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`М ОМЕ Olena 

{ 

W tygodniach najbliższych ukaże się 
na półkach księgarskich książka księcia 
Eustachego Sapiehy, p.t. „Konstytucja 
racji stanu”. Dzięki uprzejmości szano- 
wnegoj autora zamieszczamy dziś ostat- 

nie kartki tej książki o aktualmem i po- 

fitycznem znaczeniu. 

Jesteśmy na drodze z której niema 

powrotu. 

Nie mam zamiaru, bo i nie czas po 

temu, wdawać się w dyskusję zasługą, 

li winą czyją wali się ustrój, który na- 

rzuciliśmy sobie w dniu 17 marca 1921 

roku. 

Już dziś nie powrócimy do rządów 

parlamentarnych. Sejm jest już tylko 

spienionem morzem nienawiści, niezdol 

nym do kierowania losami Państwa i 

niezdolnym równocześnie do zmienie- 

nie formy rządów. 

Przed majem 1926 okazała się już 

cała bezsilność Sejmu i już wtedy ja- 

snem było że idziemy ku katastrofie. 

Jeżeliby wówczas natychmiast po wy- 

padkach majowych, zostały narzucone 

inne podstawy Konstytucji polskiej, by- 

(łoby się stała lepiej? twierdziłem to 

wtedy jak i dziś twierdzę. Ale podczas 

gdy przed majem 1926 mogła być je- 

szcze mowa o wegetowaniu czas jakiś 

przy systemie parlamentarnych rządów 

dziś stało się to już niepodobieństwem. 

Z własnej winy zdyskredytowany, a 

potem oplwany i zbeszczeszczony Sejm 

, przestał być jakimkolwiek autorytetem 

i dziś, więcej jeszcze niż dawniej stato 

s niemożliwością utworzenie większo- 

sti dość pewnej, aby na niej oprzeć 
rządy. . 

Czegoż bronią ci którzy powiadają 

że walczą o demokrację, którą idenfiku- 
ją z rządami parlamentarnemi? — Czyż 

oni wierzą że jest w tej chwili możliwy 

Sejm polski, któryby był zdolny do spra 
wowania rządów? Nie — obrońcy rze- 

komego demokratyzmu bronią już tyl- 

ko sztandaru około którego mają za- 

miar się skupić ponownie później, gdy 
burza minie i nastąpi, nowy okres lega- 
lizmu i spokojnej ewolucji. W zwycię- 

stwo swej doktryny w obecnej walce 

przestali już wierzyć, ale chcą potem 

' powoływać się na swoją wierność ha: 
słom demokratycznym aby zdobywać 

sobie tą drogą poparcie niezadowolo* 
nych, a niezadowoleni zawsze się znaj- 
dą. Protest dzisiejszy to ich jutrzejsza 
platforma. Nazywają tę walkę obecną 

walką o demokrację; ale nazwa ta nie 

odpowiada ani temu co przez to chcą 

wyrazić rycerze sejmowładztwa, ani 

temu o czem marzą ideowi. doktryn e- 

rzy: wszechwładztwo prowodyrów po- 
litycznych, którzy demagogją stali się 

„przedstawicielami Demosu, nie jest De 

mokracją, Demokracja zaś nie jest Wol- 
nością i panowaniem woli Ogółu, a już 

szczególnie nie w Polsce bo u nas nie- 

ma jeszcze świadomej woli narodowej. 

Naród polski w przeważnej swej. 

masie nie zdaje sobie wcale sprawy 0 

co walka się toczy i nie ma swojego 
zdania. — Prosty lud wie tylko co po- 
słyszał od ostatniego mówcy wiecowe- 
go, a po wysłuchaniu innego wiecu, 
zmienia swoje zdanie. Szerokie masy 
chcą spokoju, chcą popłatnej pracy, 

chcą dobrych cen na zboże, jeśli go ma 
ja na sprzedaż, a taniego chleba jeśli 
*g0 kupują, chcą żeby kto inny płacił 
podatki i chcą sprawiedliwych rządów. 
Naród wierzy to zwolennikom. Piłsuds 

kiego, to agitatorowi Wyzwolenia, to 

dziedzicowi, to znów delegatowi zwią- 
zku, to księdzu proboszczowi, to w koń 

agentowi bolszewickiemu, —O Mar 

szałku Piłsudskim jedni mówią do- 
brze a inni źle. Gdy chłopu polskiemu 
mówi się o Piłsudskim dobrze, a z po* 
wodu złych cen na żyto, lub nakazu 
bielenia chat, chłop jest niezadowolony, 
to. pyta się on dlaczego Piłsudski nie 
robi porządku i nie bierze Rządu i Sej- 
mu za łeb. Gdy chłopu polskiemu mó- 

"vi się o Piłsudskim źle, to pyta się on 
dlaczego Sejm go nie usuwa. Gdy się 
w końcu chłop polski dowiaduje od 
trzeciego, że Sejm nie ma żadnej siły, 
to pyta się poco w takim razie tyle pła- 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 
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ECHA STOLICY 
0 czem marsz. Daszyński mówi 

io czem mówić nie chce. 
P. marsz. Daszyński udzielił wywiadu 

niewiadomemu przedstąwicielowi pism $o- 
cjalistycznych i endeckich „o bujnej czup= 

rynie*. ® 
W wywiadzie tym p. marsz. Daszyński 

przemawia zupełnie nie jak marszałek Sej- 
mu lecz wyraźnie i dobitnie, jako wódz 
opozycji. Stanowi cały szereg żądań rządo- 
wii Prezydentowi Rzeczypospolitej, Cały 
wywiad jest utrzymany w tonie bojowym, 
polemicznym i dokuczliwym, a więc nic 

nie mającym wspólnego z tonem, którym 
zazwyczaj przemawiają wszyscy przewodni- 

czący parlamentów całego świata, 

Na początku marsz. Daszyński wyraża 
pogląd, że Sejm będzie cierpliwie i spokoj- 

nie czekał, aż do 5 grudnia, natomiast po- 

wiada, że „do riego nie należy”, czy rów= 
nież spokojny będzie rząd. 

Potem marsz. Daszyński przechodzi do 
bezpośredniego ataku na rząd i wysuwa 

trzy zarzuty: 1) sprawę b. min. Czechowi- 

cza, 2) sprawę przekroczeń  bucžetowych 
rządu, 3) sprawę uwag Najwyższej Kontro- 

li Państwa. Jakkolwiek sam p. Daszyński 
w toku wywiadu przyznaje, że „uwagi* są 

wydawane z okazji każdego budżetu, a 
wiemy, że przekroczenia budżetowe musiał 

mieć każdy rząd — to jednak z powodu 

tych faktów marsz. Daszyński, zwracając 
się do swego interlokutora wyraża nadzie- 
ię, że mu nie staną włosy dęba pomimo 
bujnej czupryny. 

Następnie marsz. Daszyński podkreśla, 

że Sejm w tym reku pracował tylko 85 

dni, a próżnował przymusowo aż 255 dni. 

Potem przechodzi do swej oceny sytuacji 
w Polsce. P. Daszyński zaczyna  przema- 

wiać zupełnie już jak agitaror na ciemnym 
wiecu. 

„Czy Sejm zebrawszy się wresz- 
„cie, ma zająć się niedolą wsi i rol- 
„ūikėw, bezrebociem w miastach, 

„przesileniem w przemyśle, ruiną 
„handlu, ciężkiemi stosunkami kre- 

„dytu? Czy też może ma :o tych 
„sprawach milczeć i zostawić je trzy- 
„nastu 'pp. ministrom? Czy biedą 

„ludności ijej potrzeby nie należą do 

„Spraw, nad któremi mają |obowią- 

„zek rozważać i ludności pomagać 
„posłowie — wybrani przez tę lud= 
„ność?* 

Potem stawia p. Daszyński kropki nad 
i, precyzując swoje pogłądy „na przyszłość 

w formie takich możliwości: 
„Pan Prezydent rozwiąże Sejm 

„albo odwoła rząd. 
„Jeżeli Pan ;Prezydent rozwiąże 

„Sejm, głos mają ;wyborcy: Niechaj się 
„oni wtedy namyšlają. 

„Jeżeli zaś odwoła ZRząd, to 
„przypuszcząć można, „że ,zamianuje 
„Nowy, inny Rząd, który będzie ina- 
„czej rządził. 

„Po namyśle można dojść Edo 
„Wniosku, że te dwa wyjścia są wyj- 
„Šciami uczciwemi. 

„Ludzie nieuczciwi doradzają np. 
„rozwiązanie Sejmu (i nierozpisywa- 
„nie wyborów. Inni doradzają 'utrzy- 
„manie Sejmu i mianowanie takiego 
„Rządu, któryby właściwie był takim 
„Samym, jak odwołany. Ci ludzie hoł- 
„dują teorji, że „polityka musi być 
„oszustwem. 

% 

Wywiad marsz. Daszyńskiego brzmi więc 
niesłychanie ostro. Chyba najzażartsi dzi- 
siejsi zwolennicy p. Daszyńskiego t. j. en- 
decy muszą przyznać, że *przemawia on 
nie jako marszałek parlamentu, lecz jak 
antyrządowy agitator. 

Jaka szkoda, že p. marszalek nie czytał 
„Słowa”. Zapewne udzieliżby nam odpo- 
wiedzi na bardzo interesujące pytanie, @а- 
czego teraz po tem „to dureń* występuje 
jako agitator i opozycjonista, a przedtem, 
gdy już było „Dno oka”, lecz on osobiście 
atakowany nie był to przemawiał jako mar- 
sząłek i pacyfikator. Przecież w epoce 
„Dna oka* była już i sprawa Czechowicza; 
należało do przeszłości zastępowanie jed- 
nego rządu drugim „takim samym* Ale wte- 
dy p. Daszyński nie nazywał tego oszust- 
wem, przeciwnie biegał do Belweder z pro- 
pozycjami. Dopóki nam p. Daszyński na 
nasze pytanie nieda dostatecznych wyjaś- 
nień,.dopóty będzie ściągał na siebie po- 
dejrzenie, że energja się ziawia w nim tyl- 
ko i wyłącznie wtedy, gdy osobiście czuje 
się zmaltretowany. 

Uchwała Raty Bu Polskiego 
WARSZAWA, 14 XI. Pat. Bank 

Polski zawiadamia, że stopa dy- 
skontowa Banku od 15 listopa-- 
da 1929 roku zostanie obniżona 
2 9 proc. na 8 i pół proc. nato- 
miast stopa procentowa od za- 
stawów terminowych 1 otwarte- 
go kredytu również zostanie 
zmniejszona z 10 na 91 pół proc. 

Prace rządu Tardieu 
Tardieu, weźmie osobiście udział w konferencji haskiej 

i londyńskiej 
PARYŻ, 14 XI. PAT. „Echo de Paris" podaje, że Tardieu za- 

mierza osobiście wziąć udział w konferencji haskiej i w konfe- 
rencji londyńskiej w sprawie rozbrojenia na morzu. 

Decyzj. rządu w związku z sprawą ewakuacji trzeciej 
strefy w Nadrenji 

PARYŻ, 14—XI. Pat. „Le Matin" pisze: Należy sądzić, że Tardieu 
co bedzie zawiadomił von Hoescha, iż rząd francuski zrobi wszystko, 

możiiwe celem przeprowadzenia całkowitej ewakuacji trzeciej strefy w cią: 
gu 6 pierwszych miesięcy 1920 roku. Koniecznem jest jednak, aby dob- 
rej woli Francji odpowiadała taka sama dobra wola ze strony Niemiec, 
Jeśli rokowania przeprowadzone będą pomyślnie, to warunki przeprowa- 
dzenia ewakuacji będą mogły być ustalone do dnia 1 marca. 

Konfereneja premjerą z ambasadorem Niemiec 
BERLIN, 14—XI. Pat. „Vossische Zeitung" donosi, że ambasador 

niemiecki w Paryżu von Hoesch odwiedził wczorai po poł. premjera Tar- 
premjerem trwała godzinę i poświęcona by- 

dotyczącym prac przygotowawczych do drugiej konferencji 

dieu Rozmowa ambasadora z 
ła sprawom, 
haskiej. 

Dalszy ciąg dyskusji nad budżetem 
PARYŻ, 14 XI. PAT. Dziś Izba prowadziła dalszą dyskusję nad bud- 

żetem. Odpowiadając na zapytanie w sprawie amerykańskiego krachu gieł- 
dowego minister skarbu oświadczył, że należności francuskie zagranicą są 
całkowicie zabezpieczone. Minister dodał, że rząd czuwa bacznie nad wwo- 
zem walorów zagranicznych do Francji i nad kapitałami francuskiemi za: 
granicą. 

‚БСЛЬЗЫЛЕМИАЕ оо 

Ronferencja morska odbędzie się w ozmsczónym terminie 
WEŹMIE W NIEJ UDZIAŁ Z RAMIENIA W. BRYTANJI MIN. HENDERSON 

LONDYN. 14.11. (PAT). Według informacyj ze zródeł miarodajnych, 
rząd brytyjski nie jest skłonny odłożyć rozpoczęcia konferencji morskiej z ra 
cji posiedzenia Rady Ligi Narodów. Ponieważ sesja styczniowa Rady Ligi 
nie obejmuje żadnych spraw tak doniosłych, aby obecność na Radzie Ligi min. 
Hendersona była konieczna, W. Brytanja reprezentowana będzie na Radzie pra 

stanu spraw zagranicz- 
nych dr. Daltona, który reprezentował W. Brytanję w Genewie w końc owych 

wdopodobnie przez parlamentarnego podsekretarza 

dniach wrześniowego Zgromadzenia Ligi. 

ZDEMENTOWANIE POGŁOSKI © ŚRÓDZIEMNO-MORSKIM LOCARNO. 
Konferencja morska pięciu mocarstw rozpocznie się wobec tego zape- 

wne we wtorek dnia 21 stycznia. Co do pogłoski o tak zwanem Locarno śroó- 
dziemno - morskiem, które miałoby polegać na gwarantowaniu przez W. Bry 
tanję na morzu Środziemnem Francji przed agresją włoską i odwrotnie Włoch 
przez agresję Francji, w kołach miarodajnych stanowczo zaprzeczają tego ro 
dzaju pogioskom, podkreślając, że polityka jakichkolwiek specjalnych soju- 
szów gwarancyjnych byłaby sprzeczna z zamierzeniami rządu, Labour Party, 
która dąży do porozumienia powszechnego wszystkich pięciu mocarstw mor* 
skich. 

PROJEKT 74 GODZINNEGO DNIA PRACY W GÓRNICTWIE. 
LONDYN. 14.11. (PAT). Projekt ustawodawstwa węglowego rozdzielony został na Swoich antykomunistycznyc 

dwie części, z których druga część, dotycząca nacjonalizacji terenów węglowych, wniesio- 
na zostanie do parlamentu zapewne dopiero po świętach Bożego Narodzenia, Natomiast 
pierwsza część, dotycząca 78 godzinnego dnia pracy oraz uregulowania wydobycja, sprze 
daży i ceny węgla zostanie wniesiona 
aby ustawa została załatwiona przez parlament (eszcze przed przerwą świąteczną. 

Jako gwarancję dla górników, zabezpieczającą ich przed zakusami właścicieli ko 
palń w niektórych okręgach w kierunku zmniejszenia zarobków przy wprowadzaniu 73 

„dnia pracy, rząd postanowił wstawić do projektu propozycję utworzenia 
ogólno - krajowego urzędu zarobkowego, który byłby instancją apelacyjną dla wszelkich 

godzinnego 

zatargów į nieporozumień zarobkowych, jakie wynikną w poszczególnych okręgach po 
między właścicielami kopalń a górnikami. 

Ogioszenie statutu Banku Reparacyjnego 
WSPÓŁPRACA Z BANKIEM EMISYJNEM. 

BERLIN. 14.11. (PAT). Projekt statutu banku dla wyrównania międzynarodowych 
wypłat reparacyjnych opracowany przez komitet organizacyjny, został dzisiaj ogłoszony. 
Statut obejmuje 60 artykułów ujętych w siedem rozdziałów. Bank reparacyjny według 

ułatwianie 
międzynarodowych wypłat oraz spełnianie roli powiernika lub agenta reparacyjnego na 

statutu będzie miał za zadanie współpracę z centralnemi bankami emisyjnemi, 

czas trwania planu Younga. 

ZADANIA W STOSUNKU DO ZOBOWIĄZAŃ NIEMIECKICH. 
Bank w charakterze powiernika lub pełnomocnika rządu będzie przyjmował niemie- 

ё s nadzorował mobilizację i komercjali-. 
zację określonych części annuitetów i przeprowadzał wszelkie zadania, pozostające w 

ckie spłaty reparacyjne, administrował, rozdzielał, 

związku z wypłatami międzynarodowemi. 

KAPITAŁ BANKU. 
Kapitał banku wynosić będzie 500 miljonów franków szwajcarskich w złocie, z cze- go 56 proc. płacą banki emisyjne Anglji, Belgji, Francji, Niemiec i Włoch wraz z banka- 

kim. | ” proc. kapitalu za gwarancją wspomnia- nych banków wyłożone być mają akcje do ubskrypcjj w kraj. zainteresowanych. Każdy 

mi japońskim i amerykańskim. Na pozostałe 44 

z tych krajów. subskrybować będzie mógł najwyzej 8 tysięcy akcyj. Prawo udziału w walnem zgromadzeniu prawo głosowania przysługiwać będzie centralnym bankom emi- 
które sukskrybowały akcje banku w stosunku, odpowiadającym wysoko- syjnym państw, 

ści subskrypcji. 

