi @07 
chodami obligacje, jakie Bank uzna za 
stosowne wypuścić na rynek. W tej 
chwili dopiero wszystko będzie gotowe 
do komercjalizacji długu niemieckiego 
z tytułu odszkodowań i ewakuacja trze 
ciej strefy się rozpocznie. 

Oczywiście, Francja zrezygnowała 
zupełnie z uzałeżniania ewakuacji od u- 
zyskania nowych gwarancyj bezpieczeń 
stwa, ale można przynajmniej mieć pe- 
wność, że jeśli nie przez lat dziesiątki 
to w każdym razie przez lat dziesięć 
Bank Rozrachunków  Międzynarodo- 
wych spłatę odszkodowań zapewni. 

Nawet pos. Marin zadowolił się wy 
jaśnieniami rządu i głosy swych przy- 
jaciół mu obiecał, przez co o zwycię- 
stwie ostatecznie zdecydował. Nie dla” 
tego bynajmniej, aby nagle nabrał zau- 
fania do p. Brianda, ale widocznie p. 
Marin sobie powiedział, że jest różnica 
pomiędzy Briand'em ministrem spraw 
zagranicznych i zarazem premjerem, a 
Briand'em ministrejn spraw zagranicz- 
nych z panem Tardieu jako premjerem. 

Jest jeszcze trzeci powód zwycięst- 
wa pana Tardieu, a mianowicie prasa. 
Prasa nie głosuje w Izbie, ale ma 
wpływ na opinję publiczną kiedy jest 
jednomyślną. Otóż wszystkie wielkie 
dzienniki paryskie bardzo przychylnie 
przyjęły „kolegę* Tardieu. Niema pod 
tym względem różnicy pomiędzy orga- 
nami p. Coty'ega a organami „Consor- 
tium*, jedne i drugie „postawiły”* na 
pana Tardieu. Z tym faktem liczy się 
wielu parlamentarzystów. 

Kazimierz Smogorzewski. 

ECHA STOLICY 
Konferencja w sprawie dosfaw 
fabryki Lilpop, Rau i bowensfein 

WARSZAWA, 13 XI. (tel. wł. 
„Słowa'”) Przed kilku dniami donosi- 
liśmy, że największe zakłady metalur- 
giczne Lilpop, Rau i Lowenstein prze- 
chodzą w ręce amerykańskie. Mini- 
sterstwo Komunikacji urządziło wobec 
tego dzisiaj konferencję z przedstawi- 
cielami tej fabryki, która dostarcza 48 
proc. całego zapotrzebowania wago- 
nów dla PKP, Chodziło o wyjaśŚnie» 
nie, czy obecni właściciele amerykańscy 
podejmą się dalej dostaw i czy ceny 
utrzymane będą w dotychczasowym 
poziomie. Konferencja zakończyła się 
rezultatem dodatnim. W imieniu ха 
kładów Lilpop, Rau i Lowenstein za- 
proponowano korftynuowanie dostaw 
nietylko po dotychczasowych cenach ale 
zaproponowano Ministerstwu korzy: 
stanie z dłuższego kredytu za dostar- 
czone wagony podczas gdy  dotych- 
czas Ministerstwo Komunikacji za 
wszystko płaciło gotówką. 

Hassan Nachaf-Pasza 
złożył listy uwierzytelniające na 

Zamku 

WARSZAWA. 13 XI. Pat. Dnia 13 
listopada b. r. o godzinie 12-ej p. 
Hassan Nachat-Pasza, poseł nadzwy- 
czajny i minister pełnomocny Egiptu, 
złożył Panu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej swe listy uwierzytelniające na 
uroczystej audjencji na Zamku Kró- 
lewskim. Przy aujjencji byli obecni: 
p. wiceminister spraw zagranicznych 
Alfred Wysocki, szef kancelarji cywil- 
nej p. Lisiewicz, szef gabinetu woj- 
skowego płk. Głogowski oraz człon: 
kowie domu cywilnego i wojskowego 
Pana Prezydenta. 

Spadek kursu ohligacyj pożyczki 
sfahilizacyjnej w Ameryce 
WARSZAWA 13—XI (tel. wł. Sło- 

wa). Z powodu baissy n» giełdach 
amerykańskich kurs polskich poży- 
czek pada w dalszym ciągu. Obliga- 
cje pożyczki stabilizacyjnej doszły do 
kursu 174 do 175 dolarów podczas gdy 
jeszcze przed trzema tygodniami kurs 
wynosił 85—86. 

WARSZAWA, 13—XI (tel. wł. Sło- 
wa). Prezydent Rzeczypospolitej pod- 
pisał dziś wniosek o przyznanie zło- 
tego krzyża zasługi p. Halinie Kono- 
packiej-Matuszewskiej za propagandę 
polskiego sportu zagranicą Oraz p. 
Kazmierzowi Wierzyńskiemu poecie 
odznaczonemu pierwszą nagrodą za 
poezje sportowe na ostatniej Olimp- 
jadzie w Amsterdamie. 
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ECHA KRAJOWE 
  

NOWOGRÓDEK 

— Dlaczego? Tak niedawny jeszcze po- 
byt P. Prezydenta, nasuwa sporo refleksyj, a 

przedewszystkiem pytanie, czemu p. Prezy- 
dent mijał bez zatrzymania się choćby chwi- 
ię, większe gromady, chcących go powitać, 

ludzi, bramy tryumialne, przy których stały 

z chjebem i solą i gdzie się zbierały całe 

szkoły, gminy, ochrony, nie rzadko przybyłe 

z daleka, czekające po kilka godzin, często 

na deszczu z kwiatami i mozolnie wyuczo- 
aemi wierszykami. Ludność cała bardzo ser- 

decznie i szczerze witała i oczekiwała P. Pre- 

zydenta „polskawo cara* jak mówili chłopi. 

Ochoczo samodzielnie pracowali mężczyźni 
przy bramach, kobiety wydobywały głęboko 
pochowane tkaniny, dziewczęta ogałacały 

ogródki mówiąc — „dla P. Prezydenta nie 

szkoda”. Pracowano w dzień j w nocy, by 
móc choćby tylko chwilę spojrzeć na do- 
stojnego Gościa i choćby jedno usłyszeć 
słowo, które jako najwyższą nagrodę można- 
by zachować w pamięci i dzieciom opowia- 
dać. 2 

Tymczasem, te wszystkie trudy były po 
to, by ujrzeć przelatujący błyskawicznie sa- 
mochód, po przeleceniu którego pozostawała 
konsternacja, zdziwienie, rozczarowanie, za- 
wód i silne rozgoryczenie. Wiemy, że p. 
Prezydent, był bardzo zmęczony, że takie 
częste stawanie na drodze, o wiele przedłu- 
żyłoby podróż całą, że czas ograniczony i 
t. d. Wiemy to wszystko — ale włościanie, 
szlachta, dwory, które z takiem sercem, do 
przyjęcia się gotowały, nie myślą o tem, 
tylko czują gorycz zawodu i lekceważenia. 
Przecie, jeżeli p. Prezydent, puszcza się w 
tak daleką, długą i nużącą podróż, to prze- 
cie nie dla przyjemności krajoznawczej wy- 
cieczki. Te podróże prócz zaznajomienia się 
ze stanem kraju, mają też chyba na celu i 
zjednanie ludności. — Więc takie zatrzyma- 
nie się choć parę minut, choćby bez wysia- 
dania, przyjęcie chleba i soli, spojrzenie na 
przygotowaną bramę, parę słów, widok sam, 
tak dostojnej j pełnej dobroci twarzy p. Pre- 
zydenta, dałaby tej ludności olbrzymie zado- 
wolenie, i zrobiłaby dla polskości tylch Kre- 
sów bardzo dużo, stokroć więcej — niż 
wszystkie szkoły i bursy białoruskie razem 
wzięte. Widz. 

  

LANDWARÓW. 

— QObchód 11-lecia niepodległości. Głę - 
bokie odczucie radości z odzyskania niepod- 
ległości wyraził Landwarów, w dniach 10 i 
11 listopada b. r. 

Na program święta państwowości Rze- 
r popoltej złożył się capstrzyk 3 komp. 
KÓP., stojący pod dowództwem kpt. Tre- 
piaka w Landwarowie. W dniu 11 listopada 
w nowym kościele zgromadziły się K.O.P.,, 
młodzież szkolna, oddział P. W. straż pożar- 
na i ludność miejscowa. Podczas nabożeń- 

stwa miejscowy proboszcz ks. Wojniusz por- 
wał okolicznościowem kazaniem zgromadzo- 
nych, pełnem artyzmu i uczucia. Po nabo- 
żeństwie odbyła się defjlada, a później pora- 
nek w Świetlicy K. O. P. 

Po odśpiewaniu przez chór młodzieży 
szkolnej wiązanki pieśni „A czy znasz ty bra- 
«ie młody", przemówił kierownik szkoły p. 
Smoter, który po nawiązaniu do czasów nie - 
woli z przed 1918 roku po przekonywują- 
cych słowach wskazał na olbrzymi rozwój 
mocarstwowy Polski w pierwszem dziesięcio- 
leciu, pod duchowem kierownictwem Wodza 
Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po 
przemówieniu ludność zebrana wznosiła en- 
tuzjastycznie okrzyki: Najjaśniejsza Rzeczpo- 
spolita, Pan Prezydent, Mościcki, Marszałek 
„iłsudski niech żyje. 

Wielkie wzruszenie, a nawet łzy wy- 
cisnęły piękne deklamacje młodzieży szkol- 
nej, Okolicznościowych wierszy, jak: „Zyg- 
muncie dzwoń”... „Komendancje nasz”, „Bra 
ciom poległym". Uroczystość zakończono od- 
śpiewaniem przez młodzież szkolną pieśni 
dwu epok „Legjony' i „Jeszcze Polska”. 

Olbrzymie znaczenie dla gruntowania 
ducha państwowości polskiej na Kresach, 
które miała ta uroczystość, jest główną za- 
sługą kpt. Trepiaka i bardzo ruchliwych na 
olu pracy społecznej kierownika szkoły p. 

Smotera i Jego żony, odznaczonej za rok 
1918 krzyżem „Obrony Lwowa”. L. Bar. 

  

NIEŚWIEŻ. 

— Ś. p. Jadwiga Nowicka. Znowu ze 
szła z tego świata jedna z cichych pracow- 
niczek ś. p. Jadwiga Nowicka. 

Ińwazją bolszewicką wyrzucona ze swych 
stron rodzinnych w okolicach Kopyla, osiadła 
w Nieświeżu, by tu oddać się niestrudzonej 
pracy dla społeczeństwa. Była cichą i skrom- 
ną, czas i siły poświęcała bezinteresownie 
nie dla rozgłosu, to też szersze warstwy spo- 
łeczeństwa niewiele, dłbo i nic może o niej 
nie słyszały Ale znały ją dobrze rzesze ucz- 
niów gimnazjum im. Wł. Syrokomii, gdzie 
w ciągu całego szeregu lat była codzienną 
pracowniczką przygotowując i rozdając śnia 

ania młodzieży szkolnej, Znały ją również 
zarządy wszystkich stowarzyszeń społecz- 

Schulmeister 
SZPIEG NAPOLEONĄ 

Słyszano tylka o nim. Nikt nie wie- 
dział dokładnie jak on wygląda, nikt 
go nie widział, nikt nie mógł stwierdzić 
że go zna. Ё 

Fantastyczne wieści krążyły doko- 
„ła niego, przypisywano mu cuda zręcz- 
ności, zuchwalstwa, sprytu... Gdzie się 
kończyła prawda a gdzie zaczynała Įe-- 
genda — trudno dociec, do dziś prze- 
cie jest to postać otoczona kirem ta- 
jemniczości. Ale w owych czasach nie- 

_ zwykłych, kiedy prości ludzie wstępo- 
„wali na trony, kiedy szlity generalskie 

| i tytuł księcia były dostępne dla każ- 

  

   
   

dego co miał odważne Serce — w 
ч owych czasach nie widziano granicy 

możliwości ludzkich, nie dziwiono się 
żadnemu wyczynowi — choćby najnie- 

  

      
prawdopodobniejszemu. 

Charles Louis Schulmeister był sy- 
nem biednego pastora w Neu — Frei- 
stett — maleń kiej wioski w pobliżu 

Strasburga. Miał 25 lat, gdy po raz 
pierwszy zobaczył Francuzów — od- 
dział pod dowództwem generała Mo- 

 reau zajął Strasburg i okolice w 1798 
- roku. 

Schulmeister, skromny naówczas 
_ handlarz starem żelastwem, był zasko- 
czony disinwolturą, beztroską, pewno- 

‚° ścią siebie tych drabów, którzy choć 
_ obdarci i bosi przybierali tony hrabiów 

w rozmowie z tubylcami. Ach! jacyż 
oni byli odważni, wspaniale aroganccy 

«ci żołnierze Republiki! jak pomiatali i go 

nych, którvm nigdy nie odmówiła swej pra- 
cy przy urządzaniu imprez dochodowych nie 
ceniąc swego drogiego „czasu, pomimo cięż- 
kiej pracy zarobkowej, którą zdobywała byt 
codzienny. Pracowała również w Białym 
Krzyżu wydając żołnierzom książki w czytel- 
ni. Ostatnio zajmowała się bibljoteką miejską, 
spełniając z oddaniem wzięte na siebie obo- 
wiązki. 

Patrząc na Jej wątłą postać, trzeba by- 
ło podziwiać skąd się w niej brały siły na ty 
le pracy. Aż w końcu zasób ich się wyczer- 
pał, lampa jej życia poczęła się powoli do- 
palać. Ale i w długiej i ciężkiej chorobie nie 
tracilą pogody ducha, a stałą Jej troską aż 
do ostatniej chwili, byli uczniowie i bibljo- 
teka. 

Odeszła tak cicho, jak cichem było Jej 
życie. Niechże nad Nią się spełnią słowa 
Chrystusa „Błogosławieni cisi, albowiem oni 
posiądą ziemię”. KACA 

— „Czańaa kawa*. Ziemjanki nieświes- 
kie urządziły 9 listopada w salach ratuszo- 
wych „Czarną kawę* w celu zdobycia fun- 
duszów na cele oświatowe w Kołach Gospo* 
dyń Wiejskich. — Dołączone do zaproszeń 
dowcipne wierszyki, zapewniające udanie się 
zabawy zapewniły ściągnięcie licznego gro- 
na osób. 

  

Gzy nauczycielstwo zzopiekuje 
się oświatą pozaszkolną? 

Jestem wdzięczną za poruszenie sprawy 
pracy nauczycieli szkoły powszechnej w pra- 
sie. — Sprawa tak ważna była dotychczas 
przemilczana Krytykują nauczycieli 
wciąż wokoło: obywatel, ksiądz, każda or- 
ganjzacja działająca na terenie wsi, ogląda 
się za.nauczycielem. 3 Sa 

Pracując 10 łat na Wileńszczyźnie jako 
nauczycielka szkoły powszechnej napatrzy- 
łam się, jak traktuje nas społeczeństwo na 

owincji. 

Płacówica zupełnie nowa w nowej Pol- 
sce. — Dla społeczeństwa, ten nędzny nau- 
czyciel ludowy, ta nieszczęśliwa nauczyciel. 
ka, jest zawsze tematem wzgardzonym. 

Czy stanowisko nauczyciela szkoły pow- 
szechnej jest posadą czy filantropją? 

lle jest osób z wyższem wykształceniem 
którzy zostali nauczycielami ludowymi gdzieś 
na wsi? / 

Czy zgłaszają się ludzie z wyższem wy- 
kształceniem na inspektora szkolnego powia- 
towego? 

Kto został nauczycjelem szkoły pow- 
szechnej? — Los życia powojennego, niez- 
równoważonego rzucił wielu z nas na wieś 
— lnni zrobili „karjerę* zdając ratami wy- 
magane egzaminy. Obecnie młody nauczy- 

'el, naucz”cielka bez doświadczenia życio- 
wego, nie zdający sprawy z ciężkich warun. 
ków życia do jakich idą, przyjmują powie- 
rzone im placówki. — Gdyby dostali dobrą 
posadę w mieście, czy woleliby iść na wieś? 

Żaden urzędnik nie jest pozostawiony w 
tym stopniu losowi szczęścia, co nauczyciel 
wiejski. — Przedewszystkiem niema osob_ 
nych budynków szkolnych z mieszkaniem dla 
nauczyciela. 

Żeby wniknąć w to, jak po macoszemu 
traktuje społeczeństwo nauczycieli na Kre- 
sach naszych, trzeba życie nasze poznać na- 
ocznie w klasie i w mieszkaniu. 

Państwo nie jest w stanie opłacić nau. 
czyciela lepiej niż opłaca, weźmy pod uwagę 
olbrzymią liczbę nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych —. Trzeba nadzwyczajnie oszczę- 
dzač. — Kulturalne życie kosztuje, trzeba 
sobie odmawiać, aby móc się ubrać, wyje- N 
chać na święta, na wakacje. — Po pensję 
musj nauczyciel dojechać wynajętą furman- 
ką. Jadąc po sprawunki sól, naftę i t. d. mu- 
si wynajmować furmankę lub łapać okazję, 
za którą trzeba „okazać wdzięczność”, — 
— Wyjście — załatwić sprawy na piechotę. 

‚ Żeby krytycy nauczycieli zobaczyli ja- 
kie bywają klasy, w których się wychowu- 
je nowych ludzi dla Wolnej Polski! 

„ „lak wygląda mieszkanie nauczyciela 
wiejskiego? Żeby zebrać dane! Często za 
przepierzeniem, ZE słowo sły= 
chać u gospodarzy. Wyjdziesz z domu, — 
w oknach ciekawe twarze, w nieobecności 
nauczycjela rzeczy przejrzane. A jak się łat. 
wo obrażają ludzie ze wsi! 

Każdy urzędnik po skończonej pracy fa- 
chowej żyje życiem osobistem. — Jak wy- 
gląda życie osobiste nauczycieli na wsi. Czy 
jest określone, ile godzin dziennie nauczyciel 
ma poświęcić pracy zawodowej? — Ogół 
nie rozumie, że praca nauczycjela nie kończy 
się z wyjściem ze szkoły. — Co jeszcze na- 
leży „do zajęć popołudniowych, — gotowanie 
szycje. — Czytać skąd wziąć książki tak 
bardzo kosztowne. — Gazeta. — lle osób 
abonuje gazety?. — Tam w mieście ruch, 
chodniki, jasno, inteligentne twarze, kultu- 
ralne zachowanie się. — Tu błoto: ciemno. 
Pójść do nauczyciela z sąsiedniej wioski? 
Jaka lokomocja? Są ludzie na wsi! Czy łat- 
wo jest obcować tak na codzień z ludem? 
Czy nie jest to pracą cięższą od pracy w 
szkole?. — Kim ja mam być w tem obcowa. 
niu, sobą czy nauczycielem? Ы 

Do „towarzystwa* czy nauczyciel jest 
przyjęty? Taki Śmieszny na furze, lub na U 

jak zgóry traktowali tego kupczyka 
zardzewiałych gwoździ, który im wska 
zał bród po przez Ren. 

Dośc tego mizernego, groszowego 
handlu. Schulmeister wziął się za prze- 
mytnictwo. Wnet prześcignął wszyst- 
kich — nie było dlań dość ryzykownej 
wyprawy, nie było zadania, któregoby 
się nie podjął. jeździł do Anglji kupo- 
wać zabronione towary, przewoził taj- 
ną korespondencję, przeszwarcowywał 
podejrzanych ludzi. Zaczął utrzymywać 
stosunki z Francuzami, oddawał im nie- 
jedną usługę podczas swych dalekich, 
tajemniczych wycieczek. 

Raz w ciemną, burzliwą noc cały 
oddział francuski przybył niespodzie- 
wanie i w niewytłomaczony sposób 
Ren — choć rzeka była pilnie strzeżo- 
na i do tego, wskutek deszczów, moc- 
no wezbrana. Kapitan Savary, który 
dowodził oddziałem, stwierdził potem, 
że przeprowadził ich — Schulmeister. 

A w tej epoce Schulmeister był już 
poszukiwanym przez władze — pod- 
czas jakiejś nocnej wyprawy położył 
trupem ścigającego go celnika. 

'W 1803 r. książę d'Enghier został. 
porwany z Ettenheim, położonego kil- 
kadziesiąt kilometrów poza granicą, i 
przewieziony do Vincennes, gdzie, po 
parodji sądu, rozstrzelano go. Temu, 
co wyśledził, że książę jest w ЕНеп- 
heim — w objęciach swej narzeczo- 
nej — co poprowadził żandarmów 
francuskich bocznemi dróżkami, co jed 
nem słowem dokonał zamachu był — 
Schulmeister. 

W Strasburgu mieszczanie znali te- 
rudego draba o spojrzeniu zpodełba, 

Nowi ambasadorowie angielscy 
w Waszyngtonie i Moskwie 

LONDYN, 13 XI. PAT. Agencja Reutera donosi, że sir Ronald Lind- 
sey, stały podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, miano- 
wany został ambasadorem w Waszyngtonie. Sir Esmond Ovey, który nie- 
dawno był ambasadorem w Rio de-Janeiro, nie objął tej placówki i obec- 
nie wyznaczony został na stanowisko 

Genfrum Reichstagu 

ambasadora w Moskwie. 

przeciwko ugodzie 
finansowo-likwidacyjnej między Niemcami a Polską 

BERLIN, 13—11. Pat. Jak donosi „Germanja”, w czasie wczo- 
rajszych obrad frakcji centrowej Reichstagu omawiano również ugodę #- 
nansowo-likwidacyjn4 między Polską a Niemcami. Przeciwko  parafowanie 
ostatnio umowie likwidacyjnej wyrażano ze wszystkich stron poważne za- 
strzeżenia, podkreślając, że zarówno treść, jak i pośpieszny tryb zawarcia 
umowy nie odpowiadają względom polityki narodowościowej. W dyskusji, 
jak informuje „Dsautsche Allgemeine Ztg.“ 
zbytnią rozciągłość przyrzeczeń Polski 
kompensat ze strony Polski. 

atakowano przedewszystkiem 
i niewystarczający charakter, re- 

KLAUZULi NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA. 

BERLIN. 13. 11. (PAT). Cały szereg prawicowych organizacyj, jak Landsbund i 
Ostmarkenverein w uchwalonych rezolucjach występuje przeciwko zawarcju traktatu han 
dlowego z Polską, opartego na klauzuli największego uprzywilejowania, gdyż zdaniem 
tych organizacyj, wpłynie on katastrofalnie na stan rolnictwa niemieckiego. 

Plebiscyt przeciwko płanowi Younga w Niemczech 
odbędzie się 22 grudnia r. b. 

BERLIN, 13 XL PAT. „Boersen Courrier* donosi ze źródeł miaro- 
dajnych, że plebiscyt w sprawie projektu ustawy przeciw planowi Younga 
odbędzie się prawdopodobnie dopiero 22 grudnia. Na odroczenie terminu 
plebiscytu wpłynąć miał między innemi wzgląd na to, że miarodajni polity- 
cy i mężowie stanu niemieccy, których obecność wymagana będzie przy 
przygotowaniach do plebiscytu, prawdopodobnie przed połową grudnia nie 
będą mogli powrócić z Hagi do Berlina. 

Dalsze losy dr. Tuki 
PRAGA. 13. 11. (PAT). Według dzisiejszych doniesień sąd drugiej in 

stancji zajmie się procesem dr. Tuki w styczniu roku przyszłego. Jak wiadomo 
przeciwko pierwszej instancji zgłosił odwołanie zarówno obrońca Tuki jak i 
prokurator. Akta sprawy, ważące półtora centnara, zostaną w tych dniach prze 
kazane sądowi krajowemu w Bratysławie, jako sądowi drugiej instancji. 

w Palestynie wciąż 
Nowy imord w Jerozolimie 

JEROZOLIMA, 13.X]. Pat. 5 arabów uz brojonych w rewolwery i noże napadło 
wczoraj wieczorem na powracającą do domu 
na miejscu, mężczyzna zaś jest ciężko raniony. 

parę żydowską. Kobieta została zabita 

Zgon ks. Shamburg-Lippe Zuhkowej 
BDRLIN. 13.X1. Pat. Dziś o goyzinie 7 i pół rano zmarła w Bonn siostra b. ce- 

sarza Wilhelma księżna Shumburg-Lidppe Zubkowa. 

piechotę z tłomoczkiem z zapasami. Tak 
śmiesznie ubrany. Często nieznający się na 
formach towarzyskich — a zarozumiały? A 
jeżeli dla tego stópnia kultury wystarczą lu- 
dzje miejscowi — to co on może ze swojej 
kultury dać otoczeniu? i A 

Czy ludzie ze wsi garną się do oświaty? 
Kto się interesuje życiem narodowem wsi. — 
lie znie w mieście, ale kto się opie- 
kuje Co robią księża w tej dziedzi. 
nie. — Może kto się wypowie? — Co robi 
zjemiaństwo? 

Czy zagląda kto z ziemiaństwa do 
szkoły? Gdyby zajrzał wstrząsnąłby się z 
obrzydzenia do życia tak nędznego! Ale nie 
spotykałam się z tem, by zaglądali, miałam 
wrażenie, że nie radzj ze szkół na wsi. — 
A nawet malutka pomoc pomoc materjalna 
przydałaby się bardzo, czasem mała szafka 
prymitywna, zamykana ile pomogłaby. 

Tylko nauczyciel ma być tym magnatem 
— filantropem, który swój czas, pieniądze 
ma oddawać pracy tak ciężkiej, jak poruszyć 
wieś do czynnego nowego życia! 

Gdyby ludzie krytykujący nas, swoją 
inteligencję, wiedzę, doświadczenie użyli w 
tym kierunku, żeby samorządy zajęły się 
stroną ekonomiczną oświaty, przyśpiesze- 
niem budowy szkół, zaopatrzeniem szkół, 
wtedy mogliby „wymagać”* żeby do pracy 
na wsi przyszli ludzie, którzy pokierują ży- 
ciem okolicy. 

iPrzyjdzie czas, że na stanowisko inspek- 
tora szkolnego w powiecie skuszą się ludzie 
o wyższych kwalifikacjach. — Przyjdzie 
czas, że czynniki rządowe wezmą w swoje 
ręce budowę szkół wiejskich, oświatę poza- 
szkolną, opłacając dodatkowo nauczycieli. 

Życje w Polsce w ostatnich latach w in- 
nych dziedzinach tak szybkiem tempem idzie 
naprzód — szkoda każdego roku, wieś w 
letargu drzemie. — Do pracy nad ludem nie c 
zgłasza się nikt. Czy my nauczyciele szkół 
wiejskich rzuceni losem w odludzie — na 
wygnanie — zaopiekujemy się tą sierotą — 
oświatą pozaszkolną na Kresach? 

Nauczycielka ze szkoły powszechnej. 

o atletycznej « budowie i piegowatej, 
ponurej twarzy. Wiedzieli, że zajmuje 
się jakiemiś nieczystemi sprawkami, 
widzieli, że bogaci się z dnia na dzień, 
bali się go i nienawidzili z głębi du- 
szy. Donosy sypały się nań do policji 
— pewnego dnia, w 1805 r. uwięziono 
Schulmeistra, wrzucono do więzienia; 
po paru miesiącach wypuszczona go, 
ale pod rygorem wyemigrowania za 
Ren. Nie chciano w mieście tak podej- 
rzanej kreatury. 

W sześć tygodni później Napoleon 
wchodził tryumialnie do Strasburga. 
Nazajutrz obdarty i wynędzniały wsu- 
nął się do miasta Schulmeister. Poznali 
go nienawistni mieszczanie, zatrzymali, 
zaprowadzili przed oblicze komendan- 
ta policji, generała Savary. 

Tu czekała ich niespodzianka. Ge- 
nerał usciskał banitę, złajał mieszczan, 
wyrzucił ich za drzwi.  Schulmeister 
wyprosił audjencję u cesarza. Udzielo- 
no mu jej, stanął przed Napoleonem w 
lego gabinecie. 

— Czego sobie życzysz? zapytał 
oschle cesarz. 

— Chcę Wam służyć, Najjaśniej- 
szy Panie. 

— No kogo się możesz powołać? 
Kto cię poleca? 

— Na nikogo. Sam się polecam. 
— Nie nadajesz się. Nie mogę cię 

zużytkować. Wynoś się. 
Schulmeister wyszedł, ale nie od< 

szedł daleko. Schował się za jakiś pa- 
rawan a po upływie pięciu minut przed 
cesarzem pojawił się jakiś typowy wie- 
śniak o tępym wyrazie twarzy z gębą 

Wiele i zupełnie słusznie się 
mowi o zepsuciu młodzieży współczesnej, 
trzeba jednak nareszcie zdobyć się na odpo- 
wiednje czyny. 

Trzeba zrozumieć, iż będzie ta młodzież 
miała prawo, gdy dojrzeje, rzucić nam rodzi- 
com, starszemu rodzeństwu i wychowawcom 
oskarżenie w zaniedbaniu jej, nawet w świa- 
domej deprawacji. 

Czy nie jest niedbalstwem nje do darowa 
nia, iż ci starsi nie żądają zaprzestania fil- 
mowego i balowego rozchełstania czy nie jest 
deprawacją młodzieży nadawanie niezliczo- 
nym rzeszom radjosłuchaczy audycyj tak 
cynicznych, jak nadany przez wiłeńską radjo 
stację w dniu 7 miesiąca bieżącego o godz. 
22 m. 30, gdy podlotki jeszcze nie śpią, fel 
jeton „Ostatnia Fała*, poświęcony barwne- 
mu opisowi tańców miłośnych ludzi i zwie- 
rząt z podkreśleniem erotyczno - emocjonal- 
nych wartoścj tej sztuki, 

Władze szkolne już poczyniły pewne kroki 
w obronie młodzieży przed  niepożądanemi 
zakusami w dziedzinie widowisk publicznych, 
lecz może daleko niebezpieczniejszą, bo nie- 
nadającą się do cenzury prewencyjnej, jest 
fala radjowa, wszędzie i niepostrzeżenie się 
wciskająca. 

į Przypuszczač należy, jż kierownictwu wi- 
leńskiej radjostacji nie była zawczasu wiado- 
ma szczegółowa treść wspomnianej „Ostat 
niej Fali“, ale obowiązkiem obywatelskim te- 
go kierownictwa jest zdobyć się na protest 
przeciwko podobnym enuncjacjom. Radjo—to 
nie rewja kabaretowa. 

Kierownictwo to powinno pamiętać, iż o- 
peruje jakże potężną lecz obosieczną bronią. 
Szeroko rozlewającemi się obeenie falami nie 
zatruwajcie młodzieży, kierownicy radjosta- 

Wy, rodzicie i opiekunowie, protestujcie 
nareszcie czynnie przeciwko widowiskom i 
siuchowiskom, rozkładającym duszę nie tyl- 
ko dzieci waszych lecz i waszą własną. 

Nauczyciel. 

od ucha do 
oczyma. 

— Kim jesteś durniu? Jakeś się tu 
dostał? Jak śmiałeś wejść bez zaimeldo- 
wania? 

Ależ Wasza Cesarska Mość — ja 
jestem Schulmeister. 

Od tego czasu datuje się ścisła 
współpraca genjalnego szpiega z gen- 
jalnym cesarzem. Wojna między Fran- 
cją a Austrją była rozpoczęta. Nad Du- 
najem, pod Ulm, miał swoją główną 
kwaterę feldmarszałek Mack. Napoleon 
zdążał tam ze swą armją, a jaka for- 
pocztę wysłał — Schulmeistra. 

W. towarzystwie felczera-golibrody 
Hanza Rippmana o karku byka i sile 
woł u oraz chytrego koniokrada Ham- 
mela przybył Schulmeister, prześlizg- 
nąwszy się poprzez linje wojsk, do 
Ulm. Ledwo wszedł do karczmy, za- 
czął perorować niby generał. Mówił z 
taką pewnością siebie o ruchach wojsk 
francuskich, o ich siłach i wyekwipo- 
waniu, aż zaimponował niezwłocznie 
licznie zgromadzonym żołnierzom. Nie 
upłynęło dwóch godzin a S chulmeister 
został wezwany przed Macka. 

Jakiego fortelu użył Schulmeister, 
jaki przybrał wyraz twarzy, jakiemi 
słowy się posługiwał, by tak omamić i 
zapanować wszechwładnie nad Mac- 
kiem — niewiadomo. To pewna, że 
feldmarszałek wierzył ślepo temu ru- 
demu człowiekowi, którego nigdy 
przedtem, ani nigdy potem nie widział. 
Uwierzył, że Anglicy wylądowali w 
Boulogne, że w Paryżu wybuchła re- 
wolucja, że Napoleon będzie musiał pę- 
dzić do kraju na ratunek, Nie przed- 

ucha i wybałuszonemi 

Wokoło piętdziesięciomiljonowego spadku 
W szpitalu włoskim w Aleksandrji 

zmarła w kwietniu roku 1928-go, pa: 
ni Mikhail-Pacha, która w nierucho- 
mościach, kapitałach i biżuterji, pozo- 
stawiła wyżej wymienioną sumę. Sze- 
Ściu siostrzeńców i siostrzenic było 
prawnymi sukcesorami:  baronowa 
Oppenheim z Paryża, książęta, Patryc- 
jusz i Michał de Żogheb z Włoch, 
wicehrabiny Alicja i Dagmara de Zog- 
heb i margrabina Sache de Reverseaux, 
kuzynka byłego ambasadora Francji 
w Wiedniu i baronowa Klara de'Saint 
Vincent. 

Sekretarz nieboszczki, grek Mane- 
licli przedstawił testament, w którym 
na jego rzecz było zapisane 25000 
funtów egipskich czyli około trzech 
miljonów franków. Podejrzliwi spad- 
kobiercy dali testament do eksperty- 
zy przysięgłych specjalistów, którzy 
jednogłośnie uznali testament za sfał- 
Szowany. 

Wtedy Menelicli przedstawił drugi 
testament, na mocy którego hrabia 
Patrycjusz de Zogheb był mianowany 
generalnym spadkobiercą. 

Ten drugi testament wywołał jesz- 
cze większą wściekłość innych sukce- 
Sorów, zwłaszcza gdy stwierdzono, 
że dwie z nich figurowały w  testa- 
"mencie pod nazwiskiem mężów, z 
którymi nawet nie były jeszcze zarę- 
czone w epoce sporządzania testa- 
mentu. i 

W skutek tego zrobiono rewizję u 
sekretarza i znaleziono list hrabiego 
Patrycjusza obiecujący Menelicliemu 
wypłacenie 25000 funtów egipskich, 
w razie odnalezienia testamentu usta- 
nawiającego hrabiego Patcycego jedy- 
nym sukcesorem. 

Te odkrycia doprowadziły do ost- 
rego konfliktu pomiędzy konsulatem 
włoskim i greckim, w obronie intere- 
sów swoich podanych. Na zarządze- 
nie hrabiego Patrycego konsulat wło- 
ski nałożył pieczęcie na kancelerje 
adwokatów reszty spadkobierców. Nic 
dziwnego, że tak znaczny spadek roz- 
pętał apetyty sukcesorów, którzy 
wszelkiemi siłami bronić będą praw 
do udziału w sukcesji, to też prasa 
aleksandryjska z zainteresowaniem śle- 
dzi przebieg procesu, który zadecydu- 
je czy jeden czy wszyscy mają być 
tymi szczęśliwcami. ZK 

Proces rzeźbiarza Gregolre przeciwko 
ślepemu malarzówi 

Jak to już kiedyś donosiliśmv na- 
Szym czytelnikom, ślepiec wojenny 
malarz Lemordant nabył w roku 1927 
od magistratu Paryża teren będący 
częścią wywłaszczonych przez miasto 
gruntów przy budowie alei parkw dą do liczby dni miesiąca. Dzień 29 lu-* 
Montsouris. 

Lamordant wybudował na tym te- 
renie wedtug własnych planów dom, 
którego komfortowe i artystyczne u- 
rządzenie jest prawdziwem arcydzie- 
łem niewidomego artysty. 

Ponad aleją Parc Montsouris jest 
ulica de L'Aude, na której rzeźbiarz 
Gregoire postawił swój dom. 

W kołach publiczności wileńskiej żywe 
współczucie wywołałą sprawa studentą uni- 
wersytetu p. Włodzimierza Zonna, osadzo- 
nego przez p. sędziego Kaduszkiewiczą na 
dwa tygodnie do aresztu. Pan Włodzimierz 
Zonn został ukarany łącznie grzywną 700 
zł. i 2 tyg. bezwzg. aresztu za to, że pod- 
czas rozprawy głównej nie chciał ujawnić 
nazwiska damy wmieszanej w proces p. 
Krzyżanowskiego. Musimy przyznać, że 5а 
jeszcze sytuacje życiowe, które wywołują 
kolizję pomiędzy normami žobyczajowo- 
honorowemi, a normami ściśle prawnemi« 

Pan Wł. Zonn nietylko w swojem ро- 
jęciu, lecz zgodnie z pojęciami wszystkich 
ludzi jego środowiska nie był w stanie ta- 

kiej niedyskrecji popełnić. Dlatego też de- 
cyzja prezesa Kaduszkiewicza, działającego 
w ramach nowej procedury karnej, wydaje 
się być nie tylko surową, lecz i bez- 
względną. 

sięwziął nic dla swej obrony, pozwolił 
otoczyć swą 60.000 tysięczną armię, 
dał się wziąć w pułapkę. Wciąż czekał 
aż wypadki w Paryżu zmuszą Napo- 
leona do odstąpienia — pozostawał 
biernym i bezczynnym, bo tak mu ra- 

dził bi Doprawdy zahypno- 
tyzował go chyba ten dawny przemyt- 
nik, 

I kiedy 17-go października 1805 r. 
Mack podpisywał najhaniebniejszą ka- 
pitulację, jaką zna historja wojenna, 
Napoleon dziękował Schulmeistrowi 
przed całą armią i asygnował mu do- 
żywotnią rentę 10.000 franków. 

Nie wiemy w jakich okolicznoś-- 
ciach Schulmeister wpadł w ręce Au- 
strjaków. Przy jego bezczelności nie 
było to zbyt trudnem, znaleźli się ofi- 
cerowie, którzy przypomnieli sobie, iż 
widzieli go w obozie Macka, słyszeli 
coś o jego zgubnym wpływie na feld- 
marszałka. Sąd wojskowy skazał go na 
Śmierć . Golibrodę Rippmana i konio- 
krada Hammela, nieodłącznych towa- 
rzyszy Schulmeistra, rozstrzelano na- 
tychmiast, on idąc na miejsce egzeku- 
cji, poszeptał coś z żołnierzami i w re- 
zultacie zbito go na kwaśne jabłko, 
obdarto ze wszystkiego, wrzucono na- 
wpół martwego do przydrożnego rowu. 

Pan Gregoire prosił Lemordanta 
o pozwolenie umieszczenia okien od 
strony willi malarza, ten ostatni od- 
mówił mu pozwolenia. 

Wobec powyższego Gregoire wy- 
toczył proces o unieważnienie sprze- 
daży gruntu Lemordantowi, na zasa* 
dzie prawa pierwokupna wywłaszczo- 
nych terenów dla okolicznych miesz. 
kańców. Gregoire ma nadzieję wygra- 
nia procesu, gdyż chociaż jest najbliż- 
szym sąsiadem wywłaszczonych grun- 
tów nie był o sprzedaży we właści- 
wym terminie powiadomiony. 

Wyrok w tej sprawie, w której nie 
tylko dwaj artyści ale i magistrat Pa- 
ryża jest zainteresowany, zapadnie w 
najbliższym tygodniu. sk 

че ZEW оя ли TA Ua ES 
POLSKA WYTWÓRNIA 

damskiego, męskiego i dziecinnego 

OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 

| 
1“ Waclau Nowicki 
Ė GWARANCJA! MODA! 

Bi 

Terminowe wykonanie obstalunkėw 
według ostątnich modeli. 

WYKWINTNA 
KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE, ŚNIEGOWCE. 

—į CENY NISKIE. 
SERIE NAKTEDYB CESREGA 2583 SEMRFT SIWCA 

ZAWIADOMIENIE. 
Z dniem 10.X. b. r. został otwarty 
pierwszorzędny zakłąd fryzjerski p.f. 

„HE LENA" 
Salony DAMSKI i MĘSKI. 

Kalwaryjska 12. у 
Pod kierownictwem byłej długoletniej 
pracowniczki firmy „Waldemara*, a 

ostatnio „Aleksandra”, 
Ondulacje. Farbowanie włosów. 

Manicure. 
Z poważaniem HELENA. 

Czerwona galówka 
Obchód 12-tej rocznicy istnienia dy 

ktatury proletarjatu w Moskwie i mia* 
stach prowincjonalnych Rosji miał cha 
rakter jak wszystkie uroczystości sa- 
wieckie z góry ułożonej manifestacji. W 
roku bieżącym uroczystości były mniej 
efektowne niż lat poprzednich. Mimo 
starań nie zdołano wykończyć nowego 
mauzoleum Lenina, a epidemja szkarla- 
tyny przeszkodziła odbyciu pochodów 
młodzieży i dzieci. 

* Dwunasty rok istnienia państwa So 
wietów zapisze się w historji ekspery- 
mentów komunistycznych, jako rok w 
którym wprowadzono t. zw. „nieprery- 
wkę** czyli ciągłość pracy. Reforma ta 
polega na wprowadzeniu nowego kalen 
darza. Według projektu Akademji Na- 
uk tydzień będzie liczył pięć dni a mie 
siąc 6 tygodni. Data 31 przestaje ist 
nieć i w ten sposób rok liczyć będzie 
360 dni 5 dni świąt rewolucyjnych, któ * 
re będą wszyscy swiętowali nie wcho* 

tego w latach przestępnych  ogłoszo= 
ny zostaje za dzień industi jalizacji. 

„Nieprerywka* wprowadzając cią- 
głość pracy w fabrykach, zakładach 
przemysłowych, instytucjach  handlo* 
wych i administracyjnych ma według 
obliczeń fantastów moskiewskich przy* 
nieść kolosalne korzyści i stać się jed- 
nem z podstawowych warunków szyb- 
szego zrealizowania pięcioletniego pla- 
nu uprzemysłowienia i socjalizacji Ro 
sji. 

Czy reforma ta wytrzyma próbę rze 
czywistości czy tylko pozostanie świa- 
dectwem utopijnych pomysłów na to 
miesiące najbliższe przyniosą — ойро- 

wiedź. ; 

  

rozkazywał żołnierzom, był bogatym 
— ambicje Schulmeistra były naresz- 
cie zaspokojone. Przez trzy / miesiące 
mieszkańcy Wiednia czuli żelazną rę: 
kę eks — przemytnika. Ileż on wykrył 
spisków, nadużyć, szacherek przez ten 
krótki przeciąg czasu — nie było spo- 
sobu wyprowadzić go w pole. 

Po bitwie pod Jerą, gdy niedobit- 
ki pruskiej armji błądziły po kraju od 
wlekając chwilę złożenia broni, pułk 
Muklemburski' rozlokował się w  mia- 
steczku Wismar. W nocy pułkownik 
Usedom został gwałtownie przebudzo- 
ny: nad łóżkiem stał oficer francuski z 
rewolwerem w ręku. Patrzało mu z 
oczu tak groźnie, że Usedom nie namy- 
ślał się długo — podpisał kapitulację. 
Schulmeister sam jeden wziął cały 
pułk do niewoli. 

Po tej kampanji eks—przemytnik 
wycofał się z czynnego życia. Wybu- 
dował sobie pałac u bram Strasburga 
przybrał nazwisko księcia de Meinau, 
przyjmował najznakomitszych ludzi 
ówczesnych. Józefina i królowa Holan- 
dji i Westfalji nie gardziły pałacem 
Schulmeistra — spędzał tam nieraz po 
parę tygodni. /A mieszczanie, którzy pa- 
miętali jeszcze jak wypędzono z mia- 
sta rudego draba, kłaniali się teraz nis- 

Po raz niewiadomo który uniknął śmier ko, nisko panu de Meinau — osobiste- 
ci w niewytłomaczony sposób. 

Na czele kawalerji wkraczał do 
Wiednia Murat. Poraniony, chwiejący 
się na nogach, wsunął się tam również 
Schulmeister. Stanął przed cesarzem, 
który kazał Savary'emu dać mu złota, 
dużo złota i mianował go prefektem. 
policji w Wiedniu. Wdział mundur, 

mu przyjacielowi wielkiego cesarza. 
Nie wytrzymał długo w zaciszu do- 

mowem. Czyż mógłby siedzieć bezczyn 
nie, gdy tak doniosłe wypadki rozegry- 
wały się dokoła. Podczas drugiej woj- 
ny austrjackiej widzimy Schulmeistra 
znowu w akcji. 

Bitwa pod Wagram. Na tyłach, 

 



   

  

Związek Narodowy 
, Polskiej Młodzidży Akademickiej 

Stoimy w obliczu wyborów na zjazd ogól- 
nopolski związku narodowego polskiej mło - 
dzieży akademickiej i do Wileńskiego komi- 
tetu akademickiego. Trzeba więc, by szersze 
rzesze akademickie jak i starsze społeczeń- 
stwo zapoznało się ze strukturą związku na 
rodowego. 

Obejmuje on całą młodzież akademicką 
z wyjątkiem osób wyznania mojżeszowego, 
studjującą na ziemiach Rzeczypospolitej Pol 
skiej wraz z obszarem Wolnego miasta Gdań 
ska. Cele jego związku statutowo dzielone są 

“+ następująco. 
Zorganizowanie polskiej młodzieży akad. 

* jako części społeczeństwa w służbie dla do- 
bra Narodu i Państwa Polskiego. 

2) Reprezentacja całokształtu interesów 
polskiej młodzieży akad. 

3) Wyłączna reprezentacja pol. mł. ak. 
z agranicą. 

4) Utrzymanię łączności z młodzieżą aka- 
demicką innych państw w celu wzajemnej 
wymiany myśli oraz pomocy jntelektuainej 
i rzeczowej. 

5) Utrzymanie łączności pomiędzy  po- 
szczególnemi środowiskami akademickiemi, 
zarówno na terytorjum R.P. jak i poza jego 
granicami. 

6) Koordynowanie prac polskiej młodzie- 
ży akademickiej oraz jej związków i orga- 
nizacyj. 

1) Pomoc p. mł. akd. na wszelkich polach 
jej pracy. 

Najwyższą władzą ustawodawczą ZNPMA 
decydującą we wszystkich sprawach - doty- 
czących związku jest zjazd ogólny, który 
z zasady odbywa się co dwa lata w seme- 
strze zimowym. Każde środowisko wybiera 
ma zjazd delegatów w drodze pięcioprzymiot- 
nikowego głosowania na listy. 

Najwyższym organem wykonawczym i re- 
prezentacyjnym ZNPMA jest Naczelny Komi - 
tet Akademicki, który Składa się z 13-stu 
członków; siedmiu wybranych przez zjazd o- 
gólny i sześciu wirylistów czyli członków z 
urzędu Wirylistami są: 

1) Prezes j wiceprezes Ogólnopolskiego 
Związku Bratnich Pomocy. 

2) Prezes Związku Polskich Korporacyj 
Akademickich. 

3) Prezes Związku Kół Naukowych PMA. 
4) Prezes Centrali Związków Sportowych 

P. M. A. 
5) Prezes Związku Kół Prowincjonalnych. 
Pozatem w każdem środowisku jest miej 

scowy organ wykonawczy Z.N.P.M.A. Jest 
ni m miejscowy Komitet Akademicki. Ww 
skład wchodzą członkowie wybierani na dwa 
lata przez dane środowisko w pięcioprzymio 
tnikowem głosowaniu na listy, oraz człon: 
kowie wiryliści z ramienja tych organizacyj, 
które są reprezentowane w Naczelnym Ko- 
mitecie Akademickim. 

Tak się przedstawia organizacja naczel- 
nych władz Rzeczypospolitej Akademickiej. 
Czy jest ona dobra, będziemy pisać w na- 
stępnej Wolnej Trybunie. HL;-6 

  

°° W pocie czoła 
(Praca kół naukowych. — Tegoroczne 
sensacje. - Prawnicy.— Historycy. — Rol- 

nicy) 
Rozpoczęcie roku akademickiego, bę- 
go w założeniu nowym etapem nauki, 

Niznacza się zwykle wzmożoną działalnoś 
cią. poszczególnych stowarzyszeń, zmierza” 
ącą do zwerbowania możliwie największej 
iczby członków. 

Najbardziej ożywione są jak dotąd — 
, koła naukowe, z których kilka, w zbożnej 

pracy dla dobra nauki i społeczeństwa, 
urządziło już zapoznawcze herbatki, cie- 
szące się w roku bieżącym niebywałą frek- 
wencją. Opiera się to na znanem prawie 
psychologicznem, że młodzież Ignie do na- 
uki szczególniej wówczas, gdy nauką jest 
z masłem i z cukrem. 

Herbątek nie możną jednak zaliczyć 
do największych atrakcyj, jakie mają koła 
naukowe. Wprost niesamowitą sensację 

_ przeżyło niedawno Koło Polonistów, gdy 
jeden, Z przybyłych świeżo członków, zgło- 
Sił akces do sekcji bibljograficznej, Jest to 
wypadek rzeczywiście niezwykły, źe zaś 
© nim tak niedużo słychać, to można 
Ppiać tylko nierównie większej sensacji, 
Jaką się stała wiadomość O utworzeniu 
przy Kole Prawników prawdziwej n uko- 
wej sekcji prawa karnego. Ponieważ Koło 
Prawników sekcje naukowe miało dotych- 
czas tylko w statucie, fakt ten postanowio* 
no Uczcie uroczystem  odmalowaniem i 
wytapetowaniem lokalu Kołą. Pogląd 

słuszny —U. S$. B. odremontował się z oka* 
zji jubileuszu—Koło Prawaików też z po- 
wodu uroczystości. W szlachetnej trosce 
jednak o zdrowie kolegów, nie chcąc ich 
przerażać, Koło Prawników jeszcze sekcji 
naukowej nie założyło. Koleżanki i kole- 
jed: nie obawiajcie się, to dopiero pro- 

ekt. 
W stadjum organizacji zato jest sekcja 

retoryczna tego koła, która ala zadoku- 
owania swego istnienia urządziła kon- 

kurš na największego demagoga na U. S. 

  

wpośród Austrjaków operuje Schulme- 
ister. Bada, węszy, donosi o wszyst- 
kiem Napoleonowi. Nagle wpadają na 
jego trop. Ścigają go, już, już mają poj- 
mać, wpada do jakiegoś domku, sły- 
Szy tupot nóg goniących go żołdaków. 
Wyłamali drzwi — po schodach idzie 
ku nim staruszek fryzjer z tacą i my- 
dłem w rękach: „Prędko, prędko Fran- 
<uz leży ranny na górze* — mówi im. 
'ędzą, przewracają wszystko do góry 

_ Mogami — Francuza ani śladu, staru- 
_ Szek fryzjer zniknął również w między- 

Czasie. 
\ ‚ Маро\еоп ргаспа! mieć sprawozda- 
mie z rady wojennej, zwołanej przez 

j Franciszka Il-go. Generalny intendent 
f;austrjacki zaginął w przeddzień, ale 

a naradzie wszyscy widzieli że był on 
becny — co innego, że nie poznali w 

nim Schulmeistra świetnie ucharaktery” 
zowanego. 
_ W 1809 Schulmeister jest u szczy- 
swej karjery. Cesarz lubował się w 

kawałach, szczypał za ucho wo- 
„DEC wszystkich swych marszałków, ob- 
Sypywał darami. Został on mianowany 

| PO raz drugi prefektem policji w Wied- 
| Riu. Sytuacja była znacznie  trudniej- 
$ Sza; ludnošė nienawidziła Francuzów, 

— zbroiła się po cichu, czyhała na okazję 
_ Powstania. Savary napadnięty na ulicy 
"Przez motłoch ledwo uszedł z życiem 
= go Schulmeister s: 
jystrzałem z ю zy sai rewolweru przyw 

_ Tu ginie wszelki ślad pa Schulmei- 
trze. Gdzie się obraca, co robi — 

_ Próżno dociekać, Po upadku Napoleona 
; Mieszczanie Strasburscy stwierdzili je- 

  
    

   

     

   

  

   

    
   

B. ergo t. zw. turniej kraomówczy. Z te- 
go powodu Zarząd Koła nie wahał się po- 
Święcić życia i czci kilku osób — dla uzy- 
skania podsądnego, «okoła którego obra* 
całaby się dyskusja. Podane fakty każdy 
możę sprawdzić. , 

Że zaś Koło Prawoikėw nie ogranicza 
swej działalności do swego tylko wydziału 
a promieniuje na całe U. S B., o tem świąd- 
czy Koło Historyków, które prawdopodob- 
nie dla porady prawnej w wojnie z etno- į 
logami, wprowadza się wprost do lokalu 
Koła Prawników. W tem ostatniem za$— 
panika wobec przypuszczalnego przeludnie- 
mia lokalu, bowiem Koło Historyków liczy 
podobno pięciuset członków. To też spe- 
cjalni majstrowie budują w „wielkiej sali 
Koła Prawników mocne przepierzenie, mur 
chiński, aby hordy kunnów | Historyków 
nie zniszczyły rzymsko prawniczej cywili- 
zacji, W każdym razie miejmy nadzieję, że 
dotychczasowa przyjaźń między temi ko- 
lami, wobec zaistnienia osławionego sto: 
sunku lokatora do sublokatora, zamieni 
się w długotrwałą (bądźmy optymistami) 
niechęć. { 

Trudności z lokalem mają zresztą 
wszystkie niemal Koła. Nie boją się ich 
prawdopodobnie Koła mocno usadowione 
gdzieś poza gmachem główaym.Takie Koło 
Medyków, które wrosło już  oddąwna w 

Ognisko Akademickie z pewnością jest za- 

dowolone, szczególniej, że członkowie jee 

go mają na miejscu praktykę lekarską na 

osobach uduszonych wskutek tłcku w Sa* 

mem Ognisku. Na przeciwnym krańcu 

miasta- takie Koło Rolników, które posia- 
da dwa mikroskopijne pomieszczenia, Z 

których podobno nikt go nie chce wyrzu- 

cać. „Domek  ciąsny, ale własny*, jak 

dowcipnie powiadają członkowie Zarządu 

tego Koła. Podobno wszystkich obcych 

odstrasza stamtąd stojący na szafie szkielet 

psa (podwórzowego brytana, który, jak to 

u rolników, pilnuje domu). Zaś stłoczeni 

pod własną strzechą rolnicy, Od czasu do 

czasu przy herbatce, robią taki hałas, że 
się cała Objazdowa trzęsie. Natomiast o 

innych Kołach naukowych cicho. Czyżby 

nawet Lechja przestała tańczyć? 

  

Putzcie bozóri a poczucie hamorm 

Rzecz o Żywej Gazefce 
Artykuł niniejszy, powstały — przy* 

znaję — pod wrażeniem zajścia, ja- 

kie miało miejsce na inauguracyjnym 

„Czwartku“, jednakowoż traktuje 0 

Żywej Gazetce in abstracto; na 
„Czwartku* ż. G. (wyjątkowo) nie 

miała racji. 

Chyba nie ulega wątpliwości, iż Żywa 
Gazetka, twór noiczańskiej Bandy, enfant 
terrible Rzeczypospolitej Akademickiej, mło- 

dsza siostra sudownej Szopki (7 w marcu 

1928 r.), zarodek Czwartków, STO, a także 
i wielu jnnych imprez, organizacyj i wyda- 
wnictw — iż ta żywa Gazetka potrwa jesz- 
cze długo i długo jeszcze będzie potrzebna. 
Bo też nie jest ona zjadliwą kumoszką, ob- 
mawiającą z satysiakcją swoich bliźnich, nie 
służy też jedynie jałowej ars pro arte dowci- 
pu. żywa Gazetka walczy! Od początku swe 
go istnienia aż po dziś dzień walczy o rzeczy 
niezmiernie święte: o szczery śmiech, o ra- 
dość, o młodość ducha, walczy z szablonem 
z krochmalem, pozą i głupotą. Kroczy w a- 
wangardzie Republiki Akademickiej, znacząc 

z pewnością więcej od wszelkich wiecowych 
przemówień, od wszelkich urzędowych enun- 
cjacyj tego czy innego „stronnictwa. 

ezpłciowe „pitolenie* obce jest Gazet 
ce. Umie ona zadrasnąć do kości, targnąć 
bebechami, że aż zaboli do łez, a potem roz- 
gi 'sz je się serdecznym, niemądrym śmie- 
chem, takim, co to „boki zrywać*, opowieś- 
cią o romansie prawnika z medyczką, co się 
nie poznali nigdy, lub bosej dziewczynce, pu 
kającej do wrotki kasztelu. Tak, Gazetka ma 
zęby, któremi kąsa, ale nigdy nie kąsa nie- 
sprawiedliwie, lub złosliwie. Dociąć komuś 
czy czemś to nie znaczy skrzywdzić, to nie 
znaczy obrazić, Nie leży to w intencjach Ga- 
zetki. [estešmy u siebie w rodzinie, na swo- 
ich ogniskowych śmiecjach i tu możemy so- 
bie pozwolić na koleżeńskie docinki. | nie 
powinien nikt się czuć dotkniętym, jeśli sta- 
nie się przedmiotem satyry, ale nawet może 
to sobie poczytywać za zaszczyt, że Gazet- 
ka uznała go za osobę dostatecznie popular- 
ną i cenioną w społeczeństwie akademickiem 
by obrać go na swą ofiarę. 

, Bo Żywa Gazetka taksamo jak Szopka 
nie zajmuje się ludźmi  niesympatycznymi, 
nieuczciwymi. Oni nie zasługują na to, by 
się wogóle o nich mówiło — poprostu igno 
ruje się smutny fakt przynależności ich do 
naszej społeczności. Gazetka wytyka jeno 
słabostki, śmieje się nie z występków, ale z 
potknięć, draźni fałszywe ambicyjki czy mi- 
łość własną. 

A jeżeli w rezultacie wynikają konflikty, 
jeżeli się znajdują tacy, którzy w swawol- 
nym dowcipie upatrują kamień obrazy, wy- 
rafinowaną chęć obmowy — to świadczy tyl- 
ko o niezmiernie słabem poczucju humoru i 
niezrozumieniu jego roli przez nich 

Żywa Gazetka jest Wolną Trybuną Hu. 

SAN IRT STI T VST S UTI таа 

go powrót. Zamieszkał znowu w swym 
pałacu, wydawał wspaniałe bale, Ssy- 
pał pieniędzmi, utrzymywał ożywione 
stosunki z Południem... 

Sto dni nie były dlań niespodzian- 
ką. Jeden z pierwszych stanął u boku 
Napoleona, przed bramami Paryża, 
pierwszy doniósł cesarzowi o ucieczce 
Ludwika XVIII go. 

Smutne były dalsze koleje losu 
Schulmeistra. Wyrzucony po powtór- 
nym upadku Napoleona poza nawias 
życia politycznego rzucił się z pasją w 
wir interesów. Zakładał fabryki, kupo- 
wał domy, majątki. Nieszczęśliwe ope- 
racje finansowe nadszarpnęły jego ko- 
łosalną fortunę, chciał się odbić — 
stracił jeszcze więcej. W 1835 r. Schul- 
meister żył skromniutko na przedmie- 
Ściu Strasburga — znowu handlował 
starem żelastwem. 

Włosy mu posiwiały, twarz i cała 
postać nabrały większej godności — 
współczesne mu pokolenie nie żyło od- 
dawna, nawet nic o nim nie wiedziało 
pozatem, że służył Napoleonowi, że był 
jego pr yjacielem. Gdy Napoleon Ill-ci 
wstąpił na tron i odwiedził Strasburg 
przedstawoino mu Schulmeistra jako 
ozdobę miasta, jako jedynego wetera- 
na z wielkich, minionych dni. 

A gdy w 1853 r. umarł Schulmei- 
ster, Fcząc 80 z górą lat, zarówno mów 
cy nadgrobni jak dzienniki podnosili 
zalety i zasługi tego ostatniego przed- 
stawiciela sławnej epoki i stawiali go 
za wzór godny naśladowania współ- 
czesnej młodzieży. Karol. 

  

SŁ O w O 

Akademicka Wolna Trybuna 
moru i Śmiechu! Dostęp do niej mają wszy- 
scy, którym w głowie świta dobry dowcip, 
którzy potrafią napisać czy powiedzieć coś 

ołego, a szczerego. Z równą radością 
itamy satyrę na Bratnią Pomoc jak i na 
amych nieraz zresztą besztaliśmy się 

nawzajem , z równą radością wykpimy to co 
jest śmiesznego w młodzieży wszechpolskiej, 
jak w Odrodzeniu, czy innej „„sanacyjnej ma- 

ji. Żywa Gazetka ma tylko jedną broń, 
uznaje: Śmiech i tylko na taką 

y. To nie znaczy, že chcemy 
wskrzesič tradycję rycerzy homerowych, co 
się przed bojem stekiem obelg obrzucali, 
śmiem mniemać, iż Żywa Gazetka osiągnę- 
ła już pewien stopień kultury dowcjpu, któ- 
ry pozwala jej na odróżnienie dobrego ka 
wału od płaskiego witzu, satyry, od oszczer- 
stwa. 

„I jeszcze jedno. Mowy być nie może o in- 
nej odpowiedzialności za słowa Żywej Ga- 
zetki, jak o zbiorowej. To wszystko, co się 
Składa na numer jest mniej lub więcej wyni 
kiem wspólnej pracy i aprobaty. 

Więc jeżeli Gazetka kogo skrzywdzi (mo 
że się przecie i to zdarzyć — naturalnie nie- 
umyślnie), odpowiedzialność za krzywdę spa 
da na cały zespół i jego reprezentanta redak- 
tora. O tem należy pamiętać. I jeszcze o jed- 
nem. Powiedziałem na początku, iż żywa Ga- 
zetka będzie jeszcze długo potrzebna. Będzie 
potrzebna chociażby do tego, aby wytykać 
społeczeństwu akad. tą hipertrofję poczucia 
honoru, jaka cechuje wielu np. kolegów kor- 
porantów, aby nauczyć kolegów nie reago- 
wać obrażeniem się na żarty. Honor jest zbyt 
poważnem pojęciem, aby można go było tak 

    

    

   

łatwo zadrasnąć. Zbyt pochopne wywoływa-. 
nie spraw honorowych nieraz może ośmie- 
szyć. W rezultacie brak poczucia humoru do- 
prowadzić może do humorystycznych kon- 
sekwencyj. 

Wziąłem się do napisania tego artykułu 
w tym celu, aby sformułować postulaty Ży- 

  

wej Gazetki i aby stwierdzić, że o żadnej 
kampanji uprawianej przez Gazetkę przecjw 
jakim-kolwiekbądž organizacjom czy ludziom 
mowy być nie może. Jest kampanja przeciw 
fałszowi, próżni i głupocie, jest walka o ra- 
dość i młodość, jest śmiech z zabawnych wy 
padków i sytuacyj. Nie bóimy się terroru 
„Spraw honorowych'* i pokątnej krytyki mal- 
kontentów. Podwoje Żywej Gazetki stają o- 
tworem dla wszystkich niepozbawionych tem 
peramentu, dowcipu i humoru. Tym wszyst- 
kim, którzy się do nas zwracają z pretensją: 

A, nie wykol moja oka, 
stań kolega z pióraj z boka. — 

Odpowiadamy: 
—Choć wykolim, nie ambaras 
lepsza oka dami zaraz! — 

Oko, które spojrzy na świat przez pry- 
zmat nasz, żywogazetkowy: szerzej, młodziej 
radośniej. : 

Teodor Bujnicki. 

Niezręczny żart 
„Na inauguracyjnym „czwartku* w sall 
Śniadeckich słyszeliśmy kilka pochlebnych 
zdań o radjowym „Kwadransie Akademic- 
ki m“ i jego dowcipie. Otóż co do tego o- 
statniego mamy jednak pewne zastrzeżenia. 
Właśnie w przeddzień „czwartku* „Kwad- 
rans" dla dowcipu posłużył się niedawną 
śmiercią jednego z profesorów naszego Unj- 
wersytetu. Bądź co bądź nawet najbardziej 
niewinny żarcik na tego rodzaju temat świad- 
czy o wiełkiej młodzieńczości i prymitywnoś- 
ci humoru obecnego „Kwadransu”, Dla uni- 
knięcia przykrego nieporozumienia przypo- 
minamy, iż kierownikiem „Kwadransa”* nie 
jest już kol. Jur Leženski. 

  

KOLEŻANKI I KOLEDZY! PAMIĘTAJ- 
CIE O „KONGRESIE MŁODEJ KATO- 
LICKIEJ POLSKI*. WSZYSCY JEDZ- 
CIE NA „KONGRES*. WIADOMOŚCI 
W LOKALU „ODRODZENIA“ CO- 

DZIEŃ OD 11 DO 12. 

KRONIKA 
  

CZWARTE«| 
14. Dzis Wschód -sł. g 6. m, 41 

Jukunda B, Zachód sł. g, 15 m. 24 
juro 

Leopalia W 

Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 13 -— XI 19290 r. 

cišnienie ł :57 

średnie w m. | 

temperatura ; , 
šrednia 6е 

opad za do- -2 
bę w mm. I 

wiar  ? 

przeważający |; południowy 
Uwagi: pocnmurnc, deszcz 

Minimum za dobę + 6C 

Maximum za dobę + ToC 

Tendencja barometryczna: stan siały 

ŽALOBNA. 
— Nabożeństwo żałobne śp. Henryku 

Sienkiewiczu. W piątek,dnia 15 dni: o godz. 
9.30 jako w 13 rocznicę śmierci Henryka Sien 
kiewicza zostanie odprawione nabożeństwo 
w. kościele Pobernardyńskim. 

W niedzielę dn. 24 bm. o godz. 12 odbę- 
dzie się w sali kina miejskiego uroczysty po. 
ranek ku czci Henryka Sienkiewicza przy 
współudziale wybitnych miejscowych sił af- 
tystycznych pod osobistem kierownictwem p. 
dyr. A. Zelwerowicza. 

Komitet obchodowy uprasza o wzięcie u- 
działu w nabożeństwie i w poranku wszyst- 
kich Polaków, którzy pragną uczcić tego, co 
wzbudził w Narodzie wolę zmartwychwstania 
i BER przykładem uczył, jak można czyn 
nie kochać Polskę i bliźnich. 

URZĘDOWA 
— (y) Zmiany personalne w urzędzie wo 

wódzkim. Dotychczasowy radca urzędu wo 
jewódzkiego p. W. Żurawski, b. starosta świę 
ciański i mołodeczański mianowany został 
przez Min. Spraw Wewnętrznych naczelni. 
kiem wydzjału samorządowego woj. Tarno- 
polskiego. 

_ W dniu wczorajszym p. Żurawski złożył 
wizytę pp. wojewodzie Raczkiewiczowi i wi 
cewojewodzie Kirtiklisowi. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji sa- 

nitarnej. Dziś, dnia 14 nade we się 
posiedzenie miejskiej komisji sanitarnej, Na 
tem posiedzeniu rozpatrzone zostanie sprawo 
zdanie z działalności apteki miejskiej. 

— (0) Podatki miejskie. Z dniem 14 li. 
stopada upływa termin płatności podatku 
inwestycyjnego, na budowę dróg i od prze- 
mysłu i handlu ża rok 1929. Po tym termi- 
nie Magistrat przystąpi do przekazania sekwe 
stratorom nakazów płatniczych celem wyegze 
kwowania należności podatkowych wraz z 
karami S asi 

‚ — (0) O przel ruchu kołowego Ma 
gistratowi. W związku z wydaniem w swoim 
czasie zarządzeniem p. wojewody o przeka- 
zaniu pod zarząd Magistratu ruchu kołowe- 
go, dorożek samochodowych, Magistrat po- 
stanowił „wystąpić do urzędu wojewódzkiego 
z wnioskjem o skoncentrowanie całego rich 
kołowego pod zarządem Magistratu (wydział 
przemysłowy). 

W tej sprawie odbędzie się dzisiaj, dnia 
14 listopada posiedzenie w urzędzie wojewó- 
dzkim, z udziałem przedstawicieli urzędu wo- 
jewódzkiego, dyrekcji robót publicznych, o- 
raz przedstawicieli Magistratu w osobach kie- 
rownika wydziału przemysłowego p. Kurczy- 
na i radcy prawnego p. Jożeta Korea 

— () Deklaracje Ёо‹іааюше. Magistrat 
m. Wilna rozpoczął z dniem dzisiejszym roz- 
Syłanie właścicielom nieruchomości druków 
deklaracyj podatkowych do wymiaru podat- 
ków na rok 1930 od lokali, nieruchomości i od 
placów budowlanych. Deklaracje te właści. 
ciele nieruchomości winni wypełnić i złożyć 
do Magistratu do dnia 4 grudnia rb. 

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

Dziś 14 listopada do zebrań winni stawić się 
rezerwiści rocznika 1902 nazwiska których 
rozpoczynają się na Ł, M, N. 

Jutro stają ci rezerwiści z tego samego ro 
cznika z nazwiskami rozpoczynającemi się na 
litery O, Pi R 

` POCZTOWA 
— (у) Nowy prezes Dyrekcji Poczt i Te. 

zrafów obejmuj r Przybył do 
ilna naczelnik wydziału Min. P. i T. inż. 

Karol Arkadjusz Żuchowicz, który ma objąć 
stanowisko z Dyrekcji Poczt j Telegr. 
w. Wilnie. Dotychczasowy prezes inż. Józef 
żóltowski pozostaje jeszcze do końca listo- 
pada rb. i w tym czasie zaznajomi swego na- 
stępcę z agendami Wileńskiej Dyrekcji P. i 
T. a po defjnitywnem przekazaniu urzędo 
wania obejmie stanowisko prezesa Dyrekcji 
P. i T. w Warszawie, 

— (y) Nowe linje między miastowej ko- 

  

munikacji telefonicznej z Wilnem. Celem udo- 
skonalenja międzymiastowej komunikacji te- 
lefonicznej na terenie Dyrekcji Wileńskiej 
zostały wybudowane w bieżącym okresie bu 
dowlanym i oddane do użytku publicznego 
następujące dwuprzewodowe między miasto- 
we linje telefoniczne ogólnej długości 247 
kim. —Grodno — Druskieniki, dług. 52 kim. 
Dukszty — Brasław dług. 65 klm., Wilno — 
Mołodeczno dług: 65 klm. 

„ Powyższe linje umożliwiają dobre połącze 
nie telefoniczne między Wilnem a Druskieni- 
kami, Brasławem i Mołodecznem, w raz z 
przyległemi miejscowościami. Ponadto Smor.- 
gonie uzyskały bezpośrednie połączenie na 
przewodach żelaznych z Wilnem i Mołodecz- 
nem, których brak dawał się dotkliwie odczu- 
wać Wybudowano również cały szereg drugo 
rzędnych linij telefonicznych  miedzymiasto- 
wych żelaznych ogólnej długości około 340 
kim. 

и в SZKOLNA 
— owa sja egzaminacyjna dla 

WL, na nauczycieli szkół ZO, w 
Wil ogłasza że <Ežaminy dla kandydatów 
na naluczycieli szkół średnich (naukowe, ре- 
dagogiczne i uproszczone) w okresie zimo- 
wym br. odbywać sję będą od dnia 18 do 26 
lutego 1930 roku, kandydaci, którzy pragną 
przystąpić do egzaminów w tym okresie, win 
ni zgłosić się w tym celu pisemnie do komi 
sji egzaminacyjnej, w terminie do 1 litego, 
składając jednocześnie przepjsaną opłatę, któ 
ra wynosi za egzamin naukowy (klauzurowy 
i ustny) 84 zł., za egzamin pedago iczny 56 
Zł, ze egzamin uproszczony 56 Žž 30 gr. za 
egzamin z literatury, historji i geografji pol. 
Eee przy egzaminie uproszczonym 16 zł. 

I 

Rozkład i termin egzaminów będą podane 
do wiadomości interesowanych drogą ogło- 
szenia w lokalu Komisji egzaminacyjnej (Uni 
wersytet, ul. Uniwersytecka 3, II p.) 

UNIWERSYTECKA 
— Zebranie Wydziału I Tow. Prz. Nauk 

odbędzie się w sobotę 16 bm. o godz. 19 w 
Dziekanacie Wydziału Sztuki. Porządek dzien 
ny: prof. „Stefan Srebrny: „Do genezy kome- 
dji greckiej", prof. Stefan Glixelli: „O pro- 
logu w Roman de la Rose*, prof. Jan Otręb- 
ski: „Wrażenia z kongresu w Pradze”. Wstęp 
wolny. Goście mile widziani. 

AKADEMICKA. 
„— Z koła prawników. Dziś; w gmachu 

głównym USB w sali Śniadeckich staraniem 
koła prawników odbędzie się turniej kraso- 
mówczy. Początek o g. 20 ( 8 wiecz. 
Wstęp 1 — 2 zł. akademickje — 50 gr. 
Dla członków koła prawników — wolny. 
Szczegóły w programach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

„— Komitet „Chleb Dzieciom* zwołuje w 
dniu 16 listopada o godz. 6.30 wiecz. Walne 
Zebranie w Urzędzie Wojewódzkim (mała sa 
ka konferencyjna) i uprzejmie prosi o przyby 
cie wszystkich członków czynnych i ofiaro- 
dawców. $ 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protoku 
łu z ostatniego posiedzenia, 2), sprawozdanie 
ogólne, 3) sprawozdanie kasowe, 4) sprawo- 
zdanie komisji rewizyjnej, 5) wybór zarządu 
BO komisji rewizyjnej, 7) wolne wnio- 
ski. 

— Oddział Wileński Polskiego Towarzyst 
wa Krajoznawczego powiadamia, że w piątek 
15 listopada, o godz. 7 wieczorem w gimna 
zjum im. A. Mickjewicza (Dominikańska 3) 

p. Wacław Studnicki wygłosi odczyt „Wilno 
w rzędzie stolic Rzeczypospolitej” ilustrując 
przemówienie swe pięknemi przezroczami z 
widoków Krokowa, Lwowa, Warszawy i Wil 
na. 

Bilety na odczyt kosztują po 1 zł. — mło 
dzież płaci po 25 ti н A 

. — Odczyty Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. Urządzane staraniem Okręgu Wileńskiego 
P.C.K. odczyty z zakresu hygjeny cieszą się, 
jak było do przewidzenia, wielką popularno- 
> gromadząc co niedzielę blisko 100 o- 

sób. A 
Pragnąc ażeby słuchacze zapoznali się ze 

wszystkiemi warunkami hyejeny, Czerwony 
Krzyż uprosił dr. Feliksa Pawłowicza o wy- 
głoszenie odczytu n.t. „Znaczenje powietrza 
w GE świata zwierzęcego i roślinnego." 

dczyt ten odbędzie się w nadchodzącą 
niedzielę t.j. dnia 17 bm. o godz. 12 w połu- 
dnie w sali kina „Światowid*, Mickiewicza 9 

Wejście bezpłatne. 
Е jazd delegata Ligi Czerwonych 
y. W dniu dzisiejszym przybywa do na 

szego miasta delegat Ligi Czerwonych Krzy- 
ży w Genewie, p. Ludwik Gjełgud w celu 
zapoznania się z pokojową działalnością Czer 
wonego Krzyża na terenie Wilna, 

„Pan Giełgud będzie gościem Okicu Wi- 
leńskiego P.C,K. i zabawi w Wilnie 2 dni. 

KOMUNIKATY. 
— Tydzień Związku Pracy Obywatelskie. 

Kobiet. Na zakończenie „Tygodnia Związka 
Pracy Obywatelskiej Kobiet * — Związek ten 

urządza w sobotę dnia 16 bm. w sali Techni- 
ków, Wileńska 33 „czarną kawę — dancing“, 
zaś w niedzielę dnia 17 bm. o godz. 12 pora- 
nek rewjowy w sali kina Heljos, Wstęp na 
dancing 5 zł., akademicki 3 zł. Bilety na po- 
ranek rewjowy są do nabycia u p. Szumań. 
skiej, wieczorem zaś w cukierniach p. Sztral- 

Wszystkim, którzy w czasie choroby Ś. p. Męża i Ojca naszego 

INŻYNIERA 

Wiktora Niewodniczańskiego 
a następnie i po śmierci jego okazali nam tak wiele serdecznego 
współczucia i pomocy, w szczególności zaś p. Dr. M. Świdzie za tro- 
skliwą i serdeczną opiekę nad chorym, Stowarzyszeniu Techników 
Polskich w Wilnie z p. 
Glatmanem na czele, 

podziękowanie składają 

M Dyr. Siła-Nowickim, inż. 
r agistratowi m. Wilna z p. p. Prezydentem 

Folejewskim i Vice-Prezydentem Czyžem na czele, į p. p. Klemensostwu 
Marcinowskim, p. inż. F. Walickiemu oraz wszystkim przyjaciotlom i 
znajomym zmarłego, którzy Mu ostatnią posługe oddali 

Jenszem i Dyr. | 

„serdeczne 

ŻONA i SYN. 
  

£ SĄDÓW 
Sześć lat więzienia za „czerwo- 

nego koguta' 

Edward Aleksandrowicz ze wsi 
Kiermieliszki p. Brasławskiego był w 
stanie wojny z sąsiadem swym Djo- 
nizym Podwalińskim. 

Niesnaski te wyszły na forum ca- 
łej wsi i jak widać racja była po 
stronie Podwalińskiego gdyż cała wieś 
stanęła po jego stronie. Spotęgowało 
to gniew Aleksandrowicza do tego 
stopnia, że pewnego dnia w trakcie 
kłótni zapowiedział wobec wszystkich 
że... puści czerwonego koguta, co 
miało znaczyć podpalenie wsi. 

Strachy na lachy— mówi staropol- 
skie przys owie na ten raz jednak nie 
mogło ono być zastosowanę gdyż 
pewnej nocy majowej zauważono „o* 
gień w stodole Podwalińskiego. 

Ponieważ działo się to latem i 
wiele mieszkańców nie spało jeszcze 
pośpieszono szybko na ratunek 1 о- 
gień umiejscowiono. 

Spłonęła tylko stodoła. 
Kto był sprawcą podpalenia nie 

było żadnej wątpliwości. Aleksandro- 
wicza aresztowano i mimo  usilnego 
wypierania się winy osadzono w wię- 
zieniu. 

Znaleźli się Świadkowie wobec 
czego, zmuszony On był przyznać się 
do winy. 

Sąd Okręgowy skazał go na 6 
lat ciężkiego więzienia, a Sąd Apela- 
cyjay wyrok ten zatwierdził. (y) 

lowej i p. Rudnickiego. Cena od 3 zł. do 50 g. 
— Ёп@‹! zrzeszenia kół maukowych pro- 

si o kierowanie wszelkiej OR do 
zrzeszenia pod adresem — Wilno, ul. Obja- 
zdowa 2 — koło Rolników. 

— Ze związku Sybiraków. W sobotę 30 
listopada 1920 r. o godz. 21 w feralny dzień 
św. Andrzeja, patrona dobrych wróżek za- 
rząd zw. Sybiraków urządza zabawę z dan. 
cingiem w lokalu przy ul. Zawalnej 1. (Zwią- 
zek Polaków Zakordonowych). 
Wejś5cje 3 zł. dla akademików 1 zł. 50 

gr. Zaproszenia można otrzymać u pp. go- 
spodyń, lista których będzie wkrótce poda- 
na do wiadomości ogółu. 

RÓŻNE. 
— (y) Posiedzenie komitetu budowy do- 

mu Dziecka z. Wileńskiej im. Marszałka Pił- 
sudskiego. Komitet budowy domu Dziecka Z. 
Wileńskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zwołał posiedzenie połączonych sekcyj Komi- 
tetu. Na podstawie sprawozdań sekcyj za- 
padły na tem posiedzeniu uchwały w wyniku 
których sprawa budowy wspomnianego za- 
kładu mającego być pomnikiem 10 lecia od- 
zyskania Niepodległości przebrała już realne 
formy. Uchwalono mianowicie przystąpienie 
z nastaniem wiosny roku 1930 do budowy 
Domu Dziecka obliczonego narazie na pomie 
szczenie 100 sierot. Budowa prowadzona bę- 
dzie według systemu pawilonowego, tak iż w 
miarę zdobycia nowych funduszów będą mo- 
g y powstawać dalsze pawilony, które po- 
mieszczą jeszcze większą ilość dzieci. 

Komitet Budowy zebrał dotychczas okrą- 
gło 100 tys. złotych i wraz z oczekiwaną sub- 
wencją Min. Pracy i Opieki Społecznej w ta- 
kiej samej wysokości rozporządzać będzie 
kwotą 200 tysięcy złotych. Suma ta jednak 
stanowczo nie wystarczy na całkowite prze- 
prowadzenie budowy. Komitet apeluje przeto 
w dalszym ciągu do: ofiarności społeczeńst: 
wa, a przedewszystkiem do osób które posia 
dają jeszcze listy składkowe, a dotąd ich nie- 
nadesłały. Jak się okazało ze sprawozdania 
sekcji finansowej jest jeszcze w obiegu 1700 
list składkowych. Komitet wzywa gorąco po 
siadaczy tych list i odwołuje się do ich poczu 
cia obywatelskiego aby zechciały jak najener- 
giczniej zakończyć zbieranie ofiar i nadesłać 
jak najprędzej Komitetowi listy składkowe 
wraz z gotówką. \ 

Pomnik dziesięciolecia, tj. Dom Dziecka 
wzniesiony będzie na gruntach miejskich na 
Antokolu. Miejsce wybrane pod budowę 
na Komitet obejmuje obszar p łtora he- 
tara. ) 
— (y) Narady w sprawie obsadzenia 

nowiska dyrektora Izby Handlowo - Przemy- 
stowej. Jak się dowjadujemy przed kilku dnia 
mi odbyło się posiedzenie zarządu Izby Prze- 
mysłowo - Handlowej oraz kilku specjalnie 
zaproszonych radców. Na posiedzeniu tem, 
mającem zresztą charakter prywatno - pou- 
fny, omawiano sprawę obsadzenia stanowi- 
ska dyrektora Izby Przemysłowo - Handlo- 
wej. Jak nas informują brane key pod uwagę 
dwie kandydatury. profesora W. Zawadzkie 
go (kandydata sier handlowych) i jnż. Du- 
dzińskiego (kand. sfer przemysłowych). 

Ciekawe orzeczenie sądu. Sąd Naj 
wyższy wydał ostatnio wyrok w drobnej lecz 
ciekawej sprawie. 

Często zdarza się, że wyroby monopolu 
spirytusowego podawane są w restauracjach 
nie w butelkach oryginalnych lecz w kara- 
fkach lub ozdobnych butelkach. 

Sąd Najwyższy orzekł, jż na podstawie 
art. 80 ustawy o monopolu spirytusowym — 
jest to wzbronione i karalne. 8 

Obecnie restauracje zmuszone będą sprze 
dawać wyroby ałkoholowe tylko w butelkach 
w których wyszły z fabryki. 

— (y) Kasa Chorych nosi się z zamiarem 
przeprowadzenia redukcji personelu. Ostatnio 
coraz częściej m:wi się o zamiehzonej redu- 
kcji personelu Kasy Chorych m „Wilna. 

Jakoby redukcja ta ma nastąpić w dniach 
1 stycznia i 1 lutego 1930 roku. 

— Rodzina Policyjna. Staraniem sekcji 0- 
pieki nad dzieckiem odbędzie się „Wieczór 
bajek”. Bajki wygłosi znana autorka i recy- 
tatorka p. Eug. Masiejewska. Prosimy wszy- 
stkie dzieci, które chcą posłuchać bajki o 
„Żabiej Mamie i Wojtusiu nad morzem* do 
kasyna policyjnego, Zawalna 56 w niedzie- 
le, dnia 17 bm. o godz. 5 pp. Wstęp 50 gr. 

TEATR I MUZYKA. 
—Teatr miejski na Pohułance. Dziś 

staraniem wileńskiego Tow. Fjlharmonicz- 
nego odbędzie się w teatrze na Pohulance 
„Wieczór Pieśni, budżący powszechne za- 
ciekawienie, gdyż wieczór ten wypełni wybit 
na śpiewaczka Marja Modrakowska, wykonu- 
jąc z właściwą sobie. maestrją pieśni włos- 
Skie, francuskie, niemieckie i polskie od epo- 
ki trubadurów, aż do współczesnych autorów. 

Na srebrnym ekranie 

„Dalsze dzieje Tarzana" w Kinie 
Miejskiem 

Jakoś w pierwszych latach po wojnie 
rzucono na światowy rynek Žksiegarski 
książki angielskiego autora opisujące dzie- 
je białego człowieka wychowanego w 
dżungli przez czworonogi. 

al z zaszyb wystawowych vyjrzały na 
świat Boży tomy o tytułach: „Tarzan wspa- 
niały*, „Tarzan "nieustraszony*, „Tarzan i 
złoty lew* i t. d. i t. d. 

Cała ta tarzanowska epopea Odrazu 
zdobyła sobie ogromne powodzenie: nie 
wiem czy wszędzie, ale w każdym razie w 
Polsce. 

Rzuciła się na tomy angielskiego śpisa* 
rza; przedewszystkiem młodzież, ае Гаге- 
sztą któż to i z dorosłych niema ną su- 
mieniu choćby jednej części przygód Tar- 
zana? 

Być może przyczyn Iteį spontaniczno- 
Ści powodzenia dziejów Tarzana Sszukaćby 
trzeba było w nastrojach powojennych, któ 
re w społeczeństwąch świata całego . za- 
panowzły. S 

Być może książka angielska przyszła 
w momencie, gdy ludzie okropności wojay 
świężo w pamięci mając i wierząc, że bez 
niej świat istnieć nie może, w ten sposób 

  

chcieli swą własną zwrócić uwagę ku tym | 
sposobom jakiemi walczyli nasi pra-ojco“ | 

ie i ku przeciwnikom, przeciw którym 
wostępowali oni kiedyś. - 

Nie wiem zresztą jakie były przyczyny 
powodzenia „Tarzana* „we wszystkich god- 
mianych i edycjach, jedno wiem, że cieszył | 
się on dużym popytem i tem tłómaczę po- 
wód dla którego światowa wytwórnia Pic- 
tures do sfilmowania go zabrała się. ы 

Zgóry przewidywać można było, że ki- 
nowa realizacja, tak oryginalnego tematu, | 
takim egzotyzmem, tchnącego, jak powie- 
Ści Tarzana na niemałe trudności ną- 
potka.! 

Z tem większym jednak idzie się zain- 
teresowaniem na obraz, którego wykona- 
nie na niemało kłopotu i borykań narazić 
musiało wytwórnię. 

Rolę Tarzana odtwarza Frank Merill. 
Jest to wspaniale zbudowany mężczyzna, 
pierwszorzędny akrobata. 

Jako uroda—przedstawia on oryginalny - 
typ męski, doskonale pasujący do postaci 
którą reprezentuje.ą 

Partnerką jego, jako Mary, liest b. mi- 
ła i zgrabna Natalja Kingston. Grę jej ce- 
chuje większa wyrazistość, niż grę Merilla. 
Wogóle jako artystka, jest ona niewątpli- 
wie poważniejszą siłą Od swego partnera. 
„ Pozatem po całym filmie bąki zbija 
sześcioletni może malec, któremu w udzia- 
le przypaca rola braciszka Mary. 
m Chłopiec ten ma niewątpliwe, tw stylu. 
amerykańskim, zacięcie aktorskie, które 
z aje się wróżyć mu dużą przyszłość na 
ekranie. . ‚ 

Bobuś, tak malcowi na imię, zyskuje 
sobie ocrazu wiele sympatji publiczności, 
która w trakcie rzeczywiście śmiesznych 
scen, przypadających "mu w udziale, nie 
szczędzi małemu artyście oklasków, któ* 
rych, szkoda, że ten usłyszeć w żaden | 
sposób nie może. $ dz A 

Premjerowe widowisko w kinie  Miej- 
skiem zapowiada „Dziejom Tarzana" duże 
powodzenie, a młodzież pochopnie uczęsz* 
szająca na nie, tak dalece emocjonuje się 
obrazem, że poza oklaskami, któremi @а 
rzy Bobusia także ih uprzedza Tarzana 
sykiem (tss, tss, tss!!!) о  grożącem mu 
skądś niebezpieczeństwie, którego pozor- 
nie nie zdaje się on zauważać. 

Poza tem, co już napisałem, , nadmie- 
niam, że obraz zawiera sporo zdjęć, zdaje 
się oryginalnych, przedstawiających życie ta- 
kich A ae ok jak Dao Ronio 
t sy, żyrafy, małpy 1 & @& 1 z tyc 
Kika wart jest pokazania nawet dzie= 
c om. Omega. 

Akompanjuje Kazimierz Korab. Początek 0 
godzinie 8 w. Bilety nabywać można dziś 
11 — 4 w kasie zamawiań, od g. 5 zaś w 
kasie teatru na Pohulance. 

— Ostatnie przedstawienia „Maman do 
La a i w sobotę w teatrze miej 
skim na Pohulance ukaże się jeszcz znako- 
mita krotochwila „Maman do wziecia“ po ce 
nach zniżonych. Pod reżyserją A. Zelwerowi- 
cza dobiegają końca próby z arcydzieła Sze 
kspira „Sen nocy letniej". Premjera w począt 
kach przyszłego AN Gi 3 

— Teatr miejski Lutnia. „Trio*. Dziś roz 
poczynają krótkotrwałą gościnę w teatrze Lu 
tnia znakomici artyści sceniczni i filmowi M. 
Malicka, A. Węgierko i Z. Sawan. Na tle wła 
ś nych Sn odegrają najnowszą sztu- 
kę Lenca Trio. Zainteresowanie się występa- 
mi warszawskich artystów olbrzymie. Bilety 
w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

—„Świt, dzień i noc.* W niedzielę nad- 
chodzącą 0 godz. 3.30 pp. ukaże się w teatrze 
Łutnia pełna poezji komedja  Nicodemiego 
„Swit, dzień i noc* w wykonaniu M. Malic- 
kiej i A. Węgierko. Ceny miejsc zniżone. 

— T baletowy. Wybitna tancerka 
Sawina - Dolska oraz fenomenalna 7-mio let 
nia Donia Minkowicz wystąpią w niedzielę 
najbliższa o godz. 12 m. 80 pp. w teatrze Lu- 
tnia. Program zawiera produkcje taneczne do 
muzyki Delibesa, Chopina, Griega, Głazuno- 
wa I innych. Bilety od 50 gr. w kasie zama- 
wiań 11 — 9 w. 

7,€0 GRAJĄ W KINACH” 

Hollywod — Z dnia na dzień. 
Światowid — Kobieta na torturach. 
Piccadilly — Cyrk Rojal. 

, Lux — Tancerka z Moskwy. | 
Heljos — Przedziwne kłamstwo Niny Pio 

trowny. 
Kiqo Słońce — Biała księżna z Moskwy. 

(Pola ). 
0, — Dama bez zaslony. 
Miejskie — Dalsze dzieje Tarzana. 

_. Wanda — Branka Potępieńców (Nowa 
odpowiedź na Braterstwo Krwi) 

Eden — Książę czy błazen. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Nagły zgon. Wczoraj w nocy 

zmarła nagle z nieustalonych przyczyn 40 let 
nia Ewa Krywicka zamieszkująca przy ulicy 
Bystryckiej 42. 

— (c) Defraudant z N. Wilejki rzucił się 
pod pociąg. Wczoraj przed północą na. stacji 
towarowej Wilno pa manewrującą lokomoty 
wę rzucił się jakiś mężczyzna. * 

Gdy masžynista zauważył wypadek za- 
trzymał łokomotywę i wezwał pomocy. ę 

Między szynami wił się w bólu młody czło 

zi 4 r T su :



  

wiek ze zmasakrowanemi nogami i ranami na 
calem ciele. 

Uesperatem okazal się urzędnik Magistra- 
tu w N. Wilejce Aleksander Giedrojć o uciecz 
ce którego donosjliśmy przed paru dniami. 

Giedrojcia przewiezjono do szpitala kole- 
jowego gdzie stwierdzono obcięcie obu nóg. 

Stan jego jest beznadziejny. 
— (c) Ujęcie złodzieja, Na gorącym u- 

czynku kradzieży opony samochodowej na 
szkodę domu handlowego Cholema (Kwiato- 
wa 5) ujęto Jankla Czochota (Archanielska 
Nr. 62). 

— (c) Przemyt. Na ulicy Wiłkomierskiej 
posterunkowy Aleksander Cywiński zatrzy 
mał pewnego osąbnika przy którym znalezio- 
no przemyt w postaci tytoniu litewskiego. 

Zatrzymanym Ókazał się Bonifacy Piotro 
wski nielegalnie przybyły z Litwy. 

— (c) Ofiara nałogu. Na ulicy Wiłko- 
mierskiej znałeziono zatrutego alkoholem nie- 
znanego nazwiska mężczyznę. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy zatrutego odwieziono do 

szpitala. = 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 12 

do 13 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
„mieście 48 wypadków, w tem kradzieży 10, 
zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 10, 
wykroczeń administracyjnych 17 i różnych 
innych 11. 

— (c) Kradzieże. Annie Pieślakowej (Kal 
waryjska 154) skradziono z mieszkania jed- 
ną palmę sztuczną na posrebrzanej podsiaw- 
ce, zegarek f różne rzeczy na ogólną sumę 

- 900 zł. Taksamo Marjannie Kozłowskiej (Ko- 
narskiego 50) skradziono gorderobę wartości 
700 złotych. 

—(c) Ujawnienie sprawców kradzieży na 
zauł. Gazowym. Dochodzenie w sprawie о- 
kradzenia Rywy Cygan (Gazowy 2) u której 
jak donosilišmy zabra no ruble złote i dolary 
na sumę zgórą tysiąc złotych ustaliło, że kra 

A dokonała była służąca Cyganowej Jó 
zefa Zielenkiewicz, razem z zawodowym zło- 
dziejem Dziemirowiczem. 

Kradzież popełniono podczas nieobecności 
domowników i Zielenkiewicz znając miejsce 

  

ukrycia pieniędzy po dostaniu się do mie- 
szkania bez straty czasu odrazu trafiła do 
schowka i po zabraniu pieniędzy przez niko- 
go nie zatrzymana wyszła z mieszkania ra- 
zem z Dziemirowiczem który jest specjalistą 
od włamań. 2 

— (c) Nagły zgon. W zajezdzie Hercela 
Zakowa (Werkowska 5) zmarł nagle Józef 
Sakowski przybyły do Wilna ze wsi Judań- 
ce gminy rzeszańskiej. ы 

— (ė) Pożary. W niedzielę w dzień po- 
wstał pożar w demu Nr. 20 przy ulicy Mic- 
kiewicza. Przybyła straż ogniowa ogień szyb 
ko zlikwidowała. 

We wsi Mikucionki gminy hermanowickiej 
powiatu dzisnieńskiego z powodu nieostroż - 
nego obchodzenia się z ogniem spaliła się 
ażnia. 

W Żeladziu gminy Rukojnie powiatu swię 
ciańskiego spaliły się 2 domy mieszkalne na- 
leżące do eMndla Karazina. W ogniu zginęła 
złożona w mieszkaniu galanterja znacznej 
wartości. 

+ odpalenia powstał pożar we wsi Pod- 
‘се gminy miorskiej. Okazało się, że spra- 

wca |pożaru był mieszkaniec tej wsi Jan Bo- 
rowik który w ten sposób chciał uzyskać wy 
płacenie mu polisy ubezpieczeniowej. 

— (c) Zabity podczas sprzeczki. Na tle 
sporów o inwentarz powstała bójka pomię- 
dzy mieszkańcami wsi Kniazikowsce gminy 
raduńskiej Wincentym Tkaczem, a Micha- 
łem i Janem Borysewiczami. W trakcie bój- 
ki Tkacz otrzymał kilka ciężkich ciosów w 
głowę co spowodowało natychmiastową 
śmierć. 

—(c) Sprytna żebraczka. Po ulicach mia- 
sta szczególnie w środmieściu kręcj się dzie 
wczyna utykająca na jedną nogę trudząca się 
natrętnem żebractwem. 

Dla wzbudzenia większej litości żebracz- 
ka chodzi boso. 

W chwili, gdy policja zabierze ją dó ko- 
misarjatu symuluje ona atak histerjj i wszczy 
na taki hałas że komisarjat jest w kłopocie 
co z symulantką począć. Najczęściej kończy 
się na kompromisie ponieważ zatrzymana wy 

iš DZI$ CIĄGNIENIE LKLASY 

i 20 LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

| 

° 6) 

Każdy, kto jeszcze nie DZIŚ 
DZIŚ 
Dzi$ 
DZIŚ Obywatele. | 

Wygrać można zł. 

zwiększą się szeregi 

na ogólną 
sumę; 

Szanse kolosalne! Połowa 

Ryzyko minimalne! 

kupił naszego losu, wnet pośpieszy 

do nąs po nąsz szczęśliwy los. 

Wszyscy zwartymi szeregami, jak jed n mąż /staną przed 
urną szczęścia, z losem naszej najszczęśliwszej kolektury. 

ludzi zadowoloaych, ludzi przez 
Polską Loterję Państwową uszczęśliwionych 

M DOMA DO NA 
150.000 

I WIELE, WIELE INNYCH 

32 MILJORY ZŁOTYCH 
wygranych i 2 premie!!! 

Cena b. niska — niezmieniona!!! 
  

Ж о dobro swego domu 
Nasz szczęś 

ЕЛИ 
Centrala kolektury: Warszawa, 

Konto P. K. O. 81051. 

<  PREMJA Zt, 400. 

19 LOTERII PAŃSTWOWEJ 

  

JOHN IRONSID. 

GRANTON 53-39 

— Jest to mój nauczyciel śpiewu, 
ale cóż to ma do rzeczy? 

— Czy nie słyszała pani o tem, że 
lady Rowson bywała u niego? Może 
brała również lekcje muzyki? — pytał 
dalej Snell. 

— Nie' słyszałam o tem wcale. Nie 
miałam pojęcia že „maestro“ гпа? lady 
Rowson. 

— A jednak udało mi się stwierdzić 
że zamordowana przed przyjściem do 
biura Mrs. Cave spędziła kilka godzin 
w mieszkaniu signora Cazziola. 

Vinni patrzała na mówiącego z naj- 
wyższem zdumieniem. Istotnie sprawa 
stawała się coraz bardziej zawikłaną i 
tajemniczą! Й 

— A jednak być może, że w tej wi- 
zycie szukać należy powodu, dla które- 
go telefonowała do państwa, może 
chciała prosić panią o pośrednictwo, o 
powtórzenie czegoś panu Cazziola. Do- 
wiedziałem się już bowiem, że nie za- 
stała go w domu i czekała na niego. 

Na tem zakończył Snell badanie i 
pożegnawszy gospodarzy i ich gościa 
odszedł. 

Rozdział VII. Papierośnica. ы 

Następnego dnia rano, obudzit Star- 
'ra posłaniec z depeszą, zdziwiony 
otworzył ją szybko i przeczytał nastę- 
pujące zdanie: 

„Odbierz natychmiast moją papie- 
rośnicę, zgubioną wczoraj na schodach 
mieszkania Cazzioli. Carling“. 

Osten Starr ubrał się špiesznie i 
pośpieszył do mieszkania Cazzioli, miał 
niespokojne przeczucia, że sprawa pa- 
pierośnicy nie stanowi jedynie przykro- 
ści zgubienia drogiej pamiątki. Wobec 
wczorajszych słów Snella sprawa ta 
mogła mieć poważne skutki. Ca robił 
wczoraj u maestro Carling, który nie 
bywał tam i nie znał go? 

W miarę rozmyślania ogarniał go 
coraz większy niepokój. A 

Dozorca oświadczył mu, iż istotnie 
znalazł srebrną  papierośnicę przed 
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drzwiami signora Cazzioli, ale sądząc 
że zgubił ją ktoś z gości signora, oddał 
ja gospodyni. Po krótkiem wahaniu 
Starr zadzwonił do-drzwi, na których 
widniała tabliczka z nazwiskiem cudzo- 
ziemca.. Otworzyła mu stara Włoszka. 

— Przepraszam panią najmocniej, 
że niepokoję ją o tak wczesnej porze, 
ale nie zajmę pani dużo czasu, — za” 
czął Osten z całą uprzejmością, na ja- 
ką mógł się zdobyć. — Krótko wyjaś- 
nię cel mojej wizyty: przyszedłem po 
papierośnicę, którą zgubił tu wczoraj 
Mr. Roger Carling. Dozorca mówił mi, 
że oddał ją pani. 

— Papierośnica? Nie mam już jej. 
Oddałam zdaje się inspektorowi policji, 
który był tu wczoraj po południu. Był 
to jakiś pan z policji, chociaż nie miał 
na sobie munduru -—— mruknęła w od- 
powiedzi staruszka. 

Serce Starra ścisnęło się. Postano- 
wił on, że gdy mu się uda odnaleźć pa- 
pierośnicę, schowa ją i nie wspomni o 
tem policji. Sam dobrze nie wiedział, 
dlaczego tak zdecydował, a teraz, gdy 
się okazało, że przyszedł za późno, nie- 
pokój jego wzmógł się gwałtownie. 

. Widocznie na twarzy jego odbiły 
się uczucia, gdyż Włoszka zaniepokoi- 
ła się również: 

— Może źle zrobiłam? Może 
należało mu to oddawać? 

— Ależ przeciwnie, pani postąpiła 
słusznie — odrzekł szybko, starając się 
nadać swemu głosowi ton spokojny i 
pewny siebie. — Nie widziałem od te- 
go czasu Mr. Snella i dlatego nie wie- 
działem, że odebrał tę papierošnicę... 
Zapewne też pani opowiedziała mu 
wszystko, ale byłbym niezmiernie 
wdzięczny, gdyby mi pani zechciała 
powtórzyć eo się wczoraj działo? Za- 

nie 

pewne maestro wyjechał, jak zwykle: 
na lekcje, o której wyszedł z domu. 

— Przed dziewiątą jak zawsze. 
— O której przyszła lady Rowson? 
— Zaraz pa wyjściu signora. 
— Tak wcześnie? Ale czyż nie wie- 

działa, że maestro nie będzie już w do” 
mu? 

Gospodyni zmieszała się. 
— Nie wiem... 
— A kiedy lady Rowson wyszła? 

ciąga z ukrycia buciki i nakłada je, policja 
zaś ze swej strony puszcza ją wolno pod wa- | 
runkiem że to „ostatni“ raz. Skutek tego jest ; 
ten, że spryciarka wymigawszy się od paki ; 
na pierwszym lepszym rogu zdejmuje buciki 
i w dalszym cjągu paraduje na bosiaka. Czas 
najwyższy zrobić z nią porządek. 

SZWZCEE- AREK WPM DZTD O 

RADJO 
Czwartek, duia 14 listopada 1929 r. 

11,55—12,10: Transmisja z Warszawy. Sy» 
gnał cząsu i komunikat meteorologiczny. 
12.30—14,00: Transm. z Warsz. Koncert, 
15,40— 16,00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litemska. 16,00—16.15: Komunikat 
LOPP. 16,15—17,00: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 17,00 — 17,15: „Nieco poezji". 
17,15— 17,40: Tr. z Warszawy: „Wśród ksią- 
żek*. 17,45 — 18,45: Transm. z Warszawy 
Koncert. 18,45 — 19,00: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19,10 — 19,35: „Cechy żywej 
materji* odczyt wygł. dr, Jan Priiffer. 19,35 
—20.05: Muzyka z płyt gramofonowych 
program na dzień następny, sygnał czasu z 
Warsz. i rozmaitości. 20,05—20,30: „Prze- 
gląd filmowy* wygł. Antoni Bohdziewicz. 
20.30—23 00: Transm. z Warsz. Koncert, 
słuchowisko z Krakowa, feljeton i komu- 
nikaty. 23,00 — 24.00: Spacer detektorowy 
po BE retransmisja stacyj zagranicz- 
nych. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 13 listopada 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St Zjedn. 889 
Franki franauski 35.10 

Papier. procentowe państw. 
4 proc. Prom. Poż' Inwestyczjna 100 zł. w 

złocie 119 i pół. 
5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il. 1926 r. 

5 dol. w złotych 64 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 listopada 1929 r. 

Dęwizy I waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja 124,73, 125,04, 124,42 
Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 
Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 360,00 36090  359,10 
Londyn 43,48, 43,59, 43,38 
Nowy-York 8,89 8,92 8,87 
Oslo 237,52 238,12 — 236,92 
Paryż 35,11, 35,20 35,02 
Praga 26,41, 26,47, 26,35 
Szwajcarja 172,81, 173,24, 172,38 
Bukareszt 5.3125 5,3137 5,3113 
Stokholm 239,52, 240,12 238,92 

Wiedeń 125,38 125,69, 125,07 

Wes 7 155,57 155,97 | 155,17 
Wilo: 46,71, 46,83, 46,59, 
Mark. 'iemiecka 213,33, 
Gdańs< 173,89. ‹ 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 118.—  Prem- 

jowa dolarowa 63.— 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 80.50 oc. kole- 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa ,50. 8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rola., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc 

3,25. 4 i pół proc. LL. Z. ziemskie 47,50 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,50. 5 proc. 
Sieclec 6825 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 40.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—50, 4 i pół proc. warsz. 41. 

Akcje. 

Benk Polski 171,— 172. Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85 , Cukier 30.— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 20.75 Norblin 89. Ostrowiec 77. — 
Starachowice 22:75 Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 24. Węgiel 78.80 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9.  Spiess 152. 
Lilpop 36.50 Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Jll em. 73,50. Siła i Światło 
105. Firley 51. Bank Dysk. 127, Nobel—14, 
Rudzki 31,50 Haberbusch 106. Bank Hand- 

lowy —118. 

— Nie pamiętam... 
— Ach, przecież pani wie napewno. 

Proszę sobie przypomnieć. Mam pew- 
ność, że była tu aż do pierwszej, a mo- 
że i dłużej, stąd przecież udała się tam, 
gdzie ją zabito. 

Gospodyni milczała nerwowa sku- 
biąc brzeg fartucha. 

Starr zrozumiał nagle powód jej 
zmieszania: 

— Aha! Więc była tutaj cały ranek 
czekała, nieprawdaż? 

Włoszka kiwnęła niechętnie głową. 
— I była tutaj gdy mr. Carling przy 

szedł koło pierwszej? Czy pytał o nią? 
Znów skinęła głową. 
— Czy widzieli się? 
— Nie, — mruknęła, — ona nie 

chciała, więc powiedziałam, że jej nie- 
ma. To była nie prawda, a ja nie lubię 
mówić nieprawdę. Ale ona żądała tego. 
Odprawiłam goa i zamknęłam za nim 
drzwi. Ono patrzała przez okno aż pó” 
ki nie wszedł na inną ulicę, wtedy wło- 
żyła kapelusz i wybiegła. 

Osten zamyślił się. Mimo, że pa- 
nował nad sobą, Włoszka dostrzegła, 
że doznał ulgi. W tej chwili wymawiał 
sobie mimowolne podejrzenie, które 
wzbudziło się w nim rano. Wiedział, 
jak bardzo uczciwym i prawym czło” 
wiekiem był Roger, jak niezdolnym do 
wszelkich nieestetycznych czynów, a 
jednak... Czy można ręczyć za kogoś, 
gdy czasem własna dusza jest zagadką 
dla człowieka? 

Cały dramat tak łatwo się tłoma- 
czył: młoda i piękna lady — żona czło- 
wieka, któryby mógł być jej dziadkiem, 
codziennie spotyka się z Corlingiem, 
ładnym i sympatycznym młodzieńcem. 
Czyż nie ma w tem niebezpieczeństwa? 
Roger nie byłby pierwszym uczciwym 
mężczyzną, który wpadł w sidła pięk- 
nej, a bezlitosnej kokietki. Mimo, że 
kochał May całą duszą, mógł uledz po- 
kusie. Ale wobec słów gospodyni, po- 
dejrzenia te upadały zupełnie. Lady 
Rowson nie dla Rogera przychodziła 
do Cazzioli, nawet nie chciała go wi- 
dzieć, gdy przyszedł! 

Ale jeśli nie przyszła by się spotkać 
z Rogerem, to w jakim celu tu była? 
Na kogo czekała? Przecież nie chodzi- 

w o 
  

  

Kino Miejskie 

34LA MIEJSKA 

Od dnia 11 do 19 list „ada 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„DMalsze a zieje Tarzanać 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- 

ul, Ostrobrzmska 5. lach głównych: FRANK MERRILL, NATALJA KINGSTON i AL FERGUSEN. Tysiące dzikich 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja l-szą aktów 12 — od 11 do 15 XI. * 
Serja 2-ga aktėw 12—04 16 do 19 XI włącznie. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. sean. od g. 4; 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38, 

nialszej kreacji 
HELM w swej najnowszej i najwspa- 

Rapsodji 
Wzruszający dramat erotyczny. 

Miłości 

Dziś! Największy sukces światowy! Najbardziej lubiana gwiazda, oryginalna, kusząco-piękna rusałka BRYGIDA 
6 „Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny 

Partnerzy: znakomici artyści WARWICK WARD i FRANK LEDERER. Wielki 
przebój sezonu. Podczas seansów od godz. 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: 
udz. zoan. artystów BODO i WALTERA. Seansv o godz. 4, 6, 8. 10.15. 

wesoła komedja z 

  

Dziś premjera! Obraz, który każdy widzieć powinien od najmłodszego do najstarszego 

  

  

Kino - Teatr MIASTO MILIONA POLEGŁYCH” (Wizja Historji) Jedyny obraz, który uzyskał 
41 „_ protektorat Ligi Narodów. Epokowe dzieło. . 

„Słońee Realizowane na tle bohaterskich zmagań z wojny Światowej. Dokładna rekonstrukcja historyczna. 
mierć znanego pułkownika Oriant'a. Film poświęcony męczennikom najokropniejszej udręki 

ul. Dąbrowskiego s | ludzkości. Wojnie! W rolach głównych: ZUZANNA BLANCHETTI, ANDRE NOX i HANS 
BRANSEWETTER. Dla młodzieży dozwolone. 

Dziś! Wielkie arcydzieło dramatyczne 6. W rolach łównych: MA 
KINO-TEATR  |ge' złotej Serii produkcji « polskiej „Ž DNIA NA DZIEŃ GORCZYŃSKA: IRENA GAWĘCKA, 
HOLLYGOGD" ADAM BRODISZ, WIESŁAW GAWLIKOWSKI, WŁADYSŁAW WALTER, LUCJAN ŻUROWSKI oraz 10.000 

” statystów. Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i zdumiewa znakomitą expresją gry, bra- 
Mickiewicza 22. 

  

HALLO! HALLO! OBYWATELE! £ LEKARZE ; 

    

        

PK O, 3593   Centrala w Warszawie—Nalewki 40, tel. 29635 

Oddział w Lidzie, Suwalska 28. 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4.   

  

  

ъ Urodę kobiecą kon- 

RYNDACAEERZZERGZOSOWANEM BAROUNINCOSKNSTE Z Kali odźwieka, I 

m Otrzymano najnowsze ® jej skazy i braki, 
a modele PIANIN: Sztuczne opalenie ce” 
z Fabryk: „Pleyel — Paris“, „Arnold H ry: Wypadanie wło- 
t Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld"g sów i łupież.  Naj- 

й Dabr ska в smetyki zadoasiodi 
5 K. Dąbrow Ę Codziennie od g.10—8 
g Wilno, I Niemiecka 3, m. 6, E W Z.P. 43. 

SPRZEDAŻ i WYDZIERŻZAWIENIE z 
Šumanas 70 204954 00 6 Ku5 1:0 EUunonas E UrodĘkorserwnie: 

doskonali, odświeża. 

  

SRITIS, 

we wszystkich aptekach i 
8 skłacach aptecznych zńanego 

Prow, A, PAKA. gg 
СОА ВАИ а) 

Gienekolog przeniósł się na ul. Za- 
walną Nr. 8 m. 3. 

s ŻĄDAJCIE 
środka od odcisków 8 

Dr. md. 3. Dobrzański 

Przyjmuje codziennie od 4—5 p, p. 

ło jej o starego maestro, o którego nie- 
obecności wiedziała. Osten spojrzał w 
oczy Włoszki i zapytał: 

— Kto był tutaj z panią i z lady 
Rowson? 

— Nikt, naprawdę nikt! — zawoła- 
ła zaniepokojona. 

— Ale czekałyście na kogoś, w prze- 
ciwnym razie lady Rowson nie czekała- 
by tutaj! 

Staruszka pokiwała głową przeczą- 
co, ale oczy jej unikały spojrzenia Star- 
ra, a ręce, skubiące fartuch drżały co- 
raz bardziej. : 

— Nikogo nie byto, nie, nikogo nie 
bylo. Powiedziatam juž wszystko sig“ 
nor! 

Starr zrozumiał, że dalsze pytania 
są bezcelowe, że lepiej będzie, gdy się 
rozmówi z Cazzioli osobiście. Ale mae* 
stro miał powrócić dopiera w nocy. 

Osten zbiegł ze schodów i pośpie- 
Szył tramwajem do szpitala, w którym 
lezał szofer Sadler. 

Trzeba było dowiedzieć się o jego 
zdrowie, gdyby można było dowiedzieć 
się czegoś ciekawego, dałby Świeże 
wiadomości do swego dziennika. 

W poczekalni szpitala, Osten spot- 
kał się ze Snellem. 

Rozdział VIII — U Cazzioli. 

Detektyw uśmiechnął się do Starra 
i mrugnął porozumiewawczo. 

—-/]ak widzę, nie trąci pan czasu. 
Ale tutaj nie dowie się pan nic nowe- 
go. W stanie Sadlera nie zaszły żadne 
zmiany. Doktór oświadczył, że wyklu- 
czonem jest, by chory mógł jutro sta- 
wić się na śledztwo, musimy więc pro- 
sić sędziego śledczego o tydzień zwło- 
ki. Dziennikarzy nie dopuszczają do 
niego! — dodał znacząco. 

— Nie miałem zamiaru niepokoić 
go, — odrzekł Osten, chciałem tylko: 
dowiedzieć się o jego zdrowie. Czy 
szofer znajduje się pod aresztem? 

— Nie, jest tylko pod nadzorem 
policji. Ale im mniej będziemy o tem 
mówić, Mr. Starr, tem lepiej będzie. 
Czy zastał pan w domu signora Cazzio 
le? Czy [Julja była dla pana uprzejma? 

— Skąd pan wie, że tam byłem? 

Niedrogo 
udziela lekcji i kore- 
petycji języków fran- 
cuskiego i niemiec- 
kiego praktyczna na- c= й 
uczycielka. Slowac- pab : 
kiego 4—6. —Į od g' 10—7. 

SYNEM 
Kiaszerzaśmiałowsh awwawaw 
oraz Gabinet Kosme- Fabrykę mydła 
tyczny usuwa zmar- 

usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 

szczki, piegi, wągry, sprzedam Mogę czę- kilkuletnią praktykę, dowej. 
łupież, brodawki, ku-. Ściami. Oferty pisem- oraż solidne zada Kontroli ‹ 

aa wło-ne do adm. „Śłowa*cje W. Pohulanka 9,СМ. Ostoja Wasilew= 
Ck —o inż. Horski. ki). 

rzajki, 
sów. iewicza 46. dla S. R. 

  

— Domyśliłem się, bo zbyt dobrze 
znam pana. Jestem bardzo dobrego 
zdania o pańskich zdolnościach! 

— Cazzioli nie było w domu. Znam 
go trochę, gdyż spotykałem go u miss 
Winston. Julja była dosyć uprzejma, 
chociaż najwidoczniej moja wizyta 
przestraszyła ją. Mówiła mi, że znala- 
zła papierośnicę. 

Rozmawiając półgłosem, wyszli ze 
Szpitala i zeszli ze schadów. Na twarz 
Snella padło właśnie światło, lecz 
Osten nie dojrzał na niej najmniejsze- 
go wrażenia. Jego zimne rvsy były nie- 
Wzruszonė. 

— Papierošnicę? Czyją papierošni- 
cę? — zapytał. 

— Czyż pan nie wie? Przecież od- 
dała ją panu! 

Starr mówił spokojnie, lecz głos za- 
drżał mu zdradziecko. Osten bał się 
bardzo, by opierając się na tym drob- 
nym fakcie, Snell nie pociągnął do od- 

powiedzialności Rogera Carlinga. 
— (Cóż to pan chce mnie badać? 

— zapytał sucho detektyw, 
Po raz pierwszy w życiu, Snell stra- 

cił panowanie nad sobą: 
— Panie Snell dlaczego pan chce 

się bawić ze mną w chowanego? — 
zawołał gorąco. — Przecież pan wie, 
że ta papierośnica należy do Roge.... . 

— Pst! — przerwał mu detektyw. 

— Nie wymawiajmy imion. Proszę 
brać ze mnie przykład i'trzymać język 
za zębami. W takich wypadkach, jak 
obecny, wogóle jest bezpieczniej i po” 
żyteczniej mało mówić i jaknajwięcej 
milczeć! Jeśli pan się do tego nie zasto- 
suje... tem gorzej dla pana! 

Osten zagryzł usta i zmarszczył 
brwi. Gdyby był zapanował nad pierw- 
szym odruchem, może udałoby się wy* 
ciągnąć od detektywa jakieś informacje 
i spostrzeżenia, ale obecnie było to wy- 
kluczone. Snell będzie się miał odtąd 
na baczności. 

— Rzeczywiście, — mruknął przy- 
gnębiony. — Pan ma rację, ale... 

— Ale dziś nie da pan już żadnych 
nowych szczegółów do gazety! — za” 
kończył dobrodusznie Snell. — W ja- 
ką stronę pan idzie? Śpieszę do do* 

wurowem tempem oraz niespotykanym dotychczas bogactwem. Specjalna ilustracją muzyczna kompozytorów 
po skich. Początek seansów 4, 6, 8, 10.25. 

  

Praezka 
szuka pranią po do- 
mach. Posiada šwią- 

[M Wilenkn I $-ta | 
Spółka z ogr. odp. 

    

    

          

           

rozpoczyna się ciągnienie DOKTOR = 2 | Wilno, ul. Tatarska |dectwa i referencje. 
: ы i 20, dom wtasny. | Bėliny 13—6, Hreho- 

lej klasy 20 ТИ — РОМЫТИОМЕ | „ АСУМЕМИСОМ еег Ga Te | asies оо przyjmuje odg. 11-12] Fabryka i skłąd ĘKNY  samot- 
i od 5—6. Choroby mebli: || niak o 7 po- 

GŁÓWNA T 50 © © © ZŁ skórne, leczenie wło- „jadalnie, maż kojach z wygoda” 
sów, operacje kosme- ony, abinety, mi, plącu około 

WYGRANĄ + > tyczne i kosmetyka łóżka 'niklowane i || 2.400 sążni, ogród 
lekarska. Wiłno, Wi-| angielskie, kreden- || owocowy i  wa- 

Co tirugl los stanowczo cygrywo! | EEST |as ts | ое RA ZA biurka, krzesła|| natychmiast 
. A DOKTOR dębowe i t. p. Do- niedrogo 

N L 1l4 Iosu 1]2 Iosu 1|1 Iosu M. GILELS |zodne warunki i|| Dom H. K. „Zache- 
* | za 10—zł. |""] za 20—zł. (| za 40- zł. choroby wewnętrzne na raty. ta" Mickiewicza 1, 

godz. 8-10 i 4-60 m | tel._9-05, o 
Nie zwlekaj! Czas jest drogi. Czemprędzej Śpieszcie PRZEPROWADZIŁ „ Lekcje śpiewu solo- 

do NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURY Ewo Buhai weg V" akd 
W. Z. P. 14,RASY  NIZINNEJ, iat Jąkanie seplenienie i 

= Ž i zapisany do ksiąg dw aa: des 
pos [J ss R. wy - 

MINKOOSKI |RU sprzedania w majątk 2 CJ 
2 Pa Kosmetyka BI Rutkiewicze, p. Szczu- runkiem pi p. lekarzy- 

Tel. 13-17 WGLSGEA ZGOS czyn, koło Lidy. -Qfeurologów. Zapisy 
Wilno, Niemiecka 05. p.Ko. 30928 OKA GATA codzień z wyjątkiem 

, й * Gabinet DEI EB IS niedziel i swiąt od g. 
11—12 i od 3 i pół, 
do 4i pół po połu- 
dniu, Sierakowskiego 
25 m. 3. Zofja Kozu= 
bowska, 96bb" 

umeblowany Z — — ич 
używaloością Wznowiona 

LOKALE 3 

łazienki, może być Z pracownia krawiecka 
kra 3 SO- sukien, 

idnego mężczyzny. j przeróbek w Porżowa Nr 23 m. 24, Gad E as 
oglądać od g. 3—6-ej. Przyjmuje także do 

nauki uczenice. Sko- 
у 7 m. RAWWA WE" yy Dyszawa. 

RÓŻNE ZGUBY 
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— wej N. 24“ niniej 
szem uniewążnia się. 

Szukam Ostrzega się przed 
posady leśniczego do Używaniem takowej 
majątku Posiadam POd grozbą kary są- 
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mu, więc wsiadam do tramwaju, po- 
goda obrzydliwa! 

— Ja również jadę do domu. 
Deszcz mżył od rana. Szybko doszli 

do tramwaju. 
Snell przez cały dzień próbował za- 

wiązać silniejsze węzły na słabych ni- 
ciach, które mu udało się pochwycić 
dotąd, 'ale nici te rwały się co chwila. 

Podniecony myślą, że oto nareszcie 
znalazł poważniejsze ogniwo w spra- || 
wie morderstwa lady Rowson, udał się 
wieczorem do domu, w którym doko- 
nano zbrodni. W skwerze, ciągnącym 
się dokoła domu Cazzioli, z cienia wy- 
sunęła się postać i zbliżyła się do de- 
tektywa. 

— Czy jest co nowego, Evansie?— 
zapytał Snell. 

— Cazziola jeszcze nie wrócił sir, 
Ramo przychodził Starr i bawił dosyć 
długo. 

— Wiem. Czy widział ciebie? 
— Nie, sir. 

„ — Bardzo dobrze. Czy są jakie no- 
winy? 

Kilka osób wchodziło i wychodziło 
z domu, ale to wszystko mieszkańcy i 
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  nie sądzę, by ktoś z nich był zamiesza* 
ny w tej sprawie. I 

Snell i jego pomocnik cofnęli się i 
ukryci w cieniu czekali. Wkrótce na 
dróżce rozległy się ciężkie kroki j „w 
świetle gazowej latarni mignęły dwie 
sylwetki ludzkie. 

— Ten gruby, to signor, — szepnął 
Evans, — a obok idzie ten rosjanin. 

— Uhodźmy! 
Zbliżyli się do domu w chwili, gdy 

'azziola wkładał klucz do 
Snell uprzejmie zwrócił się do niego: 

— Czy mam przyjemność z signa” 
rem Cazziola? Czekałem 
pański, gdyż muszę rozmówić się Z 
panem o lady Rowson. Oto mój bilet. 
Pan rozumie, jak bardzo chodzi mi © 
zasiągnięcie informacyj. į 

To mówiąc podał Włochowi bilet ' 
wizytowy i poświecił kieszonkową la- 
tarką elektryczną. Cazziola uważnie 
przeczytał bilet. Jego oliwkowo brujzat- 
ną twarz, zwykle wesołą i radosną, 
wykrzywił ból i głęboki smutek. 

  

   
      

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
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