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Tubialisa 
Pierwsze kroki nowego premjera 

litewskiego na polu polityki zagranicz- 

nej odznaczyły się wyraźną aktywno- 

Ścią w kierunku zblizenia z państwa* 

mi bałtyckiemi pod ogólnym, a bar- 

dzo na Litwie popularnem hasłem: 

wydobycia się z izolacji politycznej. 

O pogloskach, które krążą w Kow- 

nie w sprawie zamierzanych ustępstw 

na rzecz Łotwy, aż do rewizji stano- 

wiska litewskiego w sprawie drogi Li- 
bawa—Romny, jużeśmy podawali. Na: 

razie są tylko pogłoski. Urzędowy 

organ kowieński zdążył już sprosto- 

wać te informacje „Słowa”. Nie ocze- 

kiwaliśmy nic więcej, gdyż pogłoski 

pozostały narazie pogłoskami... Nato- 

miast informacje о nadzwyczajaem 

posiedzeniu gabinetu ministrów w 

sprawie stanowiska wobec Polski i na: 

wiązania ewentualnych rokowań, O 
czem wiadomość ukazała się w jed- 

nym z krakowskich dzienników—oka- 
zały się zwyczajnym wymysłem: żad: 

nego posiedzenia w tej sprawie nie 

było, jakkolwiek stanowisko rządu 
Tubialisa wobec warunków polskich 

dotychczas nie jest dokładnie sprecy” 
zowane i możemy oczekiwać zarow- 

no pewnych „niespodzianek, jak też 

utrzymania nadal wytyczonej przez 

wszystkie rządy kowieńskie linji poli- 

tyki zagranicznej w tej sprawie. 

Z drugiej strony aktywność w kie- 

runku zbliżenia z państwami baltyc- 

kiemi daje się wyraźnie zauważyć. No- 

wy rząd kowieński jak widzimy skłon- 

ny jest do zwalania ewentualnych za- 

rzutów i całkowitej winy ze strony 

litewskiej—wyłącznie na osobę profe- 

sora Woldemarasa, co tem większe 

posiada znaczenie, jeżeli się weźmie 
pod uwagę, że oziębienie stosunków 

łotewsko-litewskich wywołane zostało 

nie tylko rozbieżną polityką zagranicz- 

ną obydwóch państw, ale w znacznym 

stopniu nieporozumieniami osobistemi 

pomiędzy premjerem  Woldemarasem 
i ministrem spraw zagranicznych Łotwy 

Balodisem. Konkretnym posunięciem 

w kierunku zbliżenia łotewsko:litew- 

skiego posłużyć ma zawarcie układu 
handlowego. 

W Kownie bawi obecnie poseł li- 
tewski w Rydze Dajlide, który przy- 

był w związku z mającemi się rozpo” 

cząć łotewsko-liteswkiemi rokowania: 

mi handlowemi. Stosunki między Lit: 

wą a Łotwą reguluje narazie t. zw. 
deklaracja, przewidująca stosowanie 

zasady najwyższego uprzywilejowania 

we wzajemnych stosunkach handlo- 

wych. Deklarację tę uważa się za wy- 
powiedzianą, gdy jedna ze stron na 

podstawie ustaw lub układów zapew- 

ni państwu trzeciemu korzystne wa- 
runki co do taryfy celnej, nie zapew- 
niając ich jednocześnie swemu kontra- 
hentoki. Że taki luzny układ o sto- 
sunkach handlowych między obu są: 

siedniemi narodami nie jest dosta: 
teczny, wynika już z tego, że obyd- 
wie strony przedłużyły deklarację do 
stycznia 1930 roku. Oba państwa 
muszą przeto aż do tego termihu za- 
wrzeć układ handlowy, aby zapobiec 
wojnie celnej, podobno j k to się już 
od dłuższego czasu dzieje miądzy 
Litwą, a Estonją. Z dotychczasowego 
przebiegu rokowań handlowych wy- 
pada, iż kwestję zawarcia szczegóło- 
wej łotewsko-litewskiej umowy hand- 

lowej obydwie strony obecnie ener- 

gicznie rozważają. Przed niedawnym 
czasem _ ministerstwo * skarbu Litwy 
przesłało izbie handlowej projekt u- 
mowy handlowej celem przejrzenia. 

Izba po odbytej naradzie odesłała 
projekt z szeregiem adnotacyj 

steistwu. Jak się podaje, wstępne ro- 

kowania już się tak daleko posunę- 

ły, iż wkrótce mają się rozpocząć 

właściwe rokowania handlowe między 

Litwą i Łotwą. 

Inaczej, rzecz oczywista, przedsta- 
wia się sprawa z Estonją, do której 

Litwa posiada głęboki żal za upra- 
wianie polonofilskiej polityki zagra- 

mini: £ 

  

Odczyf premiera Świfalskiego 
o rewizji konstytucji 

WARSZAWA, 15—XI. Pat. Jak 
donosi prasa warszawska, pre- 
zydjum Bezpartyinego -Bloku 
Współpracy z Rządem zwróciło 
się do p. prezesa Rady Ministrów 
dr. Świtałskiego z prośbą o 
publiczne wypowiedzenie się w 
sprawie zmiany konstytucji. Paa 
premier zgodził się na propozy- 
cję, wobec czego zapewne we 
wtorek najbliższy dnia 19 b. m. 
wygłosi w sali Filharmonįl od- 
czyt publiczny p. t: „O rewizji 
konstytucji". 

WARSZAWA. 15 XL. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjąłwczoraj 
przed południem prezesa Prokuratorji 
Generalnej p. Bukowieckiego, który 
złożył sprawozdanie z działalności 
Prokuratorji. O godzinie 13 Pan Pre- 
zydent przyjął komitetet organizacyj- 
ny drugiego ogólno polskiego kongre- 
su Stowarzyszenia Katolickiej Młodzie- 
ży Akademick'ej „Odrodzenie* w oso- 
bach pp. prezesa Chacińskiego, Czar- 
toryskiego i Malko, którzy zaprosili 
Pana Prezydenta na inauguracyjne po- 
siedzenie kongresu, który odbędzie 
i * Warszawie 17, 18 i 19 listopa- 

a b. r. 

Wyjazd P. Prezydenfa do Spały 

WARSZAWA, 15 XI. Pat. Dziś o 
o godz. 3 po południu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wyjechał do Špaly 
na kilkudniowy pobyt. 

Posiedzenie komifefu kodyfika- 
cyjnego min. Poczt | Telegr. 
WARSZAWA, 15. XI. PAT. Dnia 15 b, 

m. odbyło się w Ministerstwie Poczt i Te- 
legiatów posiedzenie komitetu kodyfika- 
cyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
pod przewodnrctwem p. ministra poczt i 
telegrafów iaż. Boernera. Przedmiotem 
obrad były sprawy kodyfikacyjne i tech- 
niczne, związaue z zamierzonem wydaniem 
w najbliżsym czasie całego szeregu prze- 
pisów pocztowych. 