NA CZEM POLEGAĆ MAJĄ TRANZAKCJE BANKOWE. ” 
Tranzakcje banków pokrywać się muszą z polityką poszczególnych mocarstw. Po 

prawo uzałeżnienia swej zgody od 
pewnych warunków i ograniczenia jej do ściśle określonej tranzakcji. Tranzakcje, prze- 
prowadzane na własny rachunek banku reparacyjnego, mogą być dokonywane tylko w 

szczególnym bankom emisyjnym przysługiwać będzie 

walutach, posiadających dostateczne pokrycie w złocie. Bank reparacyjny będzie mógł na 
własny rachunek przeprowadzać tranzakcje w złocie, 
ich bankom emisyjnym na podstawie pewnych zobowiązań, dyskontować weksle, bony skarbowe i inne krótkoterminowe obligacje państwowe, tudzież dokonywać wszelkich 
innych tranzakcyj z wyjątkiem nabywanit i sprzedaży akcyj. Nie przysługuję bankowi re 
paracyjnemu prawo emisji banknotów i przeprowadzania tranzakcyj z rządami poszcze- gólnych państw, ani też prawo kontrolowania finansowego przedsiębiorstwa. 

ZARZĄD BANKU. * 
Zarząd banku spoczywa w ręku rady administracyjnej, 

— B Łaszuk, 

W — księgarnia M-wa „Laś”, 

PABAOKIE — wi. Gnmkowa, W, Włofzimierow. 
Księgarnia T-wa „łłueh”, 
— Dwerzea kolejowy — K. Bmarzyńnki, 

Bwierzyński, 

Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenie cyfro' 
miejsca. Terminy druku perc być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

do parlamentu w ostatnim tygodniu listopada z tem 

zaciągać pożyczki, lub też udzielać 

z a I której przewodniczący peł- nić będzie funkcje prezesa banku. W skład rady wchodzić będzie 7 prezesów głównych banków emisyjnych oraz 7 mianowanych przez nich przedstawicieli ze świata finansowego przemysłowego i handlowego. Na czas trwania annuitetów reparacyjnych wchodzi prócz tego w skł ad rady jeden Francuz i jeden Niemiec. Ponadto wejdzie w skład rady admi- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińekiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

K Wolirawukiego. 
N. SWIĘCIANY — 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
Księgarnia T-wa „Ruch*, 

PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ST. SWIE! 

WOŁKOWYSK — 
Księgarnia F-we „Fact, } 

milimetrowy jednoszpaliowy na s*ronie 2-ej i 3-е] 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
gr. Kronika reklamowa milimiete/ 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji ‹ С ej. 

we i tabelaryczme 0 50 proc. drožej. Administracja nie przyjmuje zastrzežeū co do 

Wywiad z p. Hołówko 
„WARSZAWA. dn. 14. 11. (Tel. wł. „Sło- 

+. wa”). Naczelnik wydziału wschodniego mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych p. Tadeusz 
Hołówko, który powrócił do Warszawy z po 
dróży po 8 m bałtyckich, udzielił dziś 
agencji „Press* wywiadu na temat stosun_ 
ków Polski da sąsiadów północnych i wscho- 
dnich. 

— Czy wiadomo panu naczeinikowi, э 
brzmialo pierwsze pytanie — že prasa sowie- 
cka była wysoce zaniepokojona podróżą pań 
ską do państw bałtyckich i oskarżała pana, 
że celem podróży jest organizowanie bloku 

antysowieckiego? 2 
— Glosy prasy sowieckieį — odpowiada 

naczelnik Holowko — są mi znane, Opinja 
polska, jednak powinna uświadamiać sobie ca. 
łą bezpodstawność tych obaw. Mojem zada- 
niem było zapoznanie się z sytuacją politycz- 
ną i gospodarczą państw bałtyckich, których 
znaczenie międzynarodowe rośnie z roku na 
rok. Podróż moja niema mic wspólnego z or- 
ganizowaniem jakiegoś bloku antysowieckie- 
go nad Bałtykiem. Wytyczne naszej polityki 
są tak wszystkim dobrze znane i zyskały 
już zaufanie całej Europy, iż posądzenie ta- 
kie ze strony prasy, sowieckiej jest rzeczą 
niezmiernie dziwną. Pan minister Zaleski dał 
przecież dość dowodów szczerze pokojowej 
polityki A nielojalnje jest posądzać mnie, 
ażebym na własną rękę, wbrew polityce me- 
go zwierzchnika, miał nad Bałtykient orga- 
nizuwać 'front przeciwsowiecki. Prasa sowiec- 
ka nazywa mnie coprawda najbardziej agre- 
sywnym przedstawicjeiem polskiego imperja- 
lizmu, ale temniemniej stwierdzić muszę, 
że zawsze byłem tego zdania, iż szaleń- 
stwem byłoby organizowanie łub udział PoL. 
ski w każdej akcji, mającej na celu obalenie 
obecnego rządu w Mosk wie i dopomożenie 
do powrotą do władzy żywiołom nacjonali- 
stycznym i wielko - rosyjskim. Muszę oś. 
wiadczyć dalej, że w moich rozmowach z 
przywódcami polityki państw bałtyckich 
stwierdziłem, iż stoją oni wszyscy na tem; sa 
mem stanowisku, Niema w tem zresztą nic 
dziwnego; państwa bałtyckie taksamo, jaki i 
Polska, mają traktaty pokojowe z Sowieta- 
mi, mają stosunki ekonomiczne z i 
mi ij muszą te traktaty, jak i te kontakty 
gospodarcze szanować. Tymczasem żaden 
kierunek emigracji rosyjskiej nie chce pogo- 
dzić się z niepodległością państw bałtyckich. 
W imię czego więc miatyby one dążyć do 
zmiany stosunków w Moskwie? Państwa bał 
tyckie chcą pokoju w Europie, bo to poma- 
ga do ich konsolidacji wewnętrznej, a pokój 
K również zasadniczym programem Pol. 

i. 
— Dlaczegož więc opinja sowiecka jest 

wciąż tak podejrzliwa w stosunku do Polski 
— pada drugie pytanie. 

— Niema w tem nic dziwnego — odpo- 
wiada, Naczelnik Hotówko. Sowiety, państwo 
0 ustroju komunistycznym, wielki wy- 
zwaniem dła świata kapitalistycznego i zdają 
sobie z tego sprawę, dlatego też ciągle wy- 
obrażają sobie, iż ten Świat kapitalistyczny 
chce rządy sowieckię zniszczyć. Polska zaś 
jest już siłą tej miary, że każda akcja anty- 
sowiecka bez udziału Polski obejść się nie 
może. Uświadamiamy sobie to, ale między 
świadomością a wolą brania udziału w walce 
z Sowietami leży cała przepaść. Szkoda, iż 
opinja,. sowiecka należycie tego nie docenia, 
chociaż przyznać muszę, że zachowanie się i 
ton ego odłamu prasy polskiej, która w 

wystąpieniach 
przebiera miarę i atakuje nawet: poselstwo 
sowieckie, jest niewłaściwe. 

с W dalszym cjągu iadu Naczelnik Ho- 
łówko omawiał kolejno) stosunki w trzech 
państwach bałtyckich. W Finłandji zwrócił 
uwagę przedewszystkiem na i nujący ruch 
budowlany. Tak np. w Helsingforsie w ciagu 
kilku lat wyrosło nowe miasto o wielkich 
potężnych domach dla robotników i inteli_ 
gencji. W Estonji uderza przedewszystkiem 
wyzbywanie się śladów niewoli i brak ostrych 
walk politycznych wewnętrznych. Uderza ol- 
brzymi postęp w podniesieniu kultury i do. 
brobytu kraju. Na Łotwie coprawda rozbj- 
cie polityczne i walki partyjne są zacięte, ale 
Orc idzie w szybkim: tem 

pie naprz e wszystkich tych państwach 
naczelnik Hołówko z radością skonstatował 
wiele sympatji dla Polski i dużą znajomość 
naszych stosunków wewnętrznych, wytycz- 
nych naszej Aline, zagranicznej i naszych 
możliwości ekonomicznych. Wystawa w Po 
znaniu, którą zwiedziło bardzo wielu obywa. 
toli państw bałtyckich, przyczyniła się zna- 
cznie ku termu. 

Dankanfas wraca do Kowna 
KOWNO, 14—XI. Pat. W naj- 

bliższym czasie powraca do 
Kowna po pobycie w Brazylji 
b. minister wojny gen. Daukan- 
tas. Nie jest wykluczone, że ge- 
nerał powołany zostanie do rzą- 
du. 

Szczegóły napadu na Bank żydowski 
w Wiekszniach 

Dowiadujemy się z Kowna szczegółów zu 
chwałego napadu na żydowski bank ludowy 
w. Wiekszniach. 

Napadu dokonano o godz. 7.30 wiecz. Był 
to dzień jarmarku. Bank znajduje się w sa- 
mem centrum miasteczka, gdzie dnia tego by 
ło szczególnie dużo spacerujących i wielki 
ruch. W banku drzwi frontowe były już zam 
knięte. Wewnątrz pracowali dyrektor, 2 u- 
rzędniczki i stróż. Do drzwi od podwórza 
ktoś zapukał podając się w żydowskim ję- 
zyku za miejscowego kupca Judesa. Gdy 
stróż otworzył drzwi, weszło dwuch młodyc 
osobników w maskach, którzy, grożąc rewol- 
werami zawołali „ręce do góry*! W tym cza- nistracyjnej jeszcze 9 osób z łona pozostałych banków emisyjnych, biorących udział w sie właśnie w banku odbywała sję kontrola banku międzynarodowym. 

0 mięodzynarodwy sfafut dla cudzoziemców 
Pryjęcie ważnego paragrafu statutu 

S PARYŹ, 14- XI, Pat. Na konferencji w sprawie traktowania cudzo- 
ziemców pierwsza komisja przyjęła pierwszy paragraf artykulu siódmego. 
według którego cudzoziemcy będą korzystali naogół z zupełnej równości 
z o danego państwa w dziedzinie wszelkiej działalności gospo- darczej i zawodowej. 

Specjalny resort lofniciwa dla Venizelosa 
ATENY, 14 XI. PAT. Rząd zamierza utworzyć ministerstwo lotnictwa, 

którego kierownictwo powierzone zostało Venizelosowi. 

„kasy. Bandyci zagarnęli ze stołu, na któ- 
*rym były rozłożone paczki banknotów, 10600 

lit. i przez te same drzwi ulotnili się. 
Gdy zaalaramowano policję, nikogo już 

«nie było. Tego samego wieczora z Możeje 
przybyli urzędnicy policji kryminalnej, którzy 
dokonali szeregu aresztów o iozazch 0- 
sób, zatrzymując dwuch osobników. 

Bandyci zrabowali tylko gotówkę — we- 
ksle czeki i dokumenty pozostały nietknięte, 

Wszczęto energiczny pościg. 

Irena Dabiska W Rydze 
RYGA. 14.XI. Pat. W dniu wczoraj- 

szym przybyła do Rygi skrzypaczka polska 
Irena Dubiska. Artystka wystąpi na kon- 
cercie, zorganizowanym przez towarzystwo 
zbliżenia polsko-łotewskiego. 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
BTOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILE, POWIATOWA — wi. Mickiewicza 24 P. Juczeweką. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rush“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*, 

+ OFATTCCYCTY OKEWGKYR 

Komunikaty oraz 
© 25 proc. droż: 

czenie numeru dowodowego 20 £roszy. 
| NAMAS MRC NERTI 

cič djet poselskich i poco w takim razie 

robi się wybory. — To jest przeciętna 

umysłowość i wyrobienie społeczne naj 

liczniejszej warstwy ludu; i z takim 

społeczeństwem obrońcy Demokracji 

chcą walczyć o parlamentarne rządy. 

To co się dziś dzieje to nie walka 

Narodu o liberalny ustrój, to walka po- 

lityków partyjnych o swoje wpływy w 

Państwie i dlatego nie straszna ta wal- 

ka. Za walczącymi nie stanie nikt, ro- 

zegra się wszystko w zamkniętych lo- 
kalach, przy okrzykach: „hańba* i na 

łamach pism, które ulegną w przeważ- 
nej części konfiskacie. Może tu i ówdzie 
zdaży się sporadyczny wypadek burdy 
wywołanej przez paru zbałamuconych 
robotników, w najgorszym razie wybu- 
chnie nieu dały strajk. Tylko taka bę-. 
dzie walka przeciw oktrojowaniu nowej 
Konstytucji polskiej. W jednym obozie 
staną ci, co trzeźwo patrzą na życie i 
tylko wyłącznie dobra Polski szukają, 
w drugim ci co chcą zwycięstwa, do- 
gadzających im doktryn. Oto dwa o- 
bozy. Po za temi obozami w sukurs 
jednym przyjdą ci co nie wiedząc w 
czem leży zło czują potrzebę zmian, bo 
im duszno i widzą że to co jest, jest 
złe; a w sukurs drugim, broniącym o- 
becnego ustroju przyjdą ci co się bo- 
ją i ci co wołają: „pereat mundus fiat 
justicia“ a pod justicia rozumieją lega- 
lizm. Legalizm ten cenią wyżej od przy 
szłości Narodu, bo sami będąc ludźmi 
prawymi w zwycięstwie praworządnoś- 
ci widzą zwycięstwo sprawiedliwości i 
sądzą że każde naruszenie prawa to 
naruszenie fundamentu, na którym stoi 
Państwo. 

A czyż to prawo powstało drogą 
jakiegoś świętego wszystkich wiążące- 
go paktu, zawartego z niekłamanej wo- 
li narodu przez Naród sam? Nie. Pakt 
ten powstał drogą narzucenia przez po- 
litycznych działaczy, którzy mandaty w 
dużej mierze zawdzięczali niesumiennej 
agitacji i fałszywym obietnicom. Zwy 
ciężyli w robocie agitacyjnej i jako zwy 
cięscy narzucili nam prawo złe, prawo 
dla Państwa niebezpieczne, dla Narodu 
szkodliwe. Ale legalnie to narzucone 
prawo prawem się stało. Ulepiliśmy so- 
bie w ten sposób bożka glinianego, po- 
stawiliśmy go na piedestalu, kłaniamy 
się jemu i ogłaszamy go za świętość. I 
bożka tego w imię legalności bronimy 
kosztem chociażby nawet prawdziwei 
wolności, pomyślności kraju i bezpie- 
czeństwa Państwa. Nie przesadzajmy. 
Złe prawo, skoro zamknięta jest droga 
legalnej jego zmiany, a złe skutki już 
dają się odczuwać, nie może być uzna- 
na za nienaruszalne. 

Prawo nie zawsze pokrywa się ze 
sprawiedliwością i dobrem. , 

Prawo musi mieć za sobą siłę, 
choćby świadomej woli narodowej, bo 
9 ile siły niema, któraby do poszanowa 
nia prawa zmuszała, to prawo przesta- 
je być prawem i staje się religją dla 
jednych a niczem dla drugich. Za Kon- 
stytucją 17 marca stoi jako siła, nielicz- 
na garstka krzykaczy sejmowych a 
Przy niej ci, którzy się boją zmiany na 
gorsze i ci którzy boją się wszystkiego 
bo się boją strat materjalnych, jeżeliby 
przyszły jakieś niepokoje i rozruchy. 

Polskę dzić może zbawić tylko pra- 
wo silniejszego, Gdyby siła była dziś 
nie w ręku marszałka Piłsudskiego i nie 
w rękach obrońców parlamentaryzmu, 
ale u wrogów Państwa w ręku obozu 
bolszewickiego, to nie na wiele by się 
zdało powoływanie się na legalność. 
Więc dziś gdy silniejszym jest obóz 
patrjotów, chcących naprawdę wyłącz* 
nie dobra Polski, obóz ten musi póki 
czas użyć swej siły, dla dobrej sprawy 
żeby później gdy na skutek zamętu 
wzrośną w siłę przewrotowcy, oni nie 
użyli jej na zgubę Ojczyzny. 

To nie jest anarchizm, to realizm. 

Twierdzę, że rządzić, prawa stanowić 

może tylko silna władza i chcę aby nie 

obozy polityczną tę siłę posiadały, a 

wyłącznie Państwo. Skoro dzisiaj ta 

siła jest w obozie ludzi dobrej woli, 

chcę żeby ten obóz przez narziicenie no 
wej konstytucji dałtę siłę Państwu, a | 

sam się jej wyzbył. Wtedy bowiem gdy 

Prawo, Sprawiedliwość i Siła będą w 

ręku Państwa Polskiego nastąpić może 

nowa era legalności. 
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SŁ owo 
  

ECHA KRAJOWE "im 
Siraik 

W majątku Piekieliszki gminy po 
juszów. 

rolny 
dbrzezkiej wybuchł strajk ordynar- 

Zatarg wynikł na tle ekonomicznem, ponieważ wygórowanych żądań 
ordynarjuszów majątek żadną miarą nie mógł uwzględnić. 

Wybitną rolę w przygotowaniu strajku odegrał agitator związków 50- 

cjalistycznych z Wilna niejaki Dankowski, który doprowadził, do tarć i po- 

rzucenia pracy przez robotników mimo, że dotychczas wszelkie kwestje na 

tle płac były regulowane w drodze wzajemnego porozumienia się i nigdy 

do żadnych nieporozumień nie doprowadzały. Nie licząc się z niczem, dema- 

gogia socjalistyczna zbiera plony. (a) 
  

P. P. S. zaczęła działać 

Na terenie Święciańskiego w ciągu dnia 

10 listopada P. P. Ś. zapowiedziała 3 wiece, 

w Nowych Święcianach, Święcianach j Pod- 

brodziu. : ` 
W Podbrodziu na wiec przyszło... aż 3 

osoby, wobec czego organizatorzy uważali, 

że audytorjum jest stanowczo za mało liczne 

i wiec się nie odbył. : z a 

W śŚwięcianach stawiła się przeważnie 

młodzież starowierska  (staroobrzędowcy), 

do której p. p. Polakiewicz, Dubowski i Sta- 

rowski przemawiali po rosyjsku. Stąd wyni- 

ka, że językiem urzędowym P. P. S. na tere- 

nie Święcian jest język rosyjski. ' 

W N. Święcjanach obecna na wiecu by- 
ła jedynie garstka kolejarzy. Przemawaili ci 

sami mówcy, co i w Święcianach. Wielce 

charakterystycznem jest to, że mówcy w 

swych przemówieniach nie zaczepiali osoby 
Marszałka Piłsudskiego, poprzestając jedynie 

na stereotypowych hasłach i okrzykach 

— „Niech/żyje Sejm i towarzysz Daszyński". 
  

BUDSŁAW, POW. WILEJSKI. 

— Uroczystość 111ecia niepodległości 
polskiej. Hej" wy bory kresowe, hej! wy ła- 
ny ojczyste, coście ukrywały przez wieki du- 
szę polską przed hordą moskiewską, zaszum - 

cie poraz ll-ty pieśń jedną, pieśń jasną, świe 
tlaną, pieśń hołdu swej Pani — Ojczyźnie, 

Tam, gdzie lasy j bagna dzielą nas od 
wrogów, gdzie na widnokręgu bieleją już 
słupy graniczne, tam — czujemy z Polską i 
żyjemy dla Polski. : 

Rocznica odzyskania Niepodległości Pań- 
stwowej, to dzień radości, to dzień wesela i 
gwaru w miasteczku Budsławiu. ) 

Dzień 11 listopada b. r. połączył w jedną 
„uroczystość dnia święta: Święto Odzyskania 
Niepodległości oraz Święto Korpusu Ochrony 
Pogranicza. * 

W przeddzień uroczystości  zajaśniało 
miasto od blasku palącej się smoły na rynku 
a serca żywiej waliły w rytm marszu żoł- 
nierzy i tonów orkiestry wojskowej, przecią- 
gającej ulicami miasta. 

W niedzielę rano, zaroiło się miasteczko 
od ludności okolicznej, odświętnie ubranej i 
roześmianej. Odprawiono nabożeństwo i po 
wzniosłem kazaniu wzbiły się korne modły 
przed Pana Zastępów za Ojczyznę. Po nabo- 
żeństwie odbyła się defilada, w której wzię- 
ło udział wojsko, szkoła powszechna 7-mio 
klasowa ze sztandarem, oraz organizacje spo- 
teczne. 

Wieczorem, Dom Żołnierza — zdawało 
się — jęczał pod naporem ludności i wojska, 
przybyłych na akademję. Słowo wstępne o 
ważności tej uroczystości wygłosiła jedna z 
p. nauczycielek i kończąc rzuciła hasło jedno - 
ści i zgody przy wspólnej pracy dla dobra j 
potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Następnie przemówił d-ca granizonu, ma- 
jor J. Czubryt i w swem przemówieniu pod- 
kreślił ważność Korpusu Ochrony Pogranicza 
dla ludności kresowej. 

Deklamacje dziatwy szkolnej uwjeńczyły 
deklamacje porucznika K. Suchorzewskiego, 
przez niego ułożone, z których jedną pozwo-* 
lę sobie powtórzyć, jako odzwierciadlenie 
warunków oraz poczucia swej godności 
przez kopistów. | у 

„Gdzie Serwecz szuwarów gra łanem 
Wśród bagien, wikliny i mgły, 
Stoimy z sercem oddanem 
Rycerze Kresowi — to my. 

Choć płacze za wami w oddali 
Warszawa i Lublin i Brześć 
Będziemy na straży wytrwali, 
Choć wróg tak się stara nas zgnieść. 

Na straży ojczystych rubieży, 
Choć wróg wścjekłe szczerzy swe kły, 
Czuwając wśród bagien tam leży 
Nasz Korpus Ochrony — to my. 

Hej! Wy tam zebrani w stolicy 
Spokojne możecie mieć sny, 
Bo Korpus Ochrony granicy 
Ci stróże kresowi — to my!'. 

Po odśpiewaniu kilku pieśni przez dziat- 
wę szkolną, odegrano krotochwilę p. t. „Bła- 
żek opętany" Anczyca, w której naprawdę 
reżyser w roli Błażka rej wodził. Krakowiak 
ogólny zakończył ten obfity we wrażenia 
dzień i szumny wieczór a wszyscy obywate- 
le pelni radości i zadowolenia wrócili do do- 
mów, by z brzaskiem dnia imać się codzien - 
nej swej pracy. M. W. 

  

NOWO ŚWIĘCIANY. 

— Z życia garnizonu. Święto 11 roczni- 
cy niepodległości Polski na terenie 20 baonu 
K. O. P. w Nowo-Święcianach w roku bie- 
żącym, było obchodzone nadzwyczaj uroczy- 
ście. Złożyło się na to przedewszystkiem: 
liczny udział oddziałów wojskowych, usiln e 
starania Komitetu obchodu ł1 rocznicy i Kor 
pusu Oficerskiego garnizonu — na czele z 
komendantem garnizonu p. mjr. Kobyłeckim, 
jak również wysokie poczucie państwowe j 
obywatelskie miejscowego społeczeństwa 
— grupującego się w miejscowych organi- 

A I     

  

Pochwała listopada 
Jesteśmy w połowie listopada. 
Szaro, ponuro, wilgotno. Na miasto 

wyjść niemiło, 'a wyobrażam sobie, jak 
pokutuje za grzechy swoje i szeregu 
przodków lekkomyślny podróżny, jadą- 
cy gdzieś dalej podmiejskim  autobu- 
sem. 

Tak, na pierwszy rzut oka, najprzy- 
krzejsza część nierozpoczętego jeszcze 
na dobre zimowego sezonu. 

A mnie się przecież listopad podo- 
ba. 

Może to wrodzony duch przekory, 
do którego się tu szczerze i z całą na- 
leżną skruchą przyznaję. 

Zresztą, przypominam sobie z dzie 
cinnej lektury strasznie przyjemną ksią- 
żkę, oczywiście tłumaczoną z 'angiel- 
skiego: „Co Kasia robiła?" Owej Kasi 
wytłumaczono mianowicie, że każda 
rzecz na Świecie podobna jest do 
szczotki. Z jednej strony jest ostra, 
szczeciniasta, powiedzmy, szurpata, 

aby uczynić zadość wy 
maganiom regjonalizmu, z drugiej zaś 

zacjach P. W. i(W. F., oraz w różnych sto- 
warzyszeniach cywilnych. 

W. dniu 10 listopada o godz. 19 odbył 
się na ulicach Nowo Święcian tradycyjny 
capstrzyk, przy udziale oddziałów  wojsko- 
wych i K.O.P. i miejscowego strzelca. Wszy- 
stkie budynki iwojskowe i urzędowe były nad 
zwyczaj efektownie iluminowane, co w znacz 
nym stopniu przyczyniło się do uświetnienia 
całej uroczystości. 

W dniu 11 listopada o godz. 10 m. 45 
oddziały wojskowe, i K. O. P. organizacje 
P. W.i W.F. oraz liczna i o wysokiem po- 
czuciu patrjotycznem organizacja kolejowa i 
miejscowa ochotnicza straż pożarowa, stanę- 
ły w ordynku na placu, by w raporcie zło- 
żonym komendantowi garnizonu p. mjr. Ko- 
byłeckiemu zadokumentować swój podziw i 
uwielbienie dla Ukochanego Wodza, który 
potrafił przez okres lat 1l stworzyć Polskę 
tak silną i potężną. 

O godz. 11 na dziedzińcu plutonu łącz- 
ności K.O.P.-u proboszcz miejscowy ks. Ja- 
kowanis odprawił uroczystą mszę polową, 
którą zakończy* wzniosłem kazaniem. Po na- 
bożeństwie, miejscowy kierownik szkoły pow 
szechnej p. Brzeziński, wygłosił okoliczno- 
ściowe przemówienie, w którem nadzwyczaj 
przystępnie scharakteryzował rozwój Polski 
od 10 listopada 1918 roku, do chwili obec- 
nej. W przemówieniu swojem nawoływał 
wszystkie warstwy społeczne, bez względu 
na narodowość i przekonania do twórczej 
pracy nad zwiększeniem  mocarstwowego 
stanowiska Polski. Na zakończenie wzniósł 
okrzyk na cześć Pana Prezydenta i Wielkie- 
go Budowniczego Polski Marszałka Piłsud- 
skiego. Okrzyk ten podchwyciło wojsko i kil 
kotysięczny tłum entuzjastycznemi okrzyka- 
mi: „Niech żyją”. 

O godz. 12 m. 30 odbyła się dekoracja 
szer. K.O.P. krzyżami zasługi, następnie w 
takt hymnu „Pierwsza brygada*, oddziały 
przedetilowaly przed komendantem garnizo- 
nu. Szczególnem uznaniem cieszyły się od- 
działy K.O.P., za śwjetne wyszkolenie i wy- 
AROZSEE, oraz nadzwyczaj dziarski wy- 

Po odbytej defiladzie, w lokalu kasyna 
oficerskiego 20 baonu, korpus oficerski KOP. 
podejmował herbatką gości na czele z p. sta- 
rostą pow. Święciańskiego Mydlarzem. 

O godz. 20 w lokalu Ogniska Kolejowe- 
go odbyła się uroczysta akademja. Na zakoń- 
czenie akademii, zespół amatorski 20 Baonu 
K.O.P. wystawił jednoaktówkę „Rezurekcje 
Wileńskie”. I tu również uwydatnia się usil-- 
na praca K.O.P. nad unarodowieniem szero- 
kich mas społeczeństwa kresowego, toteż ze- 
spół otrzymał rzęsiste brawa. Każdy uczest- 
nkj tej dwudniowej uroczystości wyniósł jak 
najlepsze wrażenie jak również i nadzieje, że 
pod  opiekuńczem skrzydłem  żołnierzyka 
K.O.P. może się oddać w spokoju twórczej 
pracy dla dobra i chwały Polski. Cyk. 

  

BARANOWICZE. 

— Obchód uroczystości XI-lecia od- 
zyskania Niepodległości. Obchód uro- 
czystości Jl rocznicy odzyskania Niepo- 
diegłości wypadł bardzo uroczyście tem- 
bardziej, iż dzień był nadzwyczaj piękny. 
Wszystkie domy były udekorowane  flaga- 
mi, na niektórych gmachach urzędów Gwid- 
niały portrety Pana Prezydenta i Marszął- 
ka Piłsudskiego oraz orły białe. 

„Jeszcze w wilją obchodu orkiestry 
wojskowe odegrały capstrzyk. 

w dniu 11 listopada o godzinie 10-ej 
rano odbyło się uroczyste nabożeństwo na 
plącu Le jonów. 

Juž po 9 ei zaczynają zbierać się for- 
macje wojskowe, organizacje społeczne, 
hufce szkolne ze sztandarami oraz tłumy 
publiczności. Na krótko przed 10-tą przy- 
był Dowódca 20 dywizji Generał Pożerski 
w otoczeniu sztabu i przyjąwszy raport;za- 
jął miejsce przed ołtarzem. 

Nabożeństwo odprawił ks. Kapelan 
wojskowy major Wolasek. Po nabożeń- 
st ie przemówił do wojska generał Po- 
żerski wznosząc okrzyk na cześć Rzeczy- 
pospolitej, Pana Prezydenta i Marszałka 
Piłsudskiego. Okrzyk ten podchwytują 
obecni i przez kilka minut przy dźwiękach 
hymnu ėNarodowego rozlega się: „Niech 
żyje, Niech żyje”. 

Następnie oddziały wojskowe i orga- 
rizącje społeczne odmaszerowują do Gro- 
bu Nieznanego Żołnierza, gdzie o godzinie 
11-ej odbyła się defilada. 

Defiladę przyjął generał Pożerski wraz 
ze starostą Przepałkowskim. Na czele de: 
filował 78 p. p. 9 DAK, oraz przejeżdża 
kłusem 26 p. ułanów; poczem przechodzą 
kompanja policji „państw. hufce szkolne, 
straż ogniowa miejską i kolejowa i kole- 

jarze, 5 
Defiladzie przyglądały się tłumy pub- 

liczności, w których postawa przechodzą- 
„cych części wojskowych wywołuje zachwyt. 

W dalszym ciągu programu obchodu 
© godzinie 13 ej odbyła się nadzwyczaj 
uroczysta akademja w kinie Apollo. 

Na akademii przemawiali p. Starosta 

posiada gładką, łatwą do ujęcia ręko- 
jęść. Sztuka polega na tem, by chwytać 
zawsze za rękojęść, a nie za szczecinę. 
Może i ja w tej chwili usiłuję poprostu 
zbliżyć się do niepogody jesiennej ...od* 
strony rękojęci? 

Listopad to wogóle niebezpieczna 
pora. 

Jeszcze z całą siłą tłucze się w czło- 
wieku temperament nabyty, czy wzmo* 
cniony w czasie letnich kuracyj, a jak 
go tu w tym „obojętnym jesiennym 
czasie wyładować? 

Nie każdemu dane jest być szoferem 
na drodze podmiejskiej, albo poruczni- 
kiem rezerwy, w którym skojarzenie 
niesympatycznych twarzy i sympatycz- 
nych melodij wywołuje natychmiast 
„zarys strategiczny”. 

Współczucie moje idzie przedewszy 
stkiem ku wileńskiej „pięknej pani”. 

Wileńska piękna pani to wogóle bi- 
dulka. Rzadko która ma samochód, a o 
futrze z breitschwanzów nawet niema 
mowy. Grzeszyć nie może bo jakże to w 
takiem małem mieście zrobić? a zresz- 
tą nie chce, bo wileńska pani jest z 
przyrodzenia cnotliwa. Brak jeszcze ba 

agiczny zgon premiera Iraku Abdul - Muhsina 
14 XI. PAT. Wczoraj wieczorem premjer Iraku Abdul- 

Muhsin został zastrzelony przez nieznanych sprawców. Okoliczności, w któ- 

rych zbrodnia została spełniona, dotychczas nie są znane. 

Abdul-Muhsin popełnił samobójstwo 

LONDYN, 14 XI. PAT. Jak się okazuję, 
Śmierć jegofwywarła silne wrażenie, gdyż zmarły sin popełnił samobójstwo. 

premjer Iraku Abdul-Muh- 

cieszył się uznaniem i sympatją tak w kołach angielskich, jak arabskich. 

Zamieszki w Palestynie nie usfają 
Napąd bandy rabusiów na wioskę Safed 

JEROZOLIMA, 14 XI. PAT. Wczoraj wieczorem włoska Safed ostrze- 
liwana była przez bandę nieznanych złoczyńców. Na miejsce wysłane zosta- 
ły oddziaty wojskowe, lecz banda wycofała się zawczasu, raniąc jednego 
z żołnierzy. 

  

Sytuacja wewnętrzna w Lifwie 
Narady rządowej partji tautininków 

KOWNO, 14 XI. PAT. W dniu dzisiejszym odbyła się narada cen: 
tralnego komitetu rządowej partji tautininków. O sytuacji wewnętrznej wy: 
głosił referat Łabenas. Mówca zwrócił uwagę na konieczność przygotowy- 
wania się do mających nastąpić wkrótce: wyborów do instytucyj samorzą- 
dowych miejskich oraz wyborów prezydenta i sejmu. W sprawie opraco- 
wanego obecnie projektu ustawy wyborczej zebrani postanowili wybrać ko- 
misję, któraby opracowała projekty własne w myśl programów i dążeń par- 
tyjnych, albowiem projekt rządowy nie jest zadawalniający. Następnie ze- 
brani postanowili, aby centralny komitet partji tautininków poczynił kroki 
w kierunku porozumienia z chrześcijańską demokracją pod warunkiem, że 
wejdzie ona na drogę współpracy z rządem. 

Rola Pleczkajtisa nie jest wyjaśniona 
PROCES W INTENSBURGU POKAŻE CZY PLECZKAJTIS BYŁ AGENTEM 

WOLDEMARASA. 
KŁAJPEDA. 14.11. (PAT). „Memelen Dampfboot"* przytaczając ostatni list Plecz- 

jakie pojawiły się w prasie polskiej o tem, że mógł on być agentem Woldemarasa, od któ 
jakie poajwiły się w prasia polskiej o tem, że mógł on być agentem Woldemarasa, odi któ- 
rego otrzymał zupełie określoną zadanie zorganizowania prowokacyjnego zamachu, aże- 
by Woldemaras mógł uzyskać nowe materjały do wystąpień antypolskich. Nie jest wy- 
kluczone — dowodzi dziennik—że mający wkrótce się rozpocząć proces przyczyni się do 
ujawnienia sensacyjnych szczegółów całej tej sprawy. 

Wyrok ądu polowego na pleczkajtisówiów w Poniewieżu 
KOWNO. 14 XI. Pat. Sąd polowy w Poniewieżu po trzydniowych rozprawach 

zakończył wczoraj proces 14 podsądnych, oskarżonych io udział w organizacji Plecz- 
kajtisą, 10 oskarżonych uznanych za winnych należenia do tej gorganizacji oraz dzia- 

łania na jej korzyść. Oskarżony Kesinas skazany został na dożywotnie ciężkie robo- 
ty, zaś oskarżony Renkawiczius na 15 lat ciężkich robót. Pozatem trzech oskaržo- 
ny:h skazano na 8 lat ciężkich robót a 5 na kary od 2 do 4 lat. 

UEZETZATAARCWRAE KE 

Aresztowanie Aleksandra Zuhkowa 
w trakcie pogrzebu żony jego księżniczki pruskiej Wiktorji 

BERLIN. 14.X1. Pat. Aleksander Zubkow, mąż zmarłej b. księżniczki Wiktorii, 
został dziś rano aresztowany w Bonn, dokąd przybył celem wzięcia udziału w 
gogrzebie. Aresztowanie nastąpiło z powodu przekroczenia przepisów paszportowych. 
Zubkowa wydaliła w swoim czasie policja z obszaru Prus i prowincji pruskiej. 

Po nowe sukcesy da Ameryki 
jedzie nasz szybkobiegacz Petkiewicz 

WARSZAWA. 14.X1. Pat. Wyjazd znanego lekkoatlety polskiego Petkiewicza z 
Warszawy do Nowego Jorku nastąpi około 22 bm. Petkiewicz uda się najpierw do 
Genui, a stamtąd bezpośrednio do Nowego Jorku, gdzie spodziewany jest 5 grudnia. 

Pierwszy występ Petkiewicza na ziemi amerykańskiej odbędzie się 11-go lub 15-go 
grudnia. 
  

Burdy akademickie w Krakowie 
KRAKÓW. 14.11. (PAT). Dziś w różnych punktach miasta powtórzyły 

się zajścia między młodzieżą akademicką polską i żydowską. Rektor uniwezsy- 
tetu Jagiellońskiego wydał odezwę, wzywającą młodzież akad emicką do za” 
chowania spokoju i wystrzegania się aktów gwałiu, jako xtielicujących z god- 
nością akademicką. Odezwa wyraża nadzieję, iż młodzież akademicka przyczy- 
ni się do tego, aby ci, którzy dali pierwszy powód do zajść zostali pociągnięci 
do surowiej odpowiedzialności. Pozatem rektor zezwolił nai odbycie się w pią- 
tek o godz. 12 w południe wiecu ogólno akademickiego w gmachu uniwersy- 
tetu pod warunkiem, że nie dojdzie do żadnych wykroczeń. ` 

  

Przepałkowski, który w dłuższem przemó- utworów i uczeń gimnazjum państwowego 
wieniu wyjaśniał znaczenie obchodu, oraz Głąbik deklamował: „W noc szepczą o 
rolę w odzyskaniu niepodległości p. Mar: Nim*. 
szałka Piłsudskiego, następny mówca p. 
generał Pożerski w szerszych słowach żoł- 
nierskich omawiając Zznączenie dnia, mó- 
wił o potędze i stałości naszego Państwa, 
wreszcie przedstawiciel społeczeństwa žy- 
dowskiego p. Kierzner omawiając dorobek 
11 lat, mówił o pracy dla dobra państwa 
społeczeństwa żydowskiego. 

W dalszym ciągu obyła się część kon- 
certowa. 

Orkiestra strunna szkoły Nr. 5 odegra- 
ła bardzo pięknie kilka utworów, chór pań- 
stwowego gimnazjum i prywatnego śpie- 
wał, następnie uczenica gimnazjum pań- 
stwowego Kosteczkowa deklamowała: „My | 
Komendanta nie za to kochamy* i uczeń 
tegoź gimnazjum Głąbik: „W moc szepczą 
o Nim* i wreszcie orkiestra 78 p. p. wy- 
konała część koncertową; zbierając zasłu= 
żone oklaski. 

Wieczorem na terenie kolejowym w 
Oanisku odbyła się akademia dla pracow- 
a kolejowych, takže nader urozma- 
|cona. 

Akademię zagaił i dłuższe przemówie- 
nie wygłosił prezes Komitetu obchodu p. 
inżynier Layman. W przemówieniu swem 
inż. Layman scharakteryzował stanowisku 
mocarstwowe Polski, w obecnym czasie 
następnie p. Bojarska dzieje _ Komendanta 
i jego udział w odrodzeniu Ojczyzny. Na- 
stępnie p. Łańcucki wygłosił deklamacje, 
Ks. Bohusz i p. Sawicki odegrali kilka 

li na których można prezentować swoje 
toalety,a przynajmniej zazdrościć toalet 
przyjaciółkom. Chodzi więc wiernie 
na biesiady duchowe śród literackich 
i mniej duchowe do staropolskiego Ge- 
orges'a. Ale to mało, a listopad taki 
smutny! 

A przecież wracam do swego. Li- 
stopad taki przyjemny. 

Można go naprzykład ująć staroświe- 
cko. Rozpalić ogień na kominku, przy* 
ćmić lampy; jeśli się jest samą, a nie 
ma się ochoty na czytanie, wziąć ja- 
kiś haft subtelny, albo znów modną, 
włóczkami na grubej kanwie haftowaną 
poduszkę, i bawić się we własną pra- 
babkę. Jeśli jest ktoś więcej zasiąść wy 
godnie i patrząc w ogień poplotkować 
troszeczkę, niegłośno i dobrodusznie, 
z miłem poczuciem zupełnego bezpie- 
czeństwa, ba o obecnych przecie nigdy 
się nie mówi. A potem dać więcej świa 
tła, bo pewnie się rozstawi stolik do 
bridge'a i piękną panią zaprosi na 
czwartego. Jeżeli się nie mylę, grają 
już prawie wszystkie, a te, co jeszcze 
nie umieją, nauczą się lada dzień. Oczy- 
wiście, zdarzy się jeszcze niejednej 

Po akademji odbyły się tańce. 

  

ZENITH 

  

wyjść z pod drugiego króla, a potem 
patrzeć na partnera anielskiemi, nic z 
jego irytacji nie rozumiejącemi oczyma 

Ale to detal i jestem pewna, że na- 
wet wileńscy panowie, słynni z tego, że 
wolą bridge'a, niż damskie towarzy- 
stwo, potrafią darować winę uroczej 
partnerce. 

Wogóle, piękna pani przy kartach 
powinna być bardzo pożądana. Bridge 
jako taki jest wrogiem konwersacji, ta* 
lentu ginącego, a tak godnego ratun- 
ku. Jeśli gra czterech panów, cisza jest 
poprostu grobowa. Zdaje się, że napra- 
wdę tak być musi, bo przecie nawet Ka 
mil Mackiewicz milknie, gdy siada do 
bridge'a, a każdy kto zna najmilszego 
Kamila, przyzna mi, że to nie jest przy- 
kład ladajaki. Natomiast nie wyobra- 
żam sobie pani, która by tak wysoko 
ceniła bridge'a w męskiej partji, by 'aż 
zdecydowała się zamilknąć. Przeto bri- 
dge z paniami przestaje być tajnym ob 
rzędem, a staje się rozrywką towarzy- 
ską, a więc czemś, czem można rozja- 
śnić listopadowe chmurne dni. ^ 

Možna tež potraktowač listopad bar 
dziej współcześnie. W braku własnego 

O poziom formy 
Rozdźwięk formy i treści jest rze- 

czą zawsze przykrą. Nietylko wtedy, gi 
gdy piękna forma pustkę lub brud 
kryje, ale i wtedy, gdy ubóstwo for- 
my nie odpowiada wspaniałości 
treści. 

Szkoda pięknej książki w złej o- 
prawie, przykro jest widzieć piękny 
wiersz, drukowany brzydkiemi czcion- 
kami na marnym papierze, lub wielką 
myśl zamkniętą w kulawę nieudolne 
zdania. Taki rozdźwięk wywołuje 
wrażenie jakiejś krzywdy, jakiejś nie- 
Sprawiedliwości. Zaamy to nawet 
jeszcze z czasów bajek o Królewnie— 
Kopciuszku... 

Przejawy zewnętrzne życia religij- 
nego nie odpowiadają u nas wspania- 
łości i bogactwu wewnętrznej treści 
tego życia. Dlaczego? Na to niełatwo 
dać odpowiedź, a raczej, odpowiada- 
jąc, trzeba powtórzyć dzieje kraju na- 
szego z całego ubiegłego stulecia — 
dzieje walk Kościoła ze wschodniem 
barbarzyństwem, sprawującem u nas 
władzę gW tych walkach legły pod 
naporem zastępy unickie. Obrządek 
łaciński obronił się, wyszedł z walki 
wzbogacony o szereg bohaterów, któ: 
rych pochód zamykają ksiądz Swiato- 
pełk-Mirski, ksiądz Butkiewicz i iani 
moralni zwycięzcy bolszewizmu. 

Ale w tych zapasach niejedna pięk- 
na świątynia poszła w ruinę, nejedno 
dzieło sztuki zginęło. Zamknięcie na: 
uki kleru w ciasnych, rządowych ra- 
mach największe wyrządziło szkody. 
W niedostatecznem, pośpiesznym wy- 
kształceniu wielu księży z owej epo- 
ki szukać należy powodów, dla któ- 
rych niejedną nową Świątynię zbudowa 
no wstylu kałuskich czy tulskich dwor- 
ców kolejowych, niejeden genueński 
ornat na strych wyrzucono, niejeden 
fresk zamalowano wapnem. : 

Skrępowanie w nauce kleru jest 
powodem upadku  kaznodziejstwa; 
brak wyższej nauki teologicznej za- 
trzymał rozwój naszej własnej myśli 
katolickiej, zmuszając do przestowa- 
nia na gotowym dorobku innych kra: 
jów, utrudniony dostęp do szkół 
spowodował przysłowiowe nieušwia- 
domienie naszych sfer wykształconych 
w rzeczy wiary; brak zakonów obni- 
żył ton życia duchowego, odarł litur- 

gię z jej wspaniałości, zagłuszył cho- 
rał gregorjański... 

$ % * 

Ale—dość narzekania. 
Jeden dodatni objaw chcę zanoto- 

tować: to rozpoczęta w Warszawie 
praca „Koła Studjów Katolickich". Jak 
każda wielka sprawa—zaczęła się od 
rzeczy małych. Od zebrań kilkunastu 
ludzi w prywataem mieszkaniu. Czy- 
tano i komentowano pismo Św., pod 
przewodnictwem X. prof. Wilhelma 
Michalskiego, Misjonarza, kt órego 
Świetne wykłady na USB. pamiętamy 
dobrze. | przystąpiono do wydaw- 
nictw. Mam przed sobą kilka broszu 
rek. Cechą ich wspólną zewnętrzną 
jest wysoki poziom estetyczny samej 
sz.ty: dwie tłoczono w drukarni Wła- 
dysława Łazarskiego, dwie w szkole 
Przemysłu Graficznego w Warszawie 
Jakże daleko odbiega staranna firma 
wydania tych książek od zwykłego 
marnego druku, nędznego papieru na: 
szych wydawnictw „dewocyjnych". 

Treść również daleko odbiegła od 
zwykłych naszych wzorów. Dotychczas 
nasze dzieła religijne dla dwuch tylko 
grup czytelników były przeznaczone: 
albo były to dzieła „ciężko uczone”, 
tylko dla specjalistów teologów lub fi- 
lozofów dostępne, i tylko dla nich 
ciekawe; lub—i ten drugi typ iiościo- 
wo ogromnie przewyższał typ pierw- 
szy — były to dzieła Ściśle ludowe. 
Książek z zakresu wiedzy teologicz- 
nej dla wykształconych nieteologów 
prawie nie było u nas. Wydawnictwa 
„Koła Studjów Katolickich* dla tych 
właśnie, dotąd pomijanych czytelai- 
ków, są przeznaczone. 

Pierwszy zeszyt, zatytułowany 
wprost „Studja Katolickie", zawiera 
artykuł programowy p. Tadeusza Ro- 

mera i,o ideowem podłożu intelektu- 
alnego ruchu katolickiego w Polsce", 

Zeszyt: „św. Wincenty a Paulo", 
Eleonory Reicherówny, jest Świetny, 
Jest jedną z tych książek, które oby 
z czasem wypełniły brak tak dotkliwy 
w naszem piśmiennictwie—brak dzieł 
hagjograficznych, dostosowanych do 
wyższego poziomu umysłowego czy- 
telników. 

samochodu wyjechać za miasto taksów 
ką i, szczelnie otuliwszy się w żrebaki 
(jak to brzmi, prawda?!), stąpac z 
wdziękiem po dywanie z pożółkłych 
liści. Rzecz prosta, w, miłem towarzy 
stwie jest przyjemniej, ale można być 
też i samą. Czyż kobieta współczesna 
boi się samotności? 

„Albo przypomnieć sobie, że jest nie- 
ustraszoną amazonką i z całą kawalka: 
dą ruszyć cwałem przez las, przez ro- 
wy i hyrdy, by wygrać bieg św. Huber 
ta, jak ta właśnie uczynił pewien cza; 
rujący mecenas — nie powiem: w Spo- 
dniczce, bo w sądzie nosi już pewnie 
togę, a w danym wypadku rajtrok... i 
tak dalej. | 

jeśli zaś piękna pani nie umie jeź- 
dzić konno — i to się zdarza — a ma 
ambicje wspotczesne, ruchowe, to niech 
się ubiera nieposzlakowanie sportowo 
(wolno jej nawet w tym wypadku wło- 
żyć wysokie, sznurowane buciki) niech 
się uzbroi w dubeltówkę — i droga o” 
twarta na polowanie. A gdy położy za- 
jąca, albo i dwa, (a może, może lisa?!) 
sam Dodatek Łowiecki do Słowa wspo 
mni o niej w kronice myśliwskiej. Nie, 

Trzeci zeszyt—ks. prof. Michalskie- 
o — „Ewangelje synoptyczne“. Ten' 

zbliża nas do badań  skrypturystycz- 
nych ;jak żywo odczuwają ludzie po- 
trzebę poznania się z objawionem 
słowem Bożem—świadczy chociażby 
Świeża sekta, mająca za hasło bada* 
nie pisma Św. 

Czwarty tomik—to „Modlitwy św. 
Tomasza z Akwinu". Brak książek 
do nabożeństwa jest u nas wie,ki. 
Kto nie wszedł w bliższy kontakt! z 
liturgją i nie umie korzystać ze Msza- 
łu, skazany jest na improwizowanie 
modlitwy, niezawsze łatwe — lub na 
kontentowanie się często naiwnemi, 
jeszcze częściej płytkiemi modlitwami 
popularnych książek do nabożeństwa. 
Modlitwy świętego Tomasza, rozsiane 
wśród jego dzieł, pełne są najglęb- 
szej prostoty. 

Piękna szata drukarska, oryginal- 
ny tekst łaciński z całą swcją lapi- 
darnością, towarzyszący doskonałemu 
polskiemu tłumaczeniu Sprawia, że 
mamy przed sobą nowy, a na bardzo 
wysokiem poziomie stojący zbiór 
modlitw. 

Oto, dla wzoru, pierwsza z brzegu: 
„Daj, Panie Boże, życie bez Śmierci, 

radość bez boleści, —tam, gdzie jest najwyż- 
szą wolność, swobodna pewność, bezpiecz- 
ny pokój, radosne szczęscie, szczęśliwa 
wieczność, wreszcie błogosławieństwo, wi- 
dzenie prawdy i chwała—Bóg Amen". 

® 

A teraz czas na dopowiedzenie 
myśli, dla której sprawa „Studjów 
Katolickich'* jest tylko ilustracją. Wy- 
liczenie tylu, tak dotkliwych braków 
naszego życia religijnego mogłoby nie- 
jednego do pesymizmu pobudzić. Wy- 
wołanie tego nastroju bynajmniej nie 
jest moim zamiarem. Przeciwnie. Wiem, 
że gdzie dużo braków, tam też i du- 
żo pola do pracy, tam może się roz- 
ruszać nagromadzona Siła, tam może 
płomieniem buchaąć życie. Ile wyliczy- 
łem niedomagań—tyle jest punktów 
w programie pracy. Więc—siły na za- 
miary! 

Tem pogodniej patrzymy w przy- 
szłość, że widzimy pracę już zaczętą 
w wielu dziedzinach. Jeszcze cicho... 
jak gdyby uderzyło w struny skrzydło 
muchy. Ale kto umie słuchać, ten wie: 
jesteśmy we drzwiach! X.W.M. 

Dr. Paulina Załkindsan 
(Choroby oczu) POWRÓCIŁA. 

Zawalna 24, tei. 464, 
Przyjęcie: 8 10 i 3-5. 
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Tablica pamiąfkowa 
NA PLACU GRZYBOWSKIM. 

WARSZAWA. 13. 11. (PAT). Dziś o go- 
dzinie 18 odbyła się na placu Grzybowskim 
podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pa 
miątkowej ku uczczeniu zbrojnego czynu bo- 
jowców w dniu 13 listopada 1904 roku. Ob 
szerny plac przed kościołem wszystkich świę 
tych zapełnił się licznie rzeszą członków Pol- 
skiej Partji Socjalistycznej, Dawnej Frakcji 
Rewolucyjnej, przybyłych ze sztandarami i 
pochodniami z uczestnikami walk na Grzybo- 
wie i bojowcami na czele. 

Koło skweru, gdzie umieszczona została 
tablica pamiątkowa, stanęła kompanja hono- 
rowa Strzelca. Uroczystość rozpoczęło prze- 
mówienie prezesa Rady Miejskiej posła Ja- 
worowskiego, który w podniosłych słowach 
nakreślił dzieje walk bojowców poczem za- 
apelował do zebranych, by szli śladem śp. 
Okrzeji Mireckiego i tych wszystkich bez- 
imiennych bohaterów, którzy krew swoją na 
placu Grzybowskim przelewali za wolność i 
niepodległość Ojczyzny. 

Po przemówieniu posła  Jaworowskiego 
nastąpił akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
W tym momencie pochyliły się sztandary 
i zebrani odkryli głowy, składając hołd boha- 
terom 13 listopada. Po akcie odsłonięcia u u- 
stawionych па Даси trybun wygłoszono sze- 
reg przemówień. Wszyscy mówcy wzywali 
obecnych do dalszej usilnej pracy dla dobra 
i potęgi Rzeczypospolitej, Wśród okrzyków 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego uroczystość została 
zakończona, poczem uczestnicy manifestacji 
udali się pochodem na plac Marszałka Piłsu- 
dskiego, gdzię złożono hołd prochom Niezna= 
nego Żołnierza. 

    TRE <ОМЫЛЮ STTEE TROSK TZM ZEK 
POLSKA WYTWÓRNIA 

damskiego, męskiego i dziecinnego 

OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 
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Waclaw Mowički i 
GWARANCJA! MODA į 
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Tarminowe wykonanie obstalunków 
według ostatnich modeli. 

WYKWINTNA 
KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE, ŚNIEĘGOWCE. 

CENY NISKIE. 

  

co mówię! Redaktor tak się tem wzru 
szy, że nie zadowolni się wzmianką w 
kronice, a napisze specjalny feljeton, a 
dla większej uroczystości nie wspomni 
w nim już naprawdę ani razu o swoim 
przyjacielu. 

Tak'e mogą być rozrywki w listopa 
dzie wogóle. 

Ale tegoroczny listopad powinien 
być złotemi głoskami wyryty w sercu 
każdego wilnianina. Niech tylko pójdzie + 
na plac Łukiski i przystanie na chwilę 
w gęstej gromadzie swoich bliźnich. 
Tam się dzieją wielkie rzeczy. Tam się 
asfaltuje ulicę Mickiewicza od ulicy 3- 
go Maja począwszy, aż po Montwiłło- 
wską! Niedużo to, ale przecie to tylko 
początek. A w dodatku towarzystwo, 
które się podjęło przeprowadzenia ro* 
bót, gwarantuje ich trwałość na 10 lat. 
Więc pomyślcie tylko proszę: możemy 
mieć pewność, że tego odcinka przez 
10 lat nikt napewno nie będzie już roz- 
kopywał, ani zakopywał na nowo! 

Tak, stanowczo, listopad ma swój 
wdzięk. H. Z. 

›  
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«SPRAWA DYREKTORA BANKU ROLNEGO 
P. L. MACULEWICZA. 

W dniu wczorajszym sąd grodzki w Wił- 
nie (sędzia p. Tarasewicz) rozpoznawał spra- 
wę z oskarżenia dyrektora Banku Rolnego 
Oddział w Wilnie p. L. Maculewicza. 

Sprawa miała tło następujące. Pan WŁ. 
Łęski właściciel maj. Kozłowsk miał w Ban- 
ku Rolnym dług w wysokości 60000 dolarów 
Dług ten został przeterminowany w wyniku 
czego nastąpił proces cywilny. We wrześniu 
r. ub. należność ta została uregulowana. 

į Na wiosnę rb. p. Łęski zwrócił się do wy- 
działu polityki kredytowej Min. Skarbu o uła- 
<twienie mu sprzedaży listów zastawnych 
(68.00 dolarów) celem użycia tej sumy na 
rozszerzenie produkcji zapałek, na eksport 
do Francji. : > 

Sprawa była na dobrej drodze i zupełnie 
uiespodziewanie nastąpił przykry dla p. Łę- 
skiego zwrot. Jak się okazało wpłynęły na 
to nieprzychylne informacje p. Maculewj- 
cza, który domagał się zerwania wszelkich 
pertraktacyj z p. Ł. NCAA 

Zaskoczony tem p. Łęski zwrócił się li- 
stownie do dyr. Maculewicza o wyjaśnienia, 
W międzyczasie p. Łęski: dowiedział się, że 
dyr. Maculewicz wyrażał się o nim na mie- 
ście w sposób uwłaczający jego czci, m. in. 
mówił na jednym z pogrzebów. Wśród słu- 
chaczy był wówczas se n. Krzyżanowski. 

Będąc w maj. Kozłowsku, zastawionym 
ub. w Banku Rolnym miał p .Maculewicz mó 
wić wójtowi i miejscowej ludności, że wkró 
tce Bank Rolny zabierze majątek na włas- 
ność i osadnicy, którzy dali zadatki na dział 
ki stracą wpłacone pieniądze. : 3 

Podczas procesu sądowego świadkowie 
odtworzyli z różnemi warjantami stan rze 
czy. Występujący z ramienia p. Łęskiego 
mec. Niedzielski (z Warszawy) domagał się 
surowego ukarania dyrektora Maculewicza 
podkreślając że omawianie spraw bankowych 
zwłaszcza w sensie uwłaczającym czci kli- 
entów banku na pogrzebach i t.p. nie daje 
się pogodzić z powagą wysokiego stanowi- 
ska dyrektora banku. ai 

Obrońca oskarżonego mec. Jasiński twier 
dzjł, że mocodawcy jego nie zostało udowo- 
dnione oszczerstwo, a zaoczne odezwanie się 
o p. Łęskim, jako niekaralne nie może być 
uważane za obelgę. : 

Sąd powizął decyzję, mocą której wyrok 
ogłoszony zostanie. 18 bm. p 

P. WŁ. ZONN ODZYSKAŁ SWOBODĘ. 
BMR A 
| Jak się dowiadujemy p. WŁ. Zonn, który 
jako świadek w procesie p. Br. Krzyżanow- 
skiego, skazany został za odmowę ujawnienia 
nazwiska damy, będącej pośrednio przyczy- 
ną zajścja pomiędzy oskarżonym Krzyżanow 
skim a por. Pociechinem na 700 zł. i 2 ty- 
godnie aresztu został już zwolniony. 

Sąd okręgowy zmienił początkową decy- 
zję i wyznaczył p. Zonn'owi karę 200 zł. grzy 
wny. 

KARA ZA ZBROJNY NAPAD. 

Drogą prowadzącą od wsi Święta - Wola 
do wsi Koziki jechała fura. Siedział w niej 
kupjec Abram Bielański oraz przygodny je- 
go kompan M. Hładun wracający z jarmarku 

W lesie, przy uroczysku zwanem Młynek 
(zastąpiło jadącym drogę kilku uzbrojonych 
mężczyzn. Wszyscy mieli zawiązane twarze 
wszyscy byli uzbrojeni w karabiny. Napa- 
Sy wystrzelili kilka razy poczem pobili 
dótkiiwie nawpół żywego z przestrachu kup- 
<a. Najgorszym okazał się jeden z bandy: 
tów, grożący rewolwerem i bijący nim po 
głowie swoje ofiary. 

Steroryzowani nie mogli bronić się i zmu 
szeni byli oddać znajdującą się przy nich go- 
tówkę. Bielański miał 370 zł, a Hładun 975 

Bandyci zagrozili im Śmiercią, w razie 
wszczęcia alarmu i zbiegli. 

Nie przypuszczali zapewne, że torturowa- 
ny fizycznie i moralnie Bielański był jeszcze 
na tyle przytomny, aby móc zanotować so- 
bie w pamięci różne drobne szczegóły. 

To właśnie zgubiło jednego z napastników 
gdyż policja posługując się wskazówkami 
ustaliła osobę najbrutalniejszego  bandyty. 
Był nim Grzegorz Kozik ze wsi Długie gm. 
swiętowolskiej. 

Na sądzie wypierał się on jak mógł udzia 
tu w napadzie, mimo to skazany został na 10 
lat ciężkiego więzienia. Sąd apelacyjny za- 
twierdził ten wyrok. : в 

Pozostali bandyci nie zostali ujawnieni(y) 

Nadszedt zwiastu1 jesieni i zimy 
m ATARI 
SSE uNnEB 

nosa. krtani i chrypka 
sdlatego poleca się 

PINOMETHYL 
zarejestr. w Minist. spr. wewn. p. 
Nr. 1198 i w państw. Urzędzie ‹ 

patent. Nr. 18236, 

PINOMETHYL używa się przy ost- 
rym katarze nosa, krtani i chrypce—3* 

usuwa następstwa i jest Środkiem @ 
dezynfekcyjn. dróg oddechowych, 

Do nabycia we wszystkich aptekach Ę- 
w Polsce i w Gdańsku. а 

(Cena Zł. 1.75). (Cena Zł. 1.75). 

WIERZBICY. 

|--Do wynajęcia 
nowoodremontowane mieszkanie z 
6 pokoi i kuchnią 2e wszelkiemi wy* 
godami w ceatrum miastą. Inforna- 
cje udziela: Administrator domu p. 
Racan W -Pohulanka 17 m. 38. od 

8-9 rano lub 3-4 pp, 
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Wyprawa затаско4очуа 2 Brukseji 
do Afryki Środkowej 

„Rząd belgijski popiera wytrwale wszelkie 
> skrócenia komunikacji pomiędzy Bru- 
selą a Kongo Belgijskiem. Z ramienia rządu 

„ wybrali się niedawno samochodem w podróż 

   

m do Kongo państwo Raymond Roschmans. Z 
+ Brukseli ekspedycja wyruszyła przez Dijon i 

Lyons do Marsylji, gdzie samochód załado- 
wano na okręt. Dalsza podróż lądem wiodła 
z Algieru do Colomb Bechar, skąd droga pro- 
*wadziła przez Saharę. 

Należy podnieść zasługę Francji, która u- 
niła nieprzebytą dotąd pustynię terenem 

atwo dostępnym dla automobilistów. Roz- Siane po oazach stacje obsługi i postępująca 
budowa dróg sprawiają, że niebawem królo- 
wa pustyń z terenu ryzykownych ekspedy- 
cyj zamieni się na miejsce ciekawych wy- 
praw turystycznych dia automobilistów. “ 

w cjągu dziewięciu dni ciężarówka Che- 
Vrolet, którą państwo Boschmans odbywali 
po. przebyła Saharę i dotarła do Adar. 
eszcze utrudniły bardzo dalszą jazdę, lecz 

ciu do Tabenkort w Nigerji (Afryka Środko- 
%a) musiano przerwać podróż z powodu 
choroby pana Boschmans. 

odróż samochodem odbyta drogą lądo- 
| wa, okazała sie znacznie krótszą od dotych- 

czasowych podróży morskich, to też w naj- 
bliższym czasie państwo Boschmans wybiorą 
się powtórnie do Afryki Środkowej, przyczem użyty bedzie ten sam samochód, gdyż nie 
zawiódł ani razu swych właścicieli. 

nie zdołały jej opóznić. Dopiero po przeby- bf 

KRO 
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Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 
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Tendencja barometryczna: st:n stały 
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URZĘDOWA 
— (y) Audjencie u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz odbył 
konferencję z Marszałkiem Senatu prof. Szy 
mańskim poczem przyjął komisarzy p.p. O- 
lendzkiego i Nowakowskiego, którzy zostali 
przeniesieni na nowe stanowiska. ; 

Pozatem złożył p. wojewodzie wizytę wi- 
ceprezes sądu okręgowego p. Janicki. 

— (y) Wyjazd p. wojewody do Niemen- 
czyna. W dniu wczorajszym p. wojewoda Ra 
czkiewicz udał się do Niemenczyna celem 
zwiedzenia pokazu hodowlanego płodów zie- 
mnych. 

— (y) Zmiany personalne w korpusie ofi. 
cerskim policji. Komenda Główna PP. rozpo- 
rządzeniem swym naznaczyła komisarza M. 
Olendzkiego naczelnikiem Urzędu Śledczego 
w Białymstoku, a komisarza A. Nowakow- 
skiego zastępcą kierownika wydziału śledcze- 
go w Poznaniu. 

— (y) Odznaczeni funkcjonarjusze policji 
Na placu Marszałka Piłsudskiego w Warsza- 
wie odbyła się dekoracja „Krzyżem zasługi 
za dzielność" funkcjonarjuszów policyjnych. 
W liczbie innych udekorowani zostali z woj. 
wileńskiego, przodownik M. Pacewicz, st. 
post. St. Kenc i Franc. Zubowjcz. 

, — Odznaczenie krzyżem zasługi człon- 
ków Stow.Dowborczyków. W poniedziałek 
dn. 11 listopada rb. jako w dzień obchodu 11 
rocznicy wskrzeszenia niepodległości państwa 
polskiego zostali udekorowani w Warszawie 
na Zamku w obecności Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej przez gen. Składkowskiego 
ministra spraw wewnętrznych — dziewięciu 
członków okręgu wileńskiego Stow. Dowbor 
czyków, a mianowicie: 

_, Złotym krzyżem zasługi: ppłk. w st. sp. 
Stanisław Bobiatyński, srebrnym krzyżem za- 
sługi: kpt. rezerwy Stanisław Bukowski, — 
przemysłowiec, rtm. rez. Mieczysław Sielan- 
ko —urzędnik banku Gospodarstwa Krajo- 
wego, por. rez. Władysław Krzemiński — 
racownik notarjatu Rożnowskiego, por. rez. 
ładysław Radziuk, urzędnik dyrekcji Lasów 

Państwowych, ppor. rez. Witold Żarnowski— 
asystent Uniwersytetu S. B. Bronzowym krzy 
żem zasługi: urz. wojsk. Stanisław „Grontkow 
ski, — urzędnik dyrekcji PKP, pit. rez. Kon- 

stanty „Ptasznik, pom. maszynisty parowozo - 
wni wileńskiej i szer. rez. Stefan Leszczyń- 
ski urzędnik urzędu P.T. Wilno 1. ^ 

MIEJSKA 
— (0) Sprawa objęcia przez Magi 

striat ruch kołowego. W wyniku przed 
wstępnej konferencji w sprawie objęcia 
ruchu kołowego przez Magistrat, która 
odbyła się w dniu wczorajszym w urzę 
dzie wojewódzkim, uchwalono zwołać 
w pierwszych dniach przyszłego tygo 
dnia w lokalu Magistratu konferencję 
przedstawicieli dyrekcji robót publicz- 
nych, wydziałów administracyjnego i 
przemysłowego urzędu wojewódzkiego 
starostwa grodzkiego i Magistratu, na 
której zostaną opracowane wytyczne w 
kierunku uproszczenia spraw związa- 
nych z kwestją ruchu kołowego. 

— (0) Plenarne posiedzenie miejskiego 
komitetu W.F, i P.W. w Wilnie. W sobotę, 
dnia 16 listopada w lokalu Magistratu, odbę- 
dzie się plenarne posjedzenie miejskiego ko- 
mitetu W.F. i PW. w Wilnie. 

Na porządku dziennym: 1) sprawa wyasy 
owania kredytu na częściowe pokrycie wy 

datków, związanych z budową stadjonu spor 
towego na Pioromoncie, 2) wniosek okręgo - 
wego ośrodka W.F. Wjlno w sprawie przed. 
stawienia do odznaczenia kpt. Gołyńskiego 
i sierżanta Hurka, 3) podanie związku mio- 
dzieży wiejskiej Ziemi Wileńskiej oraz mło- 
niczego klubu sportowego „Siła* o subsy- 
djum, 4) wolne wnioski, ау 

— (0) Kiedy zostanie oswobodzo- 
ny kościół Franciszkański, Opinja publi 
czna żywo się interesuje, kiedy zostaną 
oswobodzone kościół Franciszkański i 
gmach uniwersytecki od mieszczących 
się tam archiwalj ów. 

abycie gmachu z placem przy ul. 
Teairalr į znacznie sprawię posunęło 
naprzód, jednak ze względu że już się 
kończy sezon budowlany i że kredyty 
na budowę zostały wypożyczone przez 
Min. Oświaty na wykończenie central- 
nego gmachu tego Ministerstwa w War 
szawie, roboty mogą się rozpocząć tyl- 
ko na wiosnę i, o ile nie zabraknie kre 
dytów, mogą być zakończone w jesie- 
ni roku przyszłego. Zatem, jeżeli nic 
nie przeszkodzi, przeniesienie archi- 
wum nastąpi dopiero za rok. 

Dyrekcja robót publicznych ma już 
sporządzony plan przystosowania naby 
tego gmachu na potrzeby archiwum. 
Przetarg na roboty budowlane będzie 
ogłoszony w krótkim czasie. 

— (y) Legalizujcie narzędzia miernicze w 
oznaczonych terminach. W roku bieżącym 
podlegają legalizacji stosowane w obrocie pu 
blicznym narzędzia miernicze, które nie po- 
siadają cech legalizacyjnych 1928 — 29 r. 

W związku z tem przedsiębiorstwa han- 
dlowe i przemysłowe w Wilnie powinny zgło- 
sić do Urzędu Miar te narzędzia. | 

Z terenu I j I! komisarjatu w terminach 
do 15 bm. Ill i IV komisarjatu od 16 — 30 
bm. V i VI komisarjatu od 1 — 15 grudnia. 

Н Przedsiębiorstwa stosujące w obrocie pu 
icznym przymiary składane, nieposiadające 

cech legalizącyjnych, 'muszą zalegalizować 
je względnie nabyć nowe, zalegalizowane. 

—- (у) Samochodowe dowody rejestracyj 
ne. Wszystkie dowody rejestracyjne, wydane 
na samochody przeznaczone do użytku publi- 
cznego ważne są do 31 grudnia 1929 r. 

Przedłużenie dowodu może nastąpić po u- 
przednim zbadaniu technicznem samochodu. 

Ponieważ Wilna liczy już dużą ilość samo 
chodów, a załatwienie formalności wymaga 

  

   

NIKA 
sporo czasu właściciele samochodów powin- 
ni zawczasu przedstawiać je do przeglądu. 
Dzjęki temu uniknie się ewentualnego wyco- 
fania maszyn z ruchu po 1 stycznia. 

— (0) Frekwencja w kinie miejskiem. Ze 
Sprawozdania za miesiąc ubiegły wynika, że 
w okresie sprawozdawczym ogólna liczba 
sprzedanych biletów do kina miejskiego kul- 
turalno oświatowego wynosiła 64330 na sumę 
36248 zł. Oprócz tego udzielono 13894 miejsc 
bezpłatnych, z czego korzystały ochrony, 
szkoły, wojsko, wycieczki i różne organizacje 

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

Dziś 15 listopada do zebrań kontrolnych dla 
szeregowych stają rezerwiści rocznika 1902 
nazwiska których rozpoczynają się na litery 
ОР оЗЛ 

Jutro zaś winni stawić sję tównież z ro- 
cznika 1902 z nazwiskami rozpoczynającemi 
się na S. T. 

— (0) Dodatkowa komisja  poborowa. 
Dn. 20 listopada, w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej Nr. 2 odbędzie się dodatkowa komisja 
poborowa dla wszystkich tych mężczyzn w 
wieku poborowym, którzy dotychczas nie sta 
wili się z różnych przyczyn do przeglądu. 

— (y) Epidemja odry nie ustaje. Epide- 
mja duru panująca od kilku tygodni na tere- 
nie województwa nie ustaje mimo energi 
cznej akcji sanitarnej. 

W przeciągu ostatniego tygodnia zanoto- 
wano 207 nowych wypadków: w Wilnie — 
52, pow. dziśnieńskim — 38, brasławskim — 
99, postawskim — 72. 

ur brzuszny ujawniono w 10 wypadkach 
(80 w Wilnie), płonicę w 24 (24 w Wilnie), 
krztusiec w 20 i błonicę w 9. 

—(y) Święto 15 lecia 1 pap leg. w Wilnie 
W dniu 17 i 18 listopada rb. odbędzie się uro- 
czyste święto 15 lecia 1 pap. leg. na które 
zjadą się wszyscy byli dowódcy, oficerowie, 
podoficerowie 1 pułku artylerjį legjonowej. 
Goście przyjadą w niedzielę 17 o godz. 8 
rano. 

Pana marszałka Piłsudskiego zastępować 
będzie gen. Rydz Smigły. Ponadto przewidzia 
ny jest przyjazd generałów: Litwinowicza, 
Rożena, Knoi - Kownackiego, pułkowników: 
Bolda, Szalego oraz około 300 oficerów arty- 
lerzystów. ‚ 

Uroczystości rozpoczną się 17 o godz. 
10. O godz. 1i odbędzie się Msza św. w 
kościele św. Anny, o godz. 12 wręczenie od- 
znaki pułkowej, o godz. 13 obiad żołnierski 
w pawilonie targów północnych, o godz. 19 
uroczysty capstrzyk orkiestr wojskowych 
przed pałacem ZA OZ, o godz. 21 
zabawa podoficerska w Ognisku podoficer- 
rów, o godz. 22 bal — raut w salach kasyna 
Oficerskiego. Dnia 18 o godz. 11 uroczysta 
akademja w Teatrze na Atia o godz. 
13 obiad koleżeński w ognisku podoficerów 
io godz. 14 objad koleżeński w kasynie ofi- 
cerskim. ` 

POCZTOWA 

— (y) Telegramy miejscowe. Zarządze- 
niem min. poczt i telegrafów telegramy pil- 
ne, z zapłaconą odpowiedzią, ze sprawdze- 
niem i o kilku adresach dopuszczone są także 
w ruchu miejscowym. 

SZKOLNA 
— (y) Depesze Zjazdów nauczycielstwa 

szkół powszechnych pł kuratorowi. Zjazd na- 
uczycielstwa szkół powszechnych powiatu 
wołożyńskiego przesłał p. kuratorowi okręgu 
szkolnego Stefanowi Pogorzelskiemu depeszę 
z wyrazami przywiązania oraz z zapewnie- 
niem, że nauczycielstwo dążyć będzie wszel- 
kiemi siłami do utrwalenia przez oświatę po- 
tęgi Rzeczypospolitej. 

Również zjazd nauczycielstwa szkół po- 
wszechnycn w pow. stołpeckim nadesłał na 
ręce p. kuratora depeszę z wyrazami odda- 
nia oraz prośba o przychylny stosunek i po- 
parcie dla spraw poruszonych w uchwałach 
zjazdu. 

— (0) Zdrowotność dziatwy w szkołach 
powszechnych. Ze sprawozdania opieki hygje 
niczno, - lekarskiej w szkołąch powszechnych 
m. Wilna za październik rb. wynika, że ogól. 
na liczba szkół odwiedzonych wynosiła 43. W 
tych szkołach liczba dzjeci brudnych wynosi 
ła 2567, zawszonych 2530, świeżba 20, in 
ne choroby skórne 137, gruźlica podejrzana 
42, gruźlica płuc stwierdzona 13, gruźlica 
gruczołów chłonnych 62, gruźlica innych na- 
rzędów 3, choroby nosa 67, uszu 54, jaglica 

UNIWERSYTECKA 
— Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla 

kandydatów na nauczycieli szkół Średnich, 
działająca przy Uniwersytecie Stefana Bato 
rego, wydała w roku akademickim 1928 — 
1929 dyplomów nauczycielskich na zasadzie 
egzaminu pedagogicznego 17, dyplomów 
nauczycielskich ' na zasadzie 
egzaminu uproszczonego 33, oraz 20 zaś 
wiadczeń tymczasowych ze złożenia egzami - 
nu naukowego, łącznie przeto złożyło egza- 
miny z wynikiem pomyślnem 70 kandydatów 

AKADEMICKA. 
— Komunikat akademickiej okręgowej ko- 

inisji wyborczej. Okręgowa Komisja Wybor 
cza podaje do ogólnej wiadomości zgłoszoną 
listę Nr. 2 „Odrodzenie Życia Akademickje- 
go”. Kandydaci na Zjazd Ogólny ZNPMA: 
1) Grabowski Bronisław, 2) Dembiński Hen- 
ryk, 3) Arcimowicz Władysław, 4) Pieczkó- 
wna Leokadja, 5) Rudziński Witold, 6) Pe- 
rzanowski Stanisław, 7) Bujnicki Teodor, 8) 
Rutki jan, 9) Święcicki Józef, 10) Zgorzelski 
Czesław. 

Kandydaci do wileńskiego Komitetu Aka- 
demickiego: 1) Fundowicz Stefan, 2) Święcie 
ki Józef, 3) Dembiński Henryk, 4) Bialkow- 
ski Wacław, 5) Wierzbicka Janina, 6) Wie- 
żyński Zdzisław, 7) Nowodworski Witold, 8) 
zlert Kazimierz, 9) Kostrowicka Marja,( 10) 
Bujnicki Teodor. 

Ewentualne protesty przeciwko tej ljście 
należy zgłaszać do Okręgowej Komisji Wy- 
borczej w dniu 15 listopada rb. godz. 17 — 
19 i dnia 16 godz. 18 —20 w lokalu Miej- 
ow Komitetu Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 5 

— Z Stow. Akad. Pracy Społeczn. na po. 
lu gospodarczem. W niedzielę dn. 17 bm. o 
godz. 11.30 w sali Nr. 5 (l rok prawa) głó- 
wnego gmachu USB odbędzie się wolne ze- 
branie członków SAPS. Porządek obrad, spra- 
wodzanie z działalności za rok akademicki 
1928 — 29, mg. praw. W. Stescki. Plan pra- 
cy na przyszłość dr. praw M. Król. Wybory 
władz. Wolne wnioski, Obecność wszystkich 
członków konieczna. Gości mile widziani. 

— Sobótkę w Ognisku akad. (Wielka 24) 
dn. 16 bm. urządza koło przyrodników pn. 
„Potańculka jesienna. Dla akademików wstęp 
bez zaproszeń. 

KOMUNIKATY. 
— Qdczyty Czerwonego Krzyża. W nad- 

chodzącą niedzielę w sali kina ,Światowid* 
„Mickiewicza 9 staraniem Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża dr. Feliks Pawłowicz wygłosi 
odczyt n.t. „Znaczenie powietrza w życiu 
świata zwierzęcego i roślinnego.” 

Ee 2 
— Zarz; wiązku Drobnych Kupców 

Chrześcijan m. Wilna powiadamia * ch 
członków, że w biurze związku przy ul. Za- 
walnej I m. 4 w godz. między 5 — 7 wiecz. 
odbywa się wypełnianie blankietów na wyku- 
powanie świadectw przemysłowych na rok 
1930 oraz są do nabycia nowowydane cen - 
niki na artykuły spożywcze. 

, — Konsułat łotewski w Wilnie zawiada- 
mia, że w poniedziałek dne 18 listopada bę- 

dzie nieczynny, z powodu 11 rocznicy ogło- 
szenia niepodległości republiki łotewskiej. 

  

   

— Komenda Ch żeńskiej Wileń- 
skiej Związku Harcerstwa Polskiego przy- 
pomina wszystkim przybyłym harcerkom © 
obowiązku meldowania się. Adres Komendy 
Chorągwi: Mała Pohulanka 8, (Szkoła po- 
wszechna _„Świt').. Sekretarjat czynny w 
soboty od 17 — 18. 

— Na zakończenie Tygodnia Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w sobotę i w 
niedzielę odbędą się się następujące imprezy: 
w sobotę dnia 16. 11. o godz. 21 urządza się 
na rzecz ochron j Żłobku wileńskiego czarna 
kawa - dancing w sali Techników (Wileńska 
33, bilet wejściowy 5 zł. akademicki 3 zł.) 
W niedzielę o godz. 12 w sali Heljos odbę- 
dzie się rewja akademicka. Bilety w cenje 
od 3 zł. do 50 gr. 

NADESŁANE 

— Rodzina Policyjna. Staraniem sekcji, 
„Opieki nad Dzieckiem“ odbędzie się wie- 
czór bajek, które wygłosi znana autorka i 
recytatorka p. Eugenja Maciejewska. Prosimy 
wszystkie dzieci które pragną posłuchać ba 
jek: o Żabiej mamie i Wojtusiu nad mo- 
rzem* do kasyna policyjnego Zawalna 56 w 
niedzielę dnja 17 bm. o godz. 5. 

RÓŻNE. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej. Nie- 
zależnie od przedstawienia Ministerstwu Ko- 
munikacji ogólnego memorjału, dotyczącego 
najbardziej pilnych i niezbędnych zmian no- 
wej taryfy kolejowej, uwarunkowanych po- 
trzebami życja gospodarczego w Okręgu Iz- 
by P.H. w Wilnie, Izba wystąpiła z oddziel- 
nym memorjałem, złożonym władzom, a do- 
tyczącym specjalnie obniżenia taryfy na do- 
wóz drzewa okrągłego do tartaków w Okrę- 
gu Dyrekcji Wileńskiej P.K.P. przy dystan- 
sach poniżej 200 kilometrów. Na wniosek 
Izby postulat ten został zaakceptowany przez 
Komitet Taryfowy, Państwowej Rady Kole- 
owej. 

: AA na doniosłość tej kwestji, Iz- 
ba występuje do Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów, aby wzmiankowana zniżka 
została wprowadzona jaknajrychlej. 

— W rocznicę śmierci Henryka Sienkie- 
wicza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
przychylając się do p róśb Zjednoczonych 
Polskich Towarzystw Oświatowych, celem 
uczczenia pamięci Wielkiego Mocarza myśli 
polskiej zezwoliło na urządzenie na całym 
terenie Rzeczypospolitej w dniu 15 listopa- 
da jako w rocznicę jego śmierci obchodów, 
które przypominając nam świetlaną pamięć 
Zmarłego, jednocześnie dawałyby dochód in- 
stytucjom oświatowym, których był założy- 
cielem i gorącym rzecznikiem. Dowodem 
czego służyć mogą słowa Jego wyję- 
te z 35-go t. pism: „Gdyby Macierz zdołała 
objąć te obszerne dziedziny, które zamierza 
zagarnąć, gdyby stanąwszy na silnej podsta- 
wie mogła j potrafiła spełnić podjęte zadania, 
to w ciągu lat kilkunastu wyrosłyby oświeco - 
ne moralne i szlachetne pokolenia, zlane w 
jeden wielki, oświecony, szlachetny i patrjo- 
tyczny naród*. 

Wobec powyższego, Koła Polskiej Macie - 
rzy Szkolnej Z. W. urządzają w przyszłą nie 
dzielę w lokalach swych przy ulicy Tu rgjel 
skiej. 12 (Nowy Świat) i przy ulicy Wiłko- 
mierskiej 1 odczyty z obrazami swietlnemi, 
na które zapraszają wszystkich, którzy czczą 
pamięć Henryka Sjenkiewicza i jednocześnie 
baią o rozwój Polskiej Macierzy Szkolnej 

Z. W. Zbiórka zaś na rzecz obu Kół odbę- 
dzie się w następną niedzielę w dniu 24 [i- 
stopada, a dochody z niej przeznaczone będą 
na pierwsze wychowanie młodego pokolenia 
naszego społeczeństwa, by w myśl pragnień 
Zmarłego powstawał naród polski silny, szla- 
chetny i oświecony. 

— (y) Nagrody dla robotników. Jak wia- 
domo, w swoim czasie mjn. handlu i prze- 
mysłu wprowadziło specjalny kontygent na- P! 
gród dla robotników pracujących 25 lat w 
jednem przedsiębiorstwie. 

Obecnie kontyngent ten, wynoszący dotąd 
500 osób ma być podniesiony do 1000. Dzięki 
temu wielu robotników wileńskich będzie mo 
gło korzystać z dobrodziejstwa tej nagrody. 

— Obchód 11 lecia niepodległości w pań. 
stwowej wytwórni wódek Nr. BAI w 
Wilnie. Z inicjatywy dyrektora wytwórni wó- 
dek Nr. 6 p. Franciszka Stankiewicza w po- 
niedziałek dn. 11 bm. o godz. 9.30 rano pra- 
cownicy wysłuchali Mszy św. w kościele Ser- 
ca Jezusowego, a o godz. 6 w. zebrano się 
dla wysłuchania przemówienia okolicznościo- 
wego p. Rejchmana, po którym miały miejsce 
produkcje koncertowe orkiestry, chóru pra- 
cowników, oraz odegrano  komedyjkę p.t. 
„Stryj przyjechał. 

odniosły nastrój panował wśród zebra: 
nych którzy kilkakrotnie wznosjli okrzyki na 
cześć Prezydenta oraz Marszałka Piłsudskie- 
go. Po części poważnej uroczystości, odbyła 
się zabawa taneczna, która przeciągnęła się 
w miłym nastroju do godz. 12 w nocy. 

Sympatycznej inicjatywie urządzenia ob - 
chodów wszczętej przez dyrekcję wytwórni 
nałeży ze wszechmiar przyklasnąć, stano- 
wią bowiem one w życiu robotnika urozmai- 
cenie dające, poza rozrywką, niejeden mo- 
ment budujący. 

— (y) Redaktorzy „Naszej Żiźni* i „Wil 
ner Togu“ pociagnieci do odpowiedzialnošci 
sądowej. Starostwo grodzkie pociągnęło do 
odpowiedzialności sądowej redaktora czaso - 
pisma „Nasza Żiźń* za umieszczenie w Nr. 
314 artykułu „Jedenastolecie niezależności 
Polski*, w którym dopatrzono się cech prze- 
stępstwa z art. 1 rozp. Prezydenta R.P. o 
prawie prasowem. Pozatem pociągnięty z0- 
stał do odpowiedziałności sądowej redaktor 
czasopisma „Wilner Tog* za umieszczenie 
w Nr. 253 z dnia 13 bm. przedruku z niele- 
galnej odezwy, która ukazała się w Warsza- 
wie. 

— (0) Wybory do Rady Stowarzyszenia 
techników polskich w Wilnie. Dnia 13 listo- 
pada dokonano uzupełniających wyborów do 
władz rady stowarzyszenia techników pol- 
skich w Wilnie. Prezesem obrano inż. Stefa - 
na Siła - Nowickiego, wice prezesami inż. 
Przygodzkiego i inż. Jensza, skarbnikiem inż. 
Franciszka Walickiego, i sekretarzem inż. Jul 
jana Glatmana., 

— (a) Z gminy żydowskiej. Na ostatniem 
posiedzeniu gminy żydowskiej omawiano m. 
in. sprawę budżetu na miesiąc bieżący który 
mimo prelimjnowanych 16 tysięcy został na 
posiedzeniu zmniejszony do 13 tys . zło: 
tych. Gmina licząc się z brakiem pieniędzy i 
po decyzji spłaty zaciągniętych zobowiązań 
wekslowych postanowiła zmniejszyć pensje 
personalowi o 25 proc. co zaś się tyczy sub- 
sydjów dla szkół to takowe przyznała z tem 
że pieniądze będą wypłacone z chwilą gdy 
znajdzie się źródło na pokrycie wydatków. 
"Ponadto gmina postanowiła przystąpić do 
akcji opałowej. Chodzi mianowicie o zao- 
patrzenie biednej ludności w niezbędny opał 
na cały czas trwania zimy. Ponadto dowiadu- 
jemy się, że w Grodnie ma się odbyć zjazd 
delegatów wszystkich gmin z terenu woje- 
wództw wschodnich w celu skoordynoygnia 
pracy. 

— Nowa placówka w Wilnie. W niedzje- 
lę dnia 17 bm. o godz. 16 zostanie otwarty 
przy ul. Ludwisarskiej 4, kulturalno - oświa- 
towy kinoteatr „Sport“. 

Zadaniem tej placówki będzie propago- 
wanie za pośrednictwem filmu zadań wycho- 
wania fizycznego, przysposobienia wojskowe 
go i sportów. 

W obrębie kina (poczekalnia: mieścić 
się będzie pozatem czytelnia pism filmowych 
i teatralnych, oraz odbywać się będą wy- 
stawy obrazów malarzy wileńskich. 

Oprócz filmów, naukowo - sportowych, 
wyświetlane będą dramaty i komedje arty- 
stycznej wartości, o podkładzie sportowym. 

Wstęp dla młodzieży 50 groszy dla do. 
rosłych 80 gr. 

80 Środa Literacka 
Zapowiedzjany na 80 Środę Literacką 

występ znakomitej śpiewaczki Modrakows- 
kiej, zgromadził liczniejszy niż zazwyczaj 
tłum gości na ostatniej środzie =literackiej, 
tembardziej, że program wieczoru był nie-- 
zwykle urozmaicony. 

Przed rozpoczęciem programu p. Witold 
Hulewicz złożył p. Helenie Romer Ochen- 
kowskiej w imieniu Związku Literatów ser- 
deczne powinszowanie z powodu nagrodze- 
nią jej za zasługi w pracy literackiej, poli- 
tycznej i społecznej orderem „Polonia Resti- 
tuta". Wiadomość ta wywołała huczne oklas- 
ki wśród zebranych. 

Jako wstęp do produkcyj wokalnych p. 
Modrakowskiej, p. Stanisław Węsławski wy: 
głosił referat „pieśń miłosna na przestrzeni 
wieków”. 

Mówca w bardzo pięknej literackiej for- 
mie, przedstawił że w gruncie rzeczy współ- 
czesny człowiek jest tym samym, co czło- 
wiek oszyty w skórę przed wiekami, tak sa- 
mo cierpi i kocha i miłość dzisiaj, tak jak 
wtedy, odrywa go od brutalnej walki o byt 
i unosi w krainę poezji i pieśni. Miłość po- 
budza pieśń na przestrzeni wiecznej, nietyl-- 
ko miłość kochanków, ale. miłość do wznios- 
łych jdeałów, do Boga i ludzi utrwala się w 
muzyce. Uczucia przetopione w tony sięgają 
gdzie sięga myśl ludzka, muzyka dokonywa 
cudu ziszczenia braterstwa ludzi wszystkich 
czasów i wszystkich krajów. Przyczyn odręb 
nośc' w muzyce należy szukać w wewnętrz- 
nej różnicy narodów. Muzyka francuska jest 
wesoła i lekka, włoska słoneczno-niefrasob - 
liwa, niemiecka romantyczno-sentymentalna. 
Specyficzny czysto słowiański mistyczny ro- 
mantyzm, cechuje muzykę polską, łącząc 
tym samym pierwiastkiem wewnętrznym, na 
napozór tak różną twórczość Szopena, Mo-- 
niuszki i Szymanowskiego. Słowa piosenki 
są kanwą, na której muzyk haftuje skompli- 
kowane i zawiłe lub piękne w swojej prosto- 
cie wzory, piękno muzyki tkwi nietylko w 
smutku i izach ale i w uśmiechu, którego po- 
goda i słoneczność służyć powinna ku po- 
krzepieniu i rozweseleniu serc, 

_. Piękną ilustrację do słów pana Węsław- 
skiego dała p. Modrakowska, mistrzowskiem 
wykonaniem całego szeregu pieśni  milos- 
nych; francuskich, niemieckich, włoskich, an- 
gielskich 1 polskich, rozpoczynając program 
pieśnią francuską z 14 wieku. Piękny głos, 
doskonała szkoła, ogromna kultura muzycz- 
na, przy wybitnej urodzie i wdzjęku, stawiają 
p. Modrakowską w rzędzie najznakomitszych 
europejskich špjewaczek estradowych. O 
specjalnych właściwościach talentu p. Modra- 
kowskiej, jako laik nie piszę, gdyż uczyni to 
znacznie lepiej odemnie recenzent muzyczny. 
Dodam tylko, że do całości wrażenia kon- 
certu, przyczynił się dużo 
ment p. Kazimiery Korab. 

Całości programu dopełniały doskonałe 
recytacje wierszy miłosnych Petrarki, Dante- 
Fo, Michała Anioła, Szekspira, Kasprowicza, 

etmajera, Mickiewicza i Słowackiego, Wy- 
wygłoszone przez artystę teatrów miejskich 

yrzykowskiego. 
Wiersze o Silnem napięciu dramatycznem 

zdają się. lepiej od lirycznych odpowiadać 
rodzajowį talentu artysty. 

Bogaty program był transmitowany przez 
radjo i przeciągnął się do godziny 11. Na 
przyszłą środę zapowiedziany jest przyjazd 
pani Rygier-Nałkowskiej. A 

S i m о дВЫе да 

— (a) Kontrola mięsa. W związku z 
zarządzeniem o obowiązku przedkładania 
ao zb.dania lekarskiego sprowadzonych ną 
teren 'miasta transportów mięsa i słoniny 
olicja wzmožyta obserwację na drogach 

podmiejskich i samym mieście co ma na 
celu uniemożliwienie hanclu i przewożenia 
towarów nieostemplowanych przez lekarza 
weterynarji. 

świetny akompanja 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienie „Maman do wzięcia”. Rekor- 
dowa pod względem kasowym dowcipna i 
zabawna krotochwila Grzymały Siedleckiego 
„Maman do wzięcia” niebawem schodzi zu- 
pełnie z repertuaru. Dziś i jutro grana bę- 
dzie po cenach znacznie zniżonych w premje 
rowej obsadzie z dyr. Zelwerowiczem w roli 
Starołęckiego. ы 

— „Sen nocy letniej". Arcydzjeło Szek- 
spira z muzyką Mendelsohna w tygodniu 
przyszłym wejdzie na repertuar Teatru na 
Pohulance pod reżyserją A. Zelwerowicza. 
Pracownie teatralne są obecnie zajęte przygo- 
towaniem nowych kostjumów, rekwizytów 
i dekoracyj. tem niezmiernie barwnem 
przedstawieniu oprócz najwybitniejszych sił 
zespołu zajęci są liczni statyści, balet i or- 
kiestra. Z $ ; 

— Występy Malickiej, Węgierko i Sawa- 
na. Dziś drugi występ znakomitych artystów 
Maiickiej, Węgierko i Sawana w sztuce Len- 
ca „Trio”. Na wczorajszy pierwszy występ 
tej świetnej trójki artystów zabrakło biletów. 
Lutnia dawno nie pamięta tak entuzjastyczne 
go nastroju publiczności. Jutro w sobotę i w 
niedzielę odbędzie się ostatnie przedstawienie 
sztuki „Trio“ ze swietnymi gośćmi. 

W niedzielę w teatrze miejskim Lutnia 
o godz. 3.30 z udziałem Malickiej i Węgierko 
grany będzie słoneczny utwór Nicodemiego 
„Swit, dzień i noc*. 

Ceny miejsc zniżone. BĘ 
Popołudniówka niedzielna. W teatrze JARE 

skim na Pohulance odbędzie się w niedzielę 
nadchodzącą o godz. 3.30 popołudniówka po 
cenąch zniżonych, Ukaże się po raz ostatni 
w sezonie doskonała komedja Groisseta i 
Flersa „Powrót z Ceranką, Molską, Wyrwicz 
Wichrowskim, Ziembińgkim i Detkowskim na 
czele. 

— Poranek baletowy. Wybitna interprė: 
tatorka tańców klasycznych Sawina - Dolska 
oraz 7 letnia fenomenalna tancerka Donia 
Minkowicz wystąpią w niedzielę najbliższą 
w teatrze Lutnia o godz. 12.30 pp. W progra 
mie produkcje taneczne do muzyki: Delibesa, 
Chopina, Griega, Czajkowskiego, Głazunowa 
i innych. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Kwartet drezdeński w Wilnie. Słynny 
zespół kameralny, kwartet drezdeński, wy- 
stąpi w poniedziałek dnia 18 bm. w sali te- 
atru na Pohulance, na zaproszeńiie Wil. Tow. 
Filharmonicznego. Repertuar tegó żnakomite 
go zespołu zapowiada kwartety smyczkowe: 
Beethovena, Śmetany, Brahmsa, Debussy i 
innych, Początek o godz. 8 w. bilety zawcza 
su nabywać można w kasie teatru w Lutni 
od godz. 11 r. do 9 w. 

— 1000 i jedna przygoda peł ne humoru, 
kapitalne perypetje wesołej rodziny p.t. Ro- 
dzina Smith zobaczyć może i powinien każdy 
wilnjanin. Film w 10 aktach zostanie wyświe- 
tlony w sali miejskiej (Ostrobramska 5) w 
niedzielę dn. 17 bm. o godz. 12.15 staraniem 
koła przyjaciół harcerstwa przy Czarnej Trzy 
nastce Wil. Druż. Harc. 

Ceny biletów zniżone: parter 60 gr. bal. 
kon 30 gr. 

1 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywod — Z dnia na dzień. 
Światowid — Kobieta na torturach. 
Piccadiliy — Cyrk Rojal. 
Lux — Tancerka z Moskwy. 
Heljos — Przedziwne kłamstwo Niny 

Pietrowny. 
Kino Słońce — Miasto poległych. 
Qgnisko — Dama bez zasłony. 
Miejskie — Dalsze dzieje Tarzana. 
Wanda — a potępieńców (Nowa 

SPE na Braterstwo Krwi) 
len 

Na srebrnym ekranie 

„Z dnia na dzień* w Hollywod. 

Kilka tygodni temu, pisząc recenzję z 
filmowej realizacji „Mocnego  człowieka* 
wypowiedziałem, na tem miej:cu zdanie, 
że jedną z cech większości polskich sztuk 
filmowych jest pierwiastek wojenny, czy 
też tylko wojskowy, który tak bardzo nz 
sentymenty publiczności naszej działa, a 
tak bardzo mało ma danych dla stanowie* 
nia atrakcji zagranicą. 

Film polski błyszczący (tu i ówdzie 
mundurem ułańskim wywołuje w nas i du- 
mę i wzruszenie czasem, zagranicą —tylko 
wzruszenie ramion i powiedzenia 'w rodza- 
ju: „że też ci polacy innych, niż wojenka, 
tematów nie mają!" albo: „że też im się 
zawsze szabelka i konik (bułany!) śni. 

Stąd twierdziłem, a i nadal twierdzę, 
że właściwie mówiąc, polska produkcja 
filmowa nie stworzyła dotąd jeszcze tak 
dobrze jak wcale obrazu, którybyśmy za- 
źranicę wywieźć mogli i z powodzeniem 
(z powodzeniem, powiadam) pokazywać 
byli w stanie. 

ldąc na piątkową premjerę doskonale 
zdawałem sobie sprawę z charakteru obray 
zu, szedłem jednak pełen ciekawości i ze 
względu na dawne zapowiedzie głoszą” 
ce same O nim superlatywy, jako też i ze 
względu na nowe nazwiska aktorskie wy- 
nień aaa, w tych właśnie zapowiedziach. . 

Niestety. nowy film polski przyniósł mi 
nieco rozczarowań. 

Przedewszystkiem mam nieco zastrze- 
żeń co do scenariusza. Fabuła jego przed- 
stawia się, w krótkich słowach mniejwię- 
cej tak. * 

„Na pobojowisku z czasów wojny z 
Rosją (niebolszewicką) spotyka się dwuch 
ludzi: oficer legjonista i żołnierz rosyjski. 
Obaj są ciężko ranni. Spotkanie następuje 
przy kałuży wody, której obaj jednako,łak- 
ną i o którą walczą. 

Ale moment odruchu nienawiści legjo- 
nisty polskiego do rosyjskiego „sołdata* i 
odwrotnie mija i oto nawzajem okazują . 
sobie pomoc obwiązując rany. 

Nazajutrz są już obaj i obok siebie w 
polowym szpitalu rosyjskim. 

Tymczasem szpital ten dostaje się pod 
ogień artyleryj i jest gwałtownie ewakuo- 
wany. Legjonistę obsługa szpitala w ostat= 
niej chwili wywozi, ranny żołnierz rosyj- 
ski pozostaje, a ręka sanitarjuszai wykreśla 
go z liczby żyjących. 

„W trakcie ewakuacji szpitala legjoniście 
udaje się zbiedz. Przypadek zdarza, że po 
długiej tułaczce, trapiony jak zwierz, trafia 
on «o samotnego chutora ;„na Polesiu, w 
którym mieszka samotnie żona jego towa- 
rzysza niedoli z placu bojui ze szpitala. 

._ Przyjmuje ona pod swój dach legjo: 
nistę, niebaczna na groźne zakazy w tej 
mierze władz rosyjskich. 

„ Tymczasem zły duch nie Śpi. Zjawia 
się na chutorze miejscowy „isprawrik*, do- 
myślający się wszystkiego. 

Tym razem udaje się Marji Zarębinie 
w pole wyprowadzić policjanta. 

Nie na długo jednak. Przy innej okazji 
urządza on najazd na chutor, z którego w 
międzyczasie wyjeżdża Marja z  ukrywają- 
cym się oficerem legjonowym, którego ko- 
cha i który ją kocha. B 

Policja chwyta ich jednak i stają 
przed sądem. 

Zapada wyrok śmierci dla obojga. 
Na szczęście w tym momencie wkra- 

czają oddziały legionowe i ratują skązań- 
ców, którzy postanawiają wyjechać do 
Polski. 

Nie to jednak stanowi zakończenie 
obrazu, bo oto lepjonista ulokowawszy w 
bezpiecznem miejscu Marję spotyka znowu 
owego rannego żolnierza losyjskiego, któ- 

ry teraz służy w legjonach. 
Wstępują do zajazdu i tu okazuje się, 

że żołnierz ien-to uznany dawno za nie- 
żyjącego mąż Marii. 

Tragedja! 
Trayedja, ale tylko dla Jana Zaremby, 

który istotnego stanu rzeczy nie ujawnia 
oficerowi wobec śpiącej żony. 

Zakończenie obrazu jest takie, że Marja 
z legjonistą wyjezdżają, a Zaremba w cięż- 
kiej pracy na roli szuka izapomnienia po 
szczęściu domowego ogniska. 

Zarzuty moje co do „scenarjusza w 
związku pozostają z reżyserią filmu. 

Uważam np. gże niedociągnięcia tego 
rodzaju, jak np. t. zw „trzepaczki* na ra- 
mionach oficera legjonowego są karygod- 
nem niedbalstwem... „Trzepaczki* nosili 
oficerowie wojska polskiego po odzyskaniu 
Niepodległości, legjony  „trzepączek* nie 
znały, a tem więcej w okresie, gdy w og- 
niu walk na froncie stały. 

I następnie — te oddziały legjonowe w 
kaskach francuskich na głowach. „Cóż 
pan, panie reżyserze, z naszą „mąciejówką*, 
< tą typową czapką strzelecką zrobił?” 
— godzi się zapytać. 

Albo weźmy taki znowu chutor po- 
leski, tak typowy i Świetny zewnętrznie, 
tak znowu w stylu niedotrzymany we- 

wnątrza я 
Albo, gdzież się podziała służba Za- 

rembów? - 
Czyż możliwem jest aby Marja Zarem. 

bina ta na: przebraną „panią z miasta* y- 
glądająca kobieta, sama doglądała gospo- 
darstwa, „žywioly“ i t. d. 

Wszak chutor — to folwark w każdym 
raziel8 : 

Teraz, dalej, ta subtelna gra uczuć Zą- 
remby! > 

Przecież na folwarku w ostępach  dzi- 
kiego Polesia siedzący Zaremba — ta je- 
szcze nie bohater Tołstojewskiego „Żywe- 
go trupa", Czy nie nazbyt wyiadealizowana 
subtelność tego bohatera obrazu? 

Albo oficer legionów nie : korzystający 
z pierwszej okazji powrócić do szeregów 
po długiej rozłące z ojczystemi (sztan- 
darami. 

Oficer, który zdobywszy taką okazję— 
myśli o wyjeździe z ukochaną „ną tyły* — 
nie, ponownie, takich oficerów Legjony 
Piłsudskiego nie miały: 

| jeszcze jedno: Żaretnba, który za- 
ciągnął się na ochotnika, bierze kilkodnio- 
wy urlop aby odwiedzić dom i zostaje w 
tym domu. 

Zaremba zostaje dezerterem. Ładna 
rzecz. 

Artyścii 
„ Pani Gorczyńska bynajmniej roli czoło» 

wej niema, a wykonawcy postaci głównych 
wszyscy mniej więcej tylko poprawni. 

Nawet pan Żurowski, który tsk świet- 
ne tryumfy na Pohulance jako rotmistrz w 
„Maman do wzięcia* święci, czuje się ;ja- 
Koś wobec objektywu aparatu filmowego 
niepewnie. 

„ Poza temi uwagami, które same mi 
się pod płóro nawinęły, bynajmniej nie od- 
radzam' nikomu obejrzenia „Z dnia na 
dzień*. Omega. 

ESZTRRWOWOEAE ROW WWE GOZYWWENEJ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Okradzenie mieszkania. Niewysle- 
dzeni sprawcy dostali się do mieszkania [0- 
anny Wędziagolskiej (Kolejowa 3) i wynie 
Śli garderobę i biżuterję wartości 300 zł. 

— (c) Zatrzymanie złodziei. Na KOSA 
uczynku kradzieży materjałów ze sklepu Ba- 
niewicza (Wielka 27) wywiadowca wydz. 
śl. Gulbiński ujął Fafała Szocheta (Nowogró* 
dzka i Joachima Betchena (Kijowska 13) 

Ujęto również Pawła Szwabowicza (Jele- 

  

— Książę czy błazen. nia 7) za kradzież uprzęży i lózeja zawo
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SŁOWO 
  

wicza (Wierzbowa 17) i Feliksa Jałyńskiego 
(Zielona 19) za kradzież desek. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 13 
do 14 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 71 wypadków w tem kradzieży 8, za- 
kłóceń spokoju i.nadużycia alkoholu 13, wy- 
kroczeń administracyjnych 31 i różnych įn- 
nych 19. 

— (c) Obława. Nocy ubiegłej na terenie 
miasta policja zarządziła obławę podczas 
której w. różnych miejscach zatrzymano ogó- 
lem 20 osób. M. in. ujęto Aleksandra Troja- 
nowskiego z Warszawy który niemógł wy- 
jaśnić powodńów przybycia i pewnego osob- 
nika który kręci się stale po mieście z nie- 
wyjaśnionych powodów. 

—(c) Awantura w związku drobnych han 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Architektura i Budownictwo. Wyszedł 

z druku zeszyt 9 miesięcznika ilustrowanego 
„Architektura i Budownictwo,* który od r. 
1925 stanowi jedyne tego rodzaju wydawni- 
ctwo w Polsce. Na treść zeszytu składają się 
artykuły: Edgara Norwerta „Wystawa mie- 
szkaniowa we Wrocławiu*, Stanisława Ma- 
rzyńskiego „Działalność budowlana gminy 
miasta Wiednia* oraz Józefa Opolskiego, dy- 
rektora Depart. M.R.P. „Akcja budowy do- 
mów i środki obniżenia kosztów budowy 
(dane dotyczące Francji, Belgji, Angiji, Cze 
chosłowacji, Niemiec, Włoch, Jugostawji, Au 
strji, Holandji, Szwajcarji i Danji). 

  

Rekord przytoszący prócz Sławy 
poważne zyski 

(ZK) Rekord długości lotu w prostej Ti 
nji pobity przez Costesa i Bellonta przy 
niósł śmiałym lotnikom, oprócz sławy, 
honorów i zaszczytów, jeszcze dosyć 
okrągłą sumkę miljona franków, gdyż 
właśnie miljon przeznaczyło minister 
stwo lotnictwa francuskiego za pobicie 
rekordu. Obu szczęściarzy, którzy w 
drodze powrotnej do Francji są entuzja 

  

kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. lach głównych: FRANK MERRILL, 

Ód data 11 do 19 listopada iVZY r. wiącznić bydzie wyświetlany tm: 

„Dalsze dzieje Tarzanać 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- 

NATALJA KINGSTON i AL  FERGU3ZEN. Tysiące dzikich 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja l-sza aktów 12 — od 11 do 15 XL 
Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 XI włącznie. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Росг. sean. od g. 4: 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

nialszej kreacji 
HMELM w swej najnowszej i najwspa- 

Rapsodji Miłości 

_ Dziśl Największy sukces światowy! Najbardziej lubiana gwiazda, Oryginalna, kusząco-piękna rusałka BRYGIDA 

„Przedziwne klamstwa Niny Piefrowny* 
Wzruszający dramat erotyczny. Partnerzy: zaakomici artyści WARWICK WARD i FRANK LEDERER. Wielki 
przebój sezonu. Podczas seansów od godz, 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: wesoła komedja z 
udz. znan. artystów BODO i WALTERA. Seansy o godz. 4, 6, 8. 10.15 
  

  

  
  

  

  

  

     
   
    

  

  

  

   

       
  

  

  

      

  

Biuro 
Komisowo - Handl. 

ži, 
SL 

Listopada weksel do 
50 zł. podpisany prze- 
zemnie ia blanco. 
Stefanja Kijakowska. 

lekarska. Wilno, 
leńska 33 m. 1, Codziennie od g.10—8 sów. Mickiewicza 46, U. S. B. udziela ko 

repetycyj w zakresie 
imnazjum. Wilno, 
owogródzka 10 -. 7 

al Mickiewi с czych, osnuty na tle rozgłośnej powieści GABRYELI ZAPOLSKIEJ ul. Mickiewicza 9 W rolach gł. czarująca ELIZA LA PARTE,. A ŠERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS 
bi 

! R 

W. Z. P. 43, Mickiewiczą 
tel. 152. 
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— Naturalnie signor, proszę bardzo 
— odrzekł z godnością. 

— Ja... my... pomożemy panu we 
wszystkiem, — dodał wpatrując się w 
ciemności. — Pan jest sam? 

— Nie. Pan pozwoli memu pomoc- 
nikowi poczekać na mnie w przedpo= 
koju? 

Snell nie przypuszczał, by mogło 
-mu tutaj grozić jakieś niebezpieczeń- 
stwo, ale mieszkanie Włocha znajdo” 
wało się na piętrze, cały dom już spał, 
a schody były zupełnie puste, lepiej by- 
ło zachować ostrożność. Snell nie lubił 
narażać się zbytecznie. \ 3 

; — Proszę, — odrzekł spokojnie 
Włoch. — Idź naprzód Borysie, a mo- 
że pan zechce zapalić swą latarkę, na 
schodach już jest ciemno, a ja miesz- 
kam dosyć wysoko. 

Zaledwie stanęli przed drzwiami, 
jak otworzyły się, i Julja stanęła na 
progu i szybko zaczęła mówić coś po 
włosku. Nagle zobaczyła, że jej pan 
nie jest sam i że stoi za nim Snell, za- 
milkła i coinęła się. 

— Wszystko w porządku, proszę 
pani, nie trzeba się denerwować, — 
rzekł uspakajająco detektyw. — Ona 
chce zapewne opowiedzieć panu, że 

' byłem już tutaj dzisiaj w czasie nieo- 
> becności pana. Wolałbym, żeby dalszy 

ciąg opowiedziała po angielsku, gdyż 
nie rozumiem włoskiego. 

— Dobrze. Chodźmy razem, Juljo. 
Niech panowie zdejmą tu palta. 

Cazziola wprowadził Snella do du- 
_ żego pokoju, którego znaczną część zaj 
„ mował fortepian. Pod ścianą palił się 

gazowy piecyk. Rosjanin, który nie po” 
wiedział dotąd 'ani słowa, zdjął machi- 

palto, usiadł ciężko przy stole nalnie 
w fotelu. 

_ Był to młody człowiek o przyjemnej 

  

duje uniwersalną ciężarówkę! Na 
słynnym podwoziu Chevroleta 
osadzono nowy typ nadwozia — 
daje się ono dowolnie zmieniać 
z ciężarówki otwartej, na samo- 

wą, z platformy na wywrotkę— 
Tego rodzaju uniwersalna cięża- 
rówka nadaje się do każdego ro- 
dzaju transportu, zarówno w prze- 
myśle, handlu czy rolnietwie. 
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twarzy i ładnych rysach, w oczach jego 
malował się bezgraniczny ból. 

Złą angielszczyzną, przeplataną 
włoskiemi wyrazami Julja dokończyła 
szybko swe opowiadanie. Wiele już 
Snell wiedział, ale częściowo słowa jej 
stanowiły, dla detektywa ciekawe re- 
welacje. 

Donna Paula (tak staruszka nazy- 
wała lady Rowson) przyszła bardzo 
wcześnie, zaraz po wyjściu maestro. 
Chciała się widzieć z signor Borysem. 
Ale jego nie było. Wtedy Donna Paula 
telefonowała, szukając maestro, ale nie 
znalazła. Potem zatelefonowała jeszcze 
gdzieś, ale nagle telefon się zepsuł. 

„Ach, to dlatego udała się do biu- 
ra pocztowego”, — pomyślał Snell, 
który odrazu zauważył aparat telefo- 
niczny na stole, koło fortepianu. 

Donna Paula była bardzo wzruszo- 
na i niecierpliwa. Gdy do drzwi za- 
dzwoniono, prosiła, żeby powiedzieć 
że jej niema. Młody mężczyzna, który 
dzwonił zasypał mnie pytaniami. 

— Czy powiedział pani swe nazwi- 
sko? — przerwał Snell. 

— Nie, ale dowiedziałam się potem, 
po wyjściu Donny Pauli, kiedy 'to do- 
zorca przyniósł mi papierośnicę. Na 
niej przeczytałam imię i nazwisko te- 
go pana, ale już zapomniałam. Potem 
przyszedł ten pan i ja oddałam papie- 
rośnicę, a pan powiedział, że Donna 
Paula zabita i ja nie wiedziałam, co ro- 
bić do przyjścia maestro i pana Bory- 
sa. Potem przyszedł drugi signor i po- 
wiedział, że on jest też z policji i pro- 
sił o oddanie papierośnicy, ale powie- 
działam, że już jej nie mam. 

— Bardzo dobrze, — pochwalił ła- 
godnie Snell. — Dziękuję pani. A teraz 
chciałbym poprosić pana o kilka odpo- 
wiedzi. 

— Możesz już odejść Juljo, — od+ 
prawił maestro gospodynię. — Nie roz- 
paczaj, chociaż nieszczęście nasze jest 
duże... estem na pańskie usługi sir. 

— Chciałbym, aby panowie opó: 

Wydawca Stanislaw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłła: 
т m и m Ё ч Tie ies ies" AŻ 

wiedzieli mi wszystko, co wiedzą o la- 
dy Rowson. Zdaje mi się, że obaj pa- 
nowie byli bliskimi przyjaciółmi tej nie- 
szczęśliwej kobiety. 

Snell mówił spokojnie, z głębokiem 
przekonaniem w głosie. Poprzedniego 
dnia dokonał rewizji w pokoju zamor- 
dowanej i znalazł w jej buduarze w 
skrytce biurka dużą paczuszkę listów, 
pisanych po rosyjsku, podpisanych lite - 
rą „B“. Te listy, które już zostały prze- 
tłomaczone, nie pozostawiały żadnych 
wątpliwości, co do stosunków, łączą- 
cych autora listów z piękną panią. Po- 
zostałe listy miały być nazajutrz prze- 
tłomaczone. 

Młody Rosjanin najmniejszym  ru- 
chem nie okazał, że słyszał pytanie 
Snella. Ściskał rękami głowę i siedział 
nieruchomo, jakby spał. 

— Wiem bardzo mało, — oznajmił 
Włoch, — mogę tylko tyle powiedzieć, 
że lady Rowson przychodziła tu czasa - 
mi, by się zobaczyć z kuzynem, który 
jest moim ulubionym uczniem. Borys 
Mielnikow wrócił właśnie z podróży na 
północ. Przyjechał wieczorem i odrazu 
dowiedział się o strasznej tragedji. To 
też jest strasznie przygnębiony i zroz- 
paczony. 

Cazziola wstał, otworzył szatę i wy- 
ją! karatkę z winem, oraz trzy szklanki. 

— To go trochę orzeźwi, a i nam z 
panem nie zaszkodzi łyk dobrego wina. 
Proszę pana. Bardzo dobre mam wino, 
mogę śmiało panu je polecić, — dodał 
z uprzejmym gestem. 

Nalał szklankę i podał ją Borysowi, 
mówiąc doń, jak do dziecka. 

— No, kochanie, wypij trochę, to 
ci doda sił. Proszę cię o to, zrób ta dla 
mnie. Atu signor przyszedł, by się do- 
wiedzieć prawdy i my powinniśmy mu 
dopomóc. 

Mielikow ujął szklankę drżącą ręką 
i wypił jej zawartość, Po chwili waha- 
nia, Snell nalał sobie wina i podał 
Evansowi. ; 

  

Wino rzeczywišcie byto bardzo do- 
bre. 

— No cóż, teraz ci lepiej? — pytał 
troskliwie starzec, odstawiając szklan- 
kę i z niepokojem spoglądając na Bory- 
sa, który wyprostował się i patrzał na 
Snella pałającemi oczyma. 

— O co panu chodzi? — zapytał 
cichym wzruszozym głosem, bardzo 
dobrą angielszczyzną. 

— Chciałbym usłyszeć wszystko, 
co może pan powiedzieć o lady Row- 
son. Maestro wspomniał, że była pań- 
ską kuzynką, czy tak jest w istocie? 

— Tak, to prawda. Ale nic więcej 
nie mogę panu powiedzieć. 

— Panie Mielnikow, przecież to nie 
prawda, — zaprzeczył ostro Snell — 
mam u siebie listy, pisane przez pana, 
których treść znam. Pan mnie rozumie? 

— Nie, odrzekł krótko Mielnikow. 
— W takim razie będę musiał mó- 

wić wyraźniej. 
— Pan przypuszcza, że ja ją zabi- 

łem? — krzyknął z nagłym wybuchem 
wściekłości. — ja... ja gotów byłbym 
oddać życie, duszę, by ją uratować! 

— Nie, tego nie podejrzewam. 
Mógłbym tak przypuszczać, gdybym 
nie wiedział, że pan rzeczywiście, jak 
mówi maestro, był nieobecny w Londy- 
nie w chwili, gdy popełniono morder- 
stwo. Ale moim obowiązkiem jest zna- 
leźć zbrodniarza. Jeśli pan teraz odma- 
wia mi pomocy, będzie pan musiał w 
każdym razie zeznawać w sądzie. — 
Jak pan sobie życzy. 

—. Pan ma rację, — wmieszał się 
'azziola, — musisz opowiedzieć wszy- 

stko, co'wiesz, mój drogi. Oni zawsze 
ukrywali przedemną.. — dodał zwraca- 
jąc się do Snella. 

— Dobrze! Zanim pan Mielnikow 
zdecyduje się na odpowiedź, może ze- 
chce mi'pan wyjaśnić na czem opierała 
mniemanym kuzynie mszklazzcesadruę 
się zażyłość pana z lady Rowson i jej 
mniemanym kuzynem? Czemu lady 
Rowson przychodziła tu tak często, 
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ukrywając swe wizyty przed mężem? 
Starzec ze smutkiem rozłożył ręce 

bezradnie. 
— Wiem tak mało! — rzekł smut- 

nie. — Przynajmniej bardzo mało o 
lady Rowson, lub o Donnie Pauli, jakeś 
my ją nazywali. Kocham Borysa jak 
rodzonego syna. Poznałem go przed 
kilku laty w Rosji, gdy był jeszcze mło- 
dym chłopcem z anielskim głosem. Nie 
uczył się nigdy śpiewu, ale śpiewał jak 
ptak. Powiedziałem wtedy jego matce: 
„Proszę mi go oddać, a zrobię z niego 
wielkiego artystę”. Wreszcie  przyje- 
chał. 

— Kiedy? 
— Przed dwoma laty. Los postawił 

mi go na drodze, gdyż on zapomniał o 
mnie i wcale mnie nie szukał. Walczył 
z bolszewikami, dopóki istniały wojska 
białe, gdy zostały rozbite, uciekł tutaj. 
Literalnie umierał z głodu, gdy spot- 
kąłem go przypadkowo. Z pomocą Julji: 

pieleęgnowałem 80, potem. próbowałem 
namówić do pracy. Niestety, głos ma 
zawsze równie piękny, ale nie chce 
śpiewać! 

Starzec wzruszył ramionami i zrobił 
gest pełen rozpaczy. 

— Nie chce się uczyć? — rzekł de- 
tektyw, rzucając badawcze spojrzenie 
na młodzieńca. 

Mielikow siedział wciąż w tej samej 
pozie, ale Snellowi wydało się, iż słu- 
chał z zajęciem rozmowy. 

— Tak, tak i to właśnie doprowa- 
dza mnie da rozpaczy. Mojem zdaniem 
jest to marnotrawienie daru Bożego, 
twierdzę, że nie ma prawa postępować 
tak: sztuka jest zazdrosna i żąda, by 
się jej oddawać całą duszą, z całą mi- 
łością — niepodzielnie! Ale on nie 
chce mnie słuchać... 

— Hm! Ale jaką rolę odegrywała 
w tem wszystkiem lady Rowson? — 
zapytał sucho Snell, przypominając so- 
bie listy. 

Cazziolo nie odpowiedział i z niepo- 
kojem spojrzał na Mielnikowa. Dotąd 
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mówił zupełnie szczerze, ale teraz zmie- 
szał się. | 

— To jest bardzo... bardzo delikat 
na Sprawa, — wyrzekł zwolna, — Bylś 
dalekiemi krewnem', ale nie bardzo 
długo się nie widzieli. Borys myślał, że 
ona zginęła i nagle spotkał ją tutaj, ja-, 
ko żonę Rowsona. 

. — Kiedy to było? Czy przed za- 
mieszkaniem u pana, czy potem? 

— Potem, po przyjściu do zdrowia. 
Cieszyłem się i martwiłem jednocześ- 
nie. Cieszyłem się, że ta, którą on ko- 
cha, żyje i smuciłem się... 

— Proszę dalej, sir, smucił się pan? 
— To łatwo wytłumaczyć, — mruk 

nął maestro, rzucając błagalne spojrze- 
nie na Bory a. 

— Czy sir Robert wiedział o kuzy- 
nie żony? 

Starzec zrobił gest przeczący. 
— Czy pański młody przyjaciel od- 

wiedzał kuzynkę w jej domu? 
Maestro powtórzy ten sam gest. 
— A więc spotykali się tutaj pokry- У 

jomu? 
— Wbrew mej woli, — wyszeptał 

Włoch z bólem w głosie. 
— Tutaj spiskowali? Czy 

wspólników? Dlaczego wybrali 
skie mieszkanie na swój sztab? 

— Ja nic nie wiem... 
Niepewna odpowiedź starca przer-, 4 

wał Mielnikow, który z niespodzianą 1 
gwałtownością zerwał się z krzesła. 

— Dosyć! — krzyknął. — Maestro 
mówi prawdę — on rzeczywiście nic 
nie wie! Nie było żadnego spisku. Jak 
większość mych rodaków, czekaliśmy 
chwili, mieliśmy nadzieję, że nadejdzie 
chwila, kiedy będziemy mogli oddać 

mielf 
pań 
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nasze życie nieszczęsnej ojczyźnie... Po, 
zą tem kochaliśmy się! Ale przysięgam „ * 
że w miłości naszej nie było nic nie” 
szlachetnego, nic podłego, nic ubliża- 
jącego godności jej, mojej, lub jej sta” 
rego meża! 
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