Min. Boerner w Katowicach 
WARSZAWA. 15.XI. Pat. W dniu 17 b. 

m. pociągiem wieczornym wyjeźżdźa p. mi- 
nister poczt i telegrafów inž. Ignacy Boer- 
ner w towarzystwie p. podsekretarza stanu 
i wyższych urzędników _ ministerstwa do 
Katowic celem przeprowadzenia inspekcji 
dyrekcji poczt i telegrafów, a zarazem dla 
odbycia konferencji gospodarczej z repre- 
zentaatami przemysłu i handlu Górnego 
ląska w sprawie budowy nowej centrali 

telefoniczaej w Katowicach. Inspekcja po- 
trwa dwa dni. Dnia 20 b. m. p. minister w 
towarzystwie sekretarza dr. Goduli i kie- 
rownika referatu komunikacyjaego poczt i 
telegrafów radcy Wygarda weźmie udział w 
otwarciu ruchu na kopalni naftowej w;Wie- 
żowie. P. minister wraca do Warszawy 
dnia 21 b. m. i obejmuje w tymże dniu 
normalne urzędowanie. 

Hr. Grauina odjechał do Gdańska 
i WARSZAWA, 15 XI. Pat. Wczo- 

raj wieczorem odjechał do Gdańska 
wysoki komisarz Ligi Narodów hr. 
Gravina. Podczas swego pobytu w 
Warszawie hr. Gravina był przyjęty 
przez p. min. Zaleskiego, który wy- 
dał dla niego obiad. Hr. Gravina 
omówił w Warszawie z wlašciwemi 
czynnikami rządowemi szereg kwestyj 
dotyczących położenia i rozwoju go- 
spodarczego w. m. Gdańska. 

KORDONOW 
Reprocje przeciw Polakom w Litwie 

Z Kowna donoszą: Przed 3 tygo- 
dniami uczniowie klas wyższych gim- 
nazjum polskiego w Poniewieżu za- 
częli wydawać dwutygodnik „Šwit“. 
Pismo szkolne, wydawane pod ścisłą 
kontrolą dyrektora gimnazjum, stawia- 
ło sobie za cel rozwój polskiej mło- 
dzieży szkolnej pod względem este- 
tycznym, naukowym i społecznym. 
Czysty dochód z tego wydawnictwa 
był przeznaczony na budowę gmachu 
gimnazjalnego. Aczkolwiek pisma 
Szkolne wydawane Są prawie we wszyst- 
kich średnich zakładach naukowych w 
Litwie, prokuratura poniewieska do- 
patrzyła się w wydawaniu dwutygod- 
nika uchybienia prawu i w związku z 
tem nastąpił dla „Šwitu“ zmierzch w 
postaci rozporządzenia prokuratora o 
zamknięciu tego wydawnictwa. 

Wymiana depiesz gratulacyjnych 
między Prezydentem Litwy a kró- 

lem włoskim, 
Z okazji 60-tej rocznicy urodzin króla 

włoskiego Wiktora Emanuela Ill, Prezydent 
Saens wystosował depeszę następującej 

eści: 
Mam zaszczyt przesłać Waszej Kró- 

lewskiej Mości z okazji jej urodzin swe 
najlepsze powinszowania i najszczersze ży- 
czenia szczęścia Waszej Królewskiej Mości 
osobiście i dobrobytu Włochom*. l 

W odpowiedzi na to król włoski 
przesłał Prezydentowi depeszę następują- 
cej treści: 

„Odczuwając żywo miłą mi pamięć 
proszę Waszą Ekscelencję przyjąć moje 
szczere życzenią szczęścia Panu osobiście 
i dobrobytu Litwie". 

Amuestja w Litule 
z okazįi 500-letniej rocznicy šmier- 

ci Witolda 

KOWNO, 14—XI. Pat. W związku 

z amnestją, jaka ma być ogłoszona 

ze względu na uroczystości, związane 

«z 500-ietnią rocznicą Śmierci Witolda, 

władze więzienne w Kownie . rozpo- 

częly prace nad przygotowaniem spi- 

su więźniów, którzy zostaną amnest- 

jonowani. 

Miljon lifów na zakup zboża 
Z Kowna donoszą: W związku z tego- 

rocznym urodzajem zachodzi  niebezpie- 
czeństwo gwałtownej zniżki cen zboża, co 
miałoby fatalne skutki dla ludności rolni 
czej. Aby temu zapobiec Gabinet Minist- 
rów asygnował Ministerstwu Rolnictwa kre- 
dyt w kwocie 1.000.000 It. na potrzeby za- 
kupu zboża. Nądto polecono Ministerowi 
Komunikacji, aby obniżył taryfy zą prze- 
wóz zboża kolejami zagranicę. 

Głutówka więźniów komnoistów 
w Estoniji 

HELSINGFORS, 15. XL. PAT. Związki 
zawoaowe, będące pod wpływem komuni- 
stów, ogłosiły na jutro, to jest w sobotę 
dnia 16 b. m. jednodniowy powszechny 
strajk protestacyjny 'celem poparcia gło- 
dówki, urządzonej przez więźniów komu- 
nistycznych. . Włądze skonfiskowały gazety 
komunistyczne. 

Ratyfikacja litewsko-węgierskiego układ 
o handlu i żegludze 

Z Kowna donoszą: Onegdaj w Mini- 
sterstwie Spraw Zagranicznych _ nastąpiła 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych li- 
tewsko-węgierskiej konwencji o handlu i 
żegludze. Konwencję w imieniu rządu li- 
tewskiego podpisał :dyrektor Ministerstwa 
Spraw Zagrauicznych p. Sawickis, węgier- 
skiego zaś—chargć d'affaires w Litwie p. 
Jungert. 

I A SIS RSS TINA ISO 
nicznej, Stosunki pomiędzy Litwą i 
Estonją były zawsze mniej lub wię: 
cej naprężone, naprężenie nie ustawa- 
ło nigdy. Obecnie w chwili decydują- 
cych posunięć nowego rządu kowień- 
skiego jego urzędowy organ  „Lietu- 

vos Aidas" wylewa swoje żale pod 
adresem Estonii: 

„Niedawno estoński minister spraw 
zagranicznych, Lattik, oświadczył, że wina 
za niepodpisanie litewsko-estońskiego ukła- 
du handlowego pada na Litwę. Zdaje się, 
że p. Lattik grubo się omylił. Każde pań- 
stwo przy zawieraniu układów handlowych 
przedewszystkiem szuka rynku dla ekspor- 
tu swych produktów. Stosunki handlowe 
litewsko-estońskie nie są wielkie, gdyż 
Litwa Kupuje rocznie z Estonji za 1.500 000 
It, a Estonja z Litwy — tylko za 150.000, 
czyli, że Estonja więcej jest zainteresowzna 
w zawarciu ukłądu, niż Litwa. Pomijając 
jednak motywy gospodarcze, Litwa ze 
względów poltycznych nigdy nie myślała 
wyrzekać się podpisania układu hadnlowe- 

о. Litwa nie zwraca ;wielkiej uwagi na tę 
okoliczność, że w ukłądzie bardziej jest 
zainteresowana Estonja, gdyż  niezawsze 
Opiera swą politykę na  wyrachowaniach 
gospodarczych. Z drugiej jednak strony ma 
prawo spodziewać się, że i jej sąsiedzi w 
stosunkach z nią będą się trzymali tej sa- 
mej zasady. Tem się tłumaczy klauzula 
bałtycka, której się Litwa nie wyrzekła i 
nie wyrzeknie. 

Jak wiadomo, Estończycy w polityce 
zagranicznej więcej patrzą w stronę War- 
szawy, czego nieraz juź dowiedli. Litwa 
podpisując układ bez zastrzeżeń, tem sa- 
mem jakgdyby nie zwracała uwagi na pro- 

polską politykę Estonji i jakgdyby ją przy” 
znawała. Z drugiej strony Estonja nie chce 
udzielić Litwie tych przywilejów, jakich 
udziela np. Finlandji, Sowietom i Łotwie, 
bez względu na to, że imyort z Litwy do 
Eestonji nie przewiduje wielkich możliwoś- 
ci. To też bodaj czy należało p. Lattikowi 
winę za niepodpisanie układu zwaląć na 
Litwę. Estonja powinna zrozumieć, że za- 
chowując klauzulę bałtycką Litwa ma pra- 
wo wymagać tego i od innych „państw bał- 
tyckich w stosunku do siebie, inączej 
utraciłaby oną sens. 

Wypowiedzieliśmy się tu otwarcie o 
naszych stosunkach z Estonją. W polityce 
i ekonomice zamiast komplementów woli- 
my szczerość i realność. Jednakowoż nie 
jesteśmy pesymistami pod względem sto- 
sunków z Estonją. jesteśmy przekonani, 
że po pięknej solidarności państw bałtyc- 
kich nie wszystkie nadzieje zginęły i sto- 
sunki z niemi rozwijają się. Stosunki te 
powinny opierać się na realnych politycz- 
nych i ekonomicznych interesach, mając 
oczywista na uwadze historyczną i kultu- 
ralną przeszłość narodu*. 

Jednakże ten wysoce ugodowy ton, 

który przemawia do nas w końcu ze 
szpalt zazwyczaj tak nieprzejednanego 

organu, temwięcej daje do myślenia 

o wyjątkowej aktywności dyplomacji 

litewskiej nad Bałtykiem. Czy aktyw- 
ność ta zruszy z martwego punktu 
stanowisko Kowna wobec najbardziej 
palącej kwestji — komunikacji przez 
kordon graniczny, niewątpiiwie najbliż” 

зта przyszłość okaże. K. 

„ską, dr. Zaunius odpowiedział: 

*uważać tej reżolucji. za szczególny-zawód dla Litwy. Być może stosunek. .Ligi. Narodów 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 

. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgamia Polska — St. Bednarski. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. i 
i 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
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BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSŻZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zarmkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „Jednošė“. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, a 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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| знач ата о СА о KONNE 

Polityka zagraniczna Lituų ta sama *omtwać t tai me 
Wywiad ministra Zauniusa 

anicznych dr. Zaunius 
1at polityki zagranicz- 

paitowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 nach 
gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 

W tych dniach opublikowany został 
oficjalny komunikat zarządu ogólno ro- 
syjskiego centralnego komitetu wykona 
wczego, ustalający terminy wyborów 

KOWNO. 15.11 (tel. wł.) Nowy litewski minister spraw za 
przyjął dzisiaj przedstawicieli prasy, którym udzielił wywiadu na t 
nej Litwy. й > 

i „GŁÓWNYM CELEM — WILNO* sowietów. Jak z komunikatu tego wy” 

г KISS iš >: i .. nika wybóry do nowych sowietów miej 
Zadanie naszej polityki zagranicznej — oświadczył dr. Zaunius — sprowadza się skich i wiejskich przeprowadzane zosta 

do tego, ażeby państwo nasze z naszą stolicą Wilnem powstało znowu w granicach hi- °^ 7° R RACZ ia od 4 Stycznia 
storycznych, jak to przewiduje konstytucja litewska. Dążenie do tego celu jest świętym Na w KoSji W Czasie od I stycz RE 
obowiązkiem w działalności każdego, kto ma związek z naszą polityką zagraniczną, Wszy- 1 kwietnia roku przyszłego. Zaznaczyć 
stkie pozostałe zadania są tylko pobocznemi środkami do osiągnęcia tego podstawowego jednak wypada, iż tym razem nowe so 

ННЕ „„ wiety wybrane zostaną tylko w pewnej 
POLSKA NIE UWZGLĘDNIŁA TEGO CO PROPONOWAŁ.B. SZEF OBEC- części ZSSR, gdyż w zwiazku z doko“ 

NEGO MINISTRA WOLDEMARAS. nanym niedawno nowym podziałem ad 
Dalej dr. Zaunius omówił wywiad, udzielony prasie litewskiej przez naczelnika wy- ministracyjnym państwa na t.zw. rejo 

działu wschodniego MSZ p. Hołówkę w czasie pobytu w Rydze. W wywiadzie tym naczel ny, w niektórych prowincjach nowe so- 

nik Hołówkc stwierdził, że osiągnięcie porozumienia polsko - litewskiego zależy przede wiety zostały wybrane dopiero przed 
wszystkiem od Litwy.), Już na konferencji w Królewcu — powiedział dr. Zaunius — prof. _. d 4 7 To też: Wszedzie 
Woldemaras proponował Polakom wypracowanie dia Wileńszczyzny specjalnego statutu. "iedawnym czasem. 10 tez wszedzie 
Usłyszawszy to oświadczenie, Zaleski wskoczył wówczas z krzesła i powiedział, że ta- tam, gdzie przeprowadzony został no- 

kiej propozycji nie może on nawet wysłać do Warszawy. Dlatego minister Zaunius uwa- wy podział administracyjny, wyborów 
ża, że oświadczenia Hałówki, zawartego w jego ostatnim wywiadzie, nie należy trak- wy roku przyszłym nie będzie. 
tować poważnie. Bardzo być może — zdaniem ministra — że po przyjeździe do Warsza- ° T > 
wy p. Hołówko będzie nawet zaprzeczał «pibiikowanemu z nim wywiadowi. Bezpośrednio przed wyborami zor* 

ganizowana . zostanie w Rosji t.zw. 
JAK SIĘ PRZEDSTAWIA SPRAWA EWENTUALNEGO WZNOWIENIA 

„Sprawozdawczo - przedwyborcza kam 
PERTRAKTACYj HANDLOWYCH Z POLSKĄ. panja“. Kampanija ta odbędzie się w, 

codec skai raidai derasi Sio enas Aaaa в ау -6 09 1 УСН 00 1 AGO DA ra ziennego“, į у ewski zdecy als 2 2 rtraktacje z L * . ž "aj 
„Wi swoim czasie Litwa posłała do Polski projekt litew - legač bedzie na tem, že członkowie 2 

sko polskiej umówy handlowej”. W odpowiedzi na to Polska żakomunikowała, że do Ko- WIetOW wybrani w roku ubiegłym skła 
wna przyjedzie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szumlakowski z odpo- dać będą przed wyborcami sprawozda 

a Istotnie, przybył o s PE i a ginsi OSA nie ze swej działalności podając do wia 
że Polacy przyjmują projekt litewski jako podstawę dla dalszych pertraktacyj, ale z sze- m P RA 4 
regiem zastrzeżeń, które trzeba będzie załatwić. domości publicznej raport o ae 

Połacy prosili wtedy o zwołanie drugiej konferencji ażeby omówią wszystkie detale kiem fem, ca w ciągu ubiegłego TOKU 
co do umowy handlowej. Myśmy odpowiedzieli, że jesteśmy radzi tej propózy - w charakterze członków sowietów zdzia 
cji i prosiliśmy POW cza przed zwołaniem ah PERO E lali. Same wybory odbędą się w dwuch 
pisemnej swoje uwagi do przesłanego przez nas projektu. I oto minęło już 6 miesięcy o i OR=" mial ‚ 
tego czasu, kiedy Szumlakowski wyjechał z Kowna, a Polacy nie dają znaku życia O so- Zap NY p 1 I 
bie. Widocznie w kołach polskich istniaty inne zamiary.“ — do sowietów wiejskich i między 15 

lutego a 1 marca — do sowietów miej 
RESPEKT DLA DZIAŁALNOŚCI WOLDEMARASA. / skich. Rejonowe zjazdy nowych sowie: 

Następnie ministrowi zadano pytanie w sprawie wystąpienia Sleżewicziusa na nie. tów obradować będą w czasie od 1 do 
dawnej konferencji landininków, na której Sleżewiczius w swom referacie oświadczył, że 15 marca, 'a zjazdy okręgowe, krajowe 
Litwa jest izolowana w stosunkach międzynarodowych i że grudniowa rezolucja Zgro- i związkowe — w czasie od 15 marca 
madzenia Ligi Narodów w Genewie jest wielkim ciosem dla Litwy. Polemizując z tem oś- jeinia T $ ł : A 
wiadczeniem dr. Zaunius zaznaczyl, že rzeczywišcie Litwa nie posiada zbyt wieiu przyja- 10 ! kwietnia. Tak więc cała akcja Wy 
ciół, jednakže nie naiežy mowič O jej izolacji w znaczeniu międzynarodowem. Taką myśl borcza aż do chwili zakończenia zjaz- 
możnaby dopuścić tylko: w tym wypadku, jeśliby państwą europejskie miały zamiar) za. dów nowych sowietów potrwa cztery 
szkodzić Litwie. Sytuacja komplikuje się tem — ciągnią minister — że niektórzy nasi, są- miesiace. 

siedzi znajdują się, niestety, w zbyt biskch stosunka: Poiską inaczej patrzą na rzeczy KS 
niż my. 

% się tyczy rezolucji Ligi Narodów — mówił Zaunius — to w-g naszych informa - 
cyj Polska traktuje tę rezolucję jako minus dla swojej dyplomacji. Dlatego nie należy 

  

Moskiewskie „Izwiestja* zaznaczają 
że miarodajne czynniki winne w zwią- 
zku ze zbliżającemi się wyborami spe 
cjalną uwagę poświęcić p zat r 
tej organizacji kampanji przedWybor- 
czej. Przedewszystkiem należy — zda 
niem. cytowanego pisma, — zmniejszyć 

mógłby być inny, ale ja nie mogę krytykować działalności swego byłego szeta. 

KWESTJA WZNOWIENIA KOLEI LIBAWO - ROMNEŃSKIEJ DLA LITWY 
NIE ISTNIEJE. 

"Następnie minister, zapytany w sprawie doniesienia gazety, ryskiej „Socjałdemo - Talni DE + 5 
krats* o tem, jakoby Łotwa występuje wroli pośrednika pomiędzy Polską a Litwą w spra oe „poszczególne okręgi AU. 
wie kolei libawo - romneńskiej, odpowiedział; „Nic o tem nie wiem. W tej sprawie poli. bOrcze. Należytą uwagę należy również 
tyka litewska jest zupełnie nienaruszalna, ponieważ wznowienie ruchu na kolei IibaWo - poświęcić sprawie kandydatur. Wskaza 
romneńskiej jest dla nas nie do przyjęcia. Wznowić ruch na tej kolei — znaczyłoby to nemby było, by poszczególnych kandy- 
otworzyć granicz pomiędzy Polską a Litwą, przeciwko czemu oczywiście, Litwa prote- qatów umieszczano na listach dopiero 

  

stowałaby”. + SASKA ь 
= po uprzedniem porozumieniu się w tej 

SPRAWA RA ZWIĄZKU PAŃSTW. BAŁTYCKICH. Sprawie z zainteresowanemi organiza 

Z kolei ministrowi zadano pytanie o możliwościach utworzenia związku państw bal- cjami sowieckiemi. 
tyckichtyckich. Taki związek — odpowiada dr, Zaunius — oczywiście jest bardzo pożą- aólna u > i 2 
dany. Mógłby on być mocną siłą polityczną. Nie należy jednak o tego, že Lė i S ką CASE o IE KOR 
taki związek jest zupełnie nie do urzeczywistnienia, Wystarczy powołać się chociażby na m POZZOPY BAZE PORE Н 
trudności, jakie powstały między Łotwą a Estonją. Wogóle wspólna polityka państw bał. Czynnki rządowe również sprawie or- 
tyckich byłaby możliwa tylko w tym wypadku, jeśliby, państwa te jednakowo odnosiły ganizacji komisyj wyborczych, od któ- 
się do określonych zagadnień. My pierwsi bylibyśmy szczęśliwi, gdyby powstała taka rych de facto zależeć ma przeprowadze 
możliwość, jednakże, niestety, zagadnienie litewskie stoi jeszcze na przeszkodzie naszemu nie wyborów tego domaga się cen 

> a: & porozumieniu. й į IPD = 
ZASTRZEŻENIA POD ADRESEM ŁOTWY | ESTONII. ME ORO BRZ ają że podczas poprzedniej kampanii 

„Co; się tyczy zwłaszcza Łotwy, byłbym zadowolony, gdyby Łotwa przestrzegała przedwyborczej w skład komisyj wy- 
chociażby zupełnej nieutralności. jednakże o takiej neutralności ze strony Łotwy niema borczych bardzo często wchodziły ele- 
mowy. Na poparcie tego twierdzenia dr. Zaunius przytacza cały szereg przykladów. Ofi. y A : 4 ay © 
cerowie łotewscyl, którzy odwiedzili Warszawę i wrócili stamtąd do Rygi — cytuje Za- menty antysowieckie. Do błędu tego w 

unius — oświadczyli, że lotnictwo łotewskie koniecznie należy zreorganizować na wzór roku bieżącym dopuścić nie wolno, a 
po Można wskazać na szereg wzajemnych wizyt wojskowych łotewskich i polskich. dlatego rząd podjął już teraz odpowied 
otwa i Polska — jak utrzymuje Zaunius —'prowadziły pertraktacje co do wspólnej or- nie kroki w kierunku sowietyzacii“ 

ganizacji, w g jednego wzoru, instytucyj samoobrony. Jak widzimy, można przytoczyć s dał : P EE 
cały szereg dowodów istnienia bliskiego braterstwa wojskowego pomiędzy Polską a Lot“ komisyj wyborczych, w których zasia- 
wą, co oczywiście koliduje z pojęciem całkowitej neutralności Łotwy. Co się tyczy Estonii, dać mają tylko działacze znani ze swe- 
0 ak istnieje wiele dowodów, że Estonja uchyla się od przestrzegania całkowitej neu- go przychylnego stosunku do komuni- 
ralności. * ; zmu i do obecnego systemu rządzenia 

LOS RAPORTU KOMISJI TRANZYTOWEJ LIGI NARODÓW, w Rosji. RT : 

Na zapytanie, czy będzie rozpatrywany w Lidzi ów isji zy- : Е Е 8 
towej, dr. Žalos odpowiedział że najbli ze ee Wa poni ide e w Prasa sowiecka podkreśla, że zbli 
styczniu, tymczasem raport komisji tranzytowej jeszcze jest szczegółowo badany przez Żające się wybory do sowietów będą 
podkomisję, która dopiero „W marcu przedłoży raport komisji i od tego raportu będzie za- bardzo poważną kampanją polityczną 
leżał los całego zagadnienia. gdyż w okresie przedwyborczym i wy- 
DR ZAUNIUS NIE WIE CZY, PREZYDENT ŁOTWY ODWIEDZI KOWNO. P9rczym odbędzie się w ZSSR ogólna 

kontrola linji politycznej i zdolności do 

   

Wreszcie dr. Zauniusa zapytano, cz Żli į j i r $ В ; 
Zemgalsa do Kowna. W <pawiettej Gana Aaaa ais A A RACJI sowietów, Specjalną НУЕ dzia- Wiadomo mi tylko, że w swoim czasie prezydent Zemgals ujawnił chęć odwiedzenia łacze partyjni poświęcać mają w czasie 
Kowna. Od tego czasu nic się nie zmieniło ale też w psrawie przyjazdu prezydenta Łotwy wyborów również walce klasowej, któ- 
nic konkretnego się nie wyjaśniło”. ra, — jak przypuszczać należy, — w 
D k ł ae 2 okresie przedwyborczym dozna znacz- 

nego zaostrzenia. 00 0ia projektu šrėdziemnomorskiego Locarna Aoriauja“ Parkiniai). A 
PARYZ, 15 XI. PAT. Wiadomošė o podr6žy do Londynu generalnę- Rosją pietrzą się w chwili obecnej nie- 

go sekretarza Ligi Narodów sir Erica Drummonda dla przedłożenia Hen. Zmiernie liczne i bardzo doniosłe zada- 
dersonowi projektu paktu Śródziemnomorskiego na wzór Locarna, w któ. "ia (industrjalizacja kraju, kolektywiza 
rym Anglja gwarantowałaby bezpieczeństwo wzajemne Francji i Włoch tak <ia WSi i t.d.), których realizacja tylko- samo, jak gwarantuje w układach lokarneńskich wzajemne bezpieczeństwo Wtedy bedzie możliwa, jeśli całe społe- | Francji i Niemiec, wywołuje, pomimo ogłoszonego wczoraj zaprzeczenia ze CZeńStwo w należyty sposób ustosunku 
strony Anglji, ożywione komentarze w prasie. Dzienniki upatrują w tym ie Sie do zbliżających się wyborów. 
projekcie głównie zamiar doprowadzenia do zmniejszenia liczebności fran- OPEYENEC BYTES PZA OTAEWE 
cuskiej marynarki wojennej. 

Otwarcie sesji zwyczajnej parlamentu rumuńskiego Nahožeūstuo za duszę 
3 Jś. p. Henryka Sienkiewicza 

BUKARESZT, 15. XI. Pat. Dziś w południe Rada Regencyjna doko- 
nała otwarzie sesji zwyczajnej parlamentu na łącznem posiedzeniu lzby i WARSZAWA. 15.XI, Pat. Dziś, w trzy” 
Senatu Orędzie, Gtelerające sesję zapowiada dalszą konsolidację państwa, a. A RZ REZ: a 
pod względem politycznym, administracyjnym, gospodarczym, finansowym „4301 AC PA EDA A 
i społecznym. Orędzie zaznacza, że QiedAWKO odbyte manewry sako pó ee a wielkiego 
pierwsze od czasu wojny Światowej, są dowodem znacznego wyszkolenia pisarza š. p. Henryka Sienkiewicza, pierw- 
i siły moralnej armji rumuńskiej. ^ 8 szego prezesa rady nadzorczej Polskiej 

Macierzy Szkolnej. Mszę świętą celebrował 

Akademicy polscy за numerus clausus 
w asyście duchowieństwa ks. kardynał Ka- 

na uniwersytecie Jagiellońskim 

  

  

kowski. W  presbiterjum zajęli miejsca 
przedstawiciele włądz z ministrem W. R. i 
O. P. Czerwińskim, komisarzem rządu Ja- 

" KRAKÓW, 15 XI, Pat. Dzisiaj w południe odbył się na uniwersytecie okej 6 pe aan ac icra? 
Jagiellońskim wiec akademicki w sprawie ostatnich zajść. Wiec miał prze- le, przedstawiciele organizacyj kulturalnych 
bieg spokojny. Między innemi uchwalono rezolucję, domagającą się wpro- stolicy, delegacje szkół, organizacje spo- 
wadzenia numerus clausus oraz rezolucję w sprawie dostarczania zwłok A gp aztug wią td. Nawę PóRDR 
żydowskich do prosektorjum. Po godzinnych obradach uczestnicy wiecu Obecni przeszii do podziemi Lekas 
rozeszli się spokojnie. : złożono hołd prochom wielkiego pisarza.



SŁ owo 
  

O siedzibę Urzędu Województwa Nowogródzkiego Nacjonuligci niemieccy atakują Polskę 

POSEŁ KAZIMIERZ OKULICZ 

Redaktor „Kurjera Wiłeńskiego''. 

Pytanie. Czy wskazane są przenosi- 
ny urzędu Wojewódzkiego z Nowo- 
gródka? р 

Odpowiedž. Do tego zagadnienia 

można podchodzić z różnego stanowi- 
ska. Nie mam, mprz. wątpliwości, że 
zapytany o to burbistrz m. Nowogród - 
ka opowi' się stanowczo za pozosta- 
wieniem siedziby Województwa na 
miejscu, zaś burmistrz m. Słonima — 
za przeniesieniem jej do tego miasta. 
Wartość więc nadsyłanych „Słowu'* 
odpowiedzi musi być z natury rzeczy 
bardzo względna. 

Swoje zdanie w tej kwestji staram 
się oprzeć na syntezie ogóinych intere- 
sów państwowych z interesami wcho- 
dzącego w rachubę kraju. W danym 
wypadku interesy te idą po jednej linji 
i wymagają silnej decentralizacji syste- 
mu rządzenia. Terytorjum państwa po- 
winno być, mojem zdaniem, podzielo- 

“ne na prowincje obdarzone szerokim 
__ samorządem. Prowincje powinny obej- 

mować terytorja o jednakowej mniej- 
więcej strukturze społecznej i gospo- 
darczej, o jednakowym poziomić kul- 
tury, oraz zawierać w sobie całość pe- 
wnych ogólnych zagadnień specyficz- 
mych dla danego kraju. Każda z tych 
prowincyj musi posiadać silny ośrodek 
polityczny, kulturalny i gospodarczy, 
zdolny do wytworzenia środowiska i 
warunków, niezbędnych do sprostania 
zadaniom wynikającym z szerokiega 
samorządu. Terytorjum Województwa 
Nowogródzkiego nie posiada znamion 
wyodrębniacych go z całości woje- 
wództw wschodnich. Pod każdym 

- względem stanowi ta województwo te 
ren jednolity z Województwem Wileń- 
skiem. Nie posiada też własnego ośrod- 
ka kulturalnego i politycznego. Stąd 
wniosek, że powinno być zniesione i 
połączone z Wojew.  Wileńskiem, 
ewent. z pewnemi korektywami na 
rzecz innych Województw mających 
dane na przetworzenie się w prowincje. 

Jeżelibym miał odpowiedzieć na 
__ pytanie ścisłe, rebus sic stantibus, to z 

mego stanowiska, kwestja siedziby 
obecnego województwa nie posiada 
większego znaczenia i może być roz- 
strzygana na podstawie przesłanek na- 
tury lokalnej w których nie czuję się 
dość kompetentny. jednakże wydaje 
się, że Baranowicze mają większe da- 
ne na miasto wojewódzkie, z tych sa- 
mych powodów, z których nie stary 
Piotrków Trybunalski, a nowa, prze- 
mysłowa Łódź jest siedzibą wojewódz- 

— twa. 
2.4Odpowiedź na 

wiera się powyżej 
Brnie 2-gie za- 

i 3. Pytanie. Czy wskazane jest przy- gg 
łączenie Lidy, 

___ do Wilna? 

Odpowiedź. Jak wynika z powyż- 
szych wywodów nie jest to z mego 
stanowiska kwestja zasadnicza. Nie- 
wątpliwie powyższe 3 powiaty ciążą 
do Wilna pod każdym względem, a 
więc, jako program minimalny, przyłą- 

_ czenie ich z powrotem do Wilna jest 
. konieczne. Wilno jest jedynym poważ- 
nym ośrodkiem kulturalnym i politycz- 
mym na Wschodzie Rzeczypospolitej. 

_ Ograniczanie promieniowania jego w 
kierunku południowym jest niczem nie: 
uzasadnione i dla kraju szkodliwe. Nie- 
stety, w całej dotychczasowej dysku- 
sji w sprawie nowego podziału - tery- 
torjalnego województw wschodnich ar- 
gumenty drugorzędne przeważają nad 
zasadniczemi. 

4. Odpowiedź na pytanie czwarte 
wynika z tego com powiedział w od- 

 powiedzi 1-ej Kazimierz Okulicz. 

POSEŁ WŁADYSŁAW KAMIŃSKI. 

Poseł Władysław Kamiński zainda- 
‚ вомапу przez nas w sprawie poruszo- 
_ nej w ankiecie naszej w ten sposób wy 

" raził swoje zdanie. 
— Uważam, że odpowiadać na pier 

wsze pytanie ankiety — czy wskaza- 
mem jest przeniesienie siedziby Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowogródku — nie 
ma racji, gdyż kwestja została już prze 

Szczuczyna i Wołożyna 

    

    

    

    

   

   

  

  

  

Humor najmłodszej fali 
P Kto z wilnian chce się odmłodzić, 
ten niech jedzie do dr. Woronowa, 0 

JA ile ma pieniądze. A o ile nie, to niech 
chodzii na wesołe imatrykacje w U. S. 
B. i niemniej wesołe „Czwartki“. I ja 

_ tam byłem, miodu rzecz prosta nie pi- 
/_ łem, a com widział i słyszał w Słowie 
-_ umieściłem. 

'_ Sprawozdanie z imatrykułacji wszy* 
scy już czytali, więc nic po porządku 
opisywać nie będę. Dla nudziarzy mo- 
 gę zaznaczyć, że 6 czy 8 senjorów i 
jedna senjorzyca, niezbędna do cało- 
"wania noworodków płci żeńskiej z sa- 
kramentalnem „tym pocałunkiem oto 
"was wita akademicka Rzeczpospolita” 
zasiada na wzniesieniu sali Śniade- 
ckich. Poinformuję was jeszcze, że 

mieją się serdecznie, zawsze zrośli 
__ sercem ze swoimi pupilami J. M. Rek- 

" tor Falkowski, ipr. Massonius i prof. 
- Kościałkowski. Powiem wam jeszcze, 

že „Senioris sime“ jest p. Arcimowicz, 
ceremonjomajstrem p. Bohdziewicz, že 

| wywoluje się nazwiska wszystkich pu- 
| pilkėw U. S. B. i takich co sfilistrzeli i 

kich co mie... że przeważnie arcy- 
dowcipna „Żywa Gazetka* wyszła z 

" pod pióra p. Hałaburdy no i nic wam 
" В! 

   

   
   

       

     
     

    
   

      
   

    

   

s 

Ank eta „,„,Słowa*ć 
sądzona definitywnie, w sensie pozosta 
wienia obecnego stanu rzeczy bez 
zmian. O zagadnieniu tem możemy mó- 
wić jak o historji i wszystkie rozmowy 
nie będą miały innego znaczenia. 

Moim zdaniem województwo nowo 
górdzkie jako takie, powinno być zli- 
kwidow'ane, rozparcelowane.  Więk- 
szość terytorjum należałoby wcielić do 
wjo. wileńskiego, rezstę do białostockie 
go, a nie do poleskiego. 

Jeżeli już mamy mówić o ewentual- 
nem przeniesieniu urzędu nowogródz- 
kiego województwa, czego zresztą nie 
będzie, to jedynem miastem odpowied 
niem są Baranoiwcze. Jest to przede- 
wszystkiem centr województwa, 'a po- 
zatem Baranowicze mają wszystkie da 
ne do rozwoju FE punkt wę- 
złowy. - ы 

— Czy wskazane jest przyłączenie 
Lidy, Wołożyna i Szczuczyna do woj. 
wileńskiego, zapytujemy dalej. 

„ — Bezwzigędnie tak. Uważam po- 
nadto, że do woj. wileńskiego powin- 
ny należeć: Nowogródek, Stołpce, Ba 
ranowicze. Słonim i Nieśwież powinny- 
by odejść do woj. białostockiego. Wska 
zuje na to sama struktura narodu. 

— Jakie inne zmiany granic woj. 
wileńskiego uważa pan za wskazane? 

— Zupełnie niezależne od tego czy 
woj. nowogródzkie będzie czy nie, po- 
wiat lidzki powinien wejść do woj. wi- 
leńskiego gdyż całokowicie ciąży do 
Wilna. 

Powiat Wileńsko Trocki należało- 
by przerobić, na dwa: jeden z siedzibą 
w Wilnie, drugi południowy z siedzi- 
bą, powiedzmy w Rudziszkach. Obec- 
nie południowe gminy pozbawione są 
całkowicie opieki, a tego rodzaju po- 
dział usunął by ten brak. 

Te zmiany granic uważam za konie- 
czne, mówi na pożegnanie p. poseł Ka- 
miński. T. 

POSEŁ P. KARUZO 

Zapoznawszy się z pytaniami Pa- 
amg od odpowiedzi na ostat- 
L т 

Mnieby' się zdawało, mówi w ślad 
zatem poseł Karuzo, że byłoby dale- 
ko więcej wskazane skasowanie wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, a to wy- 
chodząc z tego założenia, że obecnie 
obszary zaludnione w więksości przez 
Blałorusiaów, mają różne systemy 
rządzenia, a więc w Wilnie stosunki 
są zupełnie inne niż w Nowogródku, 
gdyż Wojewodowie nie są od siebie 

zależni, Ministerstwo zaś daje ogólne 
wskazówki, zależne od indywidual- 
nego ich wykonania przez Wojewo- 
dów, bądź ich organy. 

Jeżeli już sprawę rozpatrywać w 
płaszczyźnie dwóch województw, dziś 
istniejącycę, to zapewne dla ludności 
więcej dogadzałoby przeniesienie 'sie- 
dziby województwa z Nowogródka do 
ośrodka, mającego lepszą łączność 
komunikacyjną z terenem. 

— To znaczy dokąd? 
— A więc najlepiej do Słonima, 
Jednak z ewentualnem przeniesie- 

niem siedziby Województwa z Nowo: 
grodka do Stonima łączyłbym jesz- 
cze jedną kwestję. 

Jaką? 
— A więc sprawę skasowania 

województwa Białostockiego i wydzie- 
lenie terenów etnograficznie białorus: 
kich z włączeniem takowych do ewen- 
tualnego województwa słonimskiego, 
bądź wileńskiego w wybadku zupel- 
nego skasowania dzisiejszego woje- 
wództwa Nowogródzkiego. 

A Polesie? 
— Otož to chciałem zaznaczyć. 

Zdaniem moim przy skasowaniu wo: 
jewództwa  Nowogródzkiego pewne 
trudności sprawiłoby administracyjne 
przydzielenie białostockiej części Po- 
lesia. Wobec tego mimowoli nasuwa 
się nowa koncepcja utworzenia 2-ch 
lub 3-ch województw na terenach et- 
nograficznie białoruskich, jednakże z 
utworzeniem z nich pewnej samodziel- 
nej jednostki administracyjnej, której 
zadaniem byłoby ujednostajnienie sy: 
stemu rządzenia na terenach biało- 
ruskich. ' 

A jak pan Poset patrzy па spra- 
wę przyłączenia do Wilna powiatów: 
lidzkiego, szczuczyńskiego i wołożyń- 
skiego? 

— Co się tyczy sprawy przydzie- 
lenia do okręgu administracyjnego wi- 
leńskiego powiatów: lidzkiego, szczu- 
czyńskiego i wołożyńskiego, to za- 
pewne powiaty te gospodarczo więcej 
Są związane z Wilnem, a więc i przy: 
należność ich administracyjna do wo- 
jewództwa Wileńskiego byłaby więcej 
uzasadniona. 

Co więcej dodałby pan Poseł do 
swych wywodów? 

— Zastrzegam się, że dyskutując 
w powyższej kwestjj podawane prze- 
ze mnie koncepcje uważam za tymcza: 
sowe, gdyż zasadniczo należę do gru- 
pu politycznej, dążącej do zupełnej 
Niepodległości Białorusi, 

  

Jak wszędzie tak i w Polsce 

i Herbafa 
DO NABYCIĄ 

angielska herbata 
staje się niezastąpioną 

Lyons'a 

Lyons'a 
£867-1 

we wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonjalńych. 

Wydalenie b. gener. rosyjskich z Gdańska 
BERLIN, 15. XI Pat. Senat w m. Gdańsku wydał zarządzenie, zabra- 

niające istalenia w Gdańsku organizacyj byłych rosyjskich oficerów i woj- 

skowych, wychodząc z założenia, że 

gdańskim. W związku z tem prezydjum policji gdańskiej 

ich daiałalność szkodzi interesom 

wydaliło z ob- 

Szzru w. m. Gpeńska byłych generałów rosyjskich Glasenappa, Liebiede- 

wa i Djakowa. 
# : 

  

Dalsze sukcesy Jeźdców polskich w Amerycs 
WARSZAWA. 15.X1. Pat. W ostatnim dniu zawodów  hippicznych w Nowym 

Jorku odbyły się trzy konkursy. W konkursie o nagrodę Touch and Quit pierwsze 
miejsce zajął Włoch, drugie —Amerykanin, trzecie—Polak. W biegu o mistrzostwo 
indywidualne Ameryki zwyciężył Amerykanin przed Włochem. Wreszcie w biegu o 
puhar Commodore Włosi zajęli pierwsze i drugie miejcce, por. Zgorzelski — trzecie, 
por. Starnawski—czwarte. 

® 

WARSZAWA. 15.VI. Pat. W konkursach nowojorskich Polacy zdobyli jedną 
pierwszą nagrodę zespołową—Puhar Narodów i jedną drugą. W konkursach indywi= 
dualnych jeźdźcy polscy zdobyli drugich miejsc 2, trzecich —3, czwartych—5 i piątycn 
—1. Tegoroczne konkursy przyniosły Polsce dużo większą ilość zwycięstw i nagród, 
niż w roku ubiegłym. 

więcej nie powiem. | 
Coś tam notuję, jakieś nazwiska do 

notesu, coś tam chwytam na aparat 
fotograficzny wzroku i wyobraźni. Ale 
nie 0 to przecież chodzi kto i jaki bie- 
rze udział w tym całym wesołym ba- 
łaganie. Chodzi o to, że zewsząd i z 
widowni, i z galetjj i z okien i od 
protegowańców (bo gdzież ich niema) 
na scenie bije zdrowie — humor, zdro- 
wie — śmiech, zdrowie — wesołość . 
— trzy najisfótniejsze fundamenty nor- 
malnej, pokojowej Rzeczypospolitej 
Akademickiej od czasów krakowsko ża 
kowskich, aż do dzisiejszego bałaganu 
wileńskiego. : 

I kiedy przypomnę sobie ile to siecz 
ki politycznej musiała znieść biedna 
sala Śniadeckich za czasów, kiedy my 
byliśmy studentami, budzi się i zawiść 
i radość, że napłynęła jednak praw- 
dziwa fala pokoju, która już umie i mo- 
że śmiać się. 

* * * 

Zaczyna się jakieś przemówienie 
wstępne, a ponieważ jak tylko w Wil- 
nie*ktoś zacznie gadać, to zawsze war- 
to zwiać, bo będzie gadał napewno 
długo i nudnie, więc uciekam na ko- 
rytarz. Patem przerwa i wrażenie potę- 
guje się... Tone w młodej fali, rozko- 

szuję się jej entuzjazmem. Zdaje mi 
się, że rozróżniam w tym tłumie ary- 
stokrację i demokrację, wybijających 
się i nie, obiecujących, nie i tak, kote- 
ryjki, kółka, kliczki, stronnictwa z 
Kół, Bratniaków, Stowarzyszeń, pa- 
czek przyjacielskich i t. d. zdaje mi się, 
że wyczuwam łowy młodych rekinów 
na ładniejsze koleżanki i manewry uro- 
czych rekinek, przechadzających się 
niewinnie w pobliżu chwackich mło- 
dzianów. Słowem wydaje mi się, że je- 
stem naprawdę „„nężem zaufania jakie 
goś S.M. czy O.P., a nie „technikiem“ 
wywiadu dziennikarskiego. 

* * * 

„Młodzież akademicka z lat 1919 — 
1922 była przeraźliwie „stara”. Dzisiej 
sza jest przerażająco „młoda”. Coś jak 
starsze pensjonark. i starsi sztubacy. 
Ale to właśnie świadczy o tem, że ży- 
cie weszło na tory normalne, że obec- 
ne roczniki są już rocznikami, które idą 
wprost z ławy szkolnej do Uniwerku. 
Nadaje to całemu  Uniwersytetówi 
wdzięk i cechy świeżości... Szczęśliwe 
lata i szczęśliwe pokolenia! Mogą za- 
czerpnąć pełną piersią z tej cudownej 
'atmosfery, którą się oddycha tylko raz 
w.życiu, a która się nazywa życiem a- 
kademickiem. Zwłaszcza, że atmosfera 

z powodu umowy Hkwidacyjnej z Rządem Rzeszy 
BERLIN. 15.11. (PAT). Naj zebraniu związków, argarnych w Falkenburgu na nie- 

mieckim Górnym Śląsku prezes Landsbundu p. Hepp| wygłosił mowę, w której, zaatako- 
wał rząd niemiecki, zarzucając mu, iż przez, podpisanie umowy: likwidacyjnej z, Polską 
wyrzekaą się, wsezlkich atutów na] korzyść Polski. Opinja niemiecka. — mówił Hepp zda. 
je sobie sprawy z doniosłości następstw, jakie w. polityce finansowej i zagranicznej po- 
siadają przyznane dla Polski ustępstwą iinansowe, tylko bowiem dzięki 2 i pół miljardo- 
wymi pretensjom niemieckim większe kredyty prywatne zagranicą były dotychczas dia 
Polski zamknięte, Zrzeczenie się tych pretenasyj przez Niemcy) posiadać więc musi dla ca. 
ł ego rozwoju gospodarstwa polskiego wartości nieocenione. Pozatem Niemcy, 0 ileby 
chciały uzyskać w przyszłości zmianę granią wschodnich w drodze pokojowej, będą też 
musiały zapłacić za to większemi ustępstwami, Zrzekając sięj pretensyj finansowych wo- 
bec Polski,:rząd niemiecki wypuścił z rąk; jedyne skuteczne źastawy, którą mogłyby, być 
w odpowiednim momencie wykorzystane. Umowa likwidacyjna równa się więc podpisaniu 
Locarna wschodniego, to znaczy zrzeczenia się raz na ząwsze wszelkich planów, rewi. 
zyjrych na Wschodzie. Natomiast ustępstwam polskim nią można przypisać większego 
znaczenia. Zrzeczenie się przez Polskę prawa akupu oznacza rezygnację ze sporu pod wz glę 
dem prawniczym przez zaniechanie likwidacji odnośnie do objektów, których wywłasz- 
czenia zakazywał już plan Younga. Dla mtiejszości niemieckiej w Polsce umowa likwida 
cyjną nie dała żadnych gwarancyj. Polska w dalszym ciągu ma prawo rugować koloni. 
stów niemieckich przezj stosowanie odnośnych postanowień, zawartych w dekrecie o stre- 
fie granicznej, w ustawie o reformie agrarnej i w umawie likwidacyjnej. Umowa likwi- 
dacyjna przynosi prestige'owi polskiemu sukces międzynarodowy, blokując jednocześnie 
niemiecką politykę wschodnią. Zasadniczej znaczenie polityczne posiada fakt, iż Niemcy 
zawierając umowę likwidacyjną, dobrowolnie i bez przymusu usankcjonowały ex post 
przyłączene dawnych posiadłości niemieckich do Polski. Podpisanie umowy likwidacyjnej 
równa się bankructwu polityki Locarna, której celem miało być uzyskanie przez Niemcy 
kosztem ustępstw na rzecz mocarstw. zachodnich, wolnej ręki na Wschodzie. 

Izba pracy ZZ je Ruhry protestuje przeciwso przyzna- 
uie Polsce kontyngentu węglowego 

BERLIN, 15. XI. Pat. Izba pracy zagłębia Ruhry powzięła 
jednomyślną uchwałę, w której uznając potrzebę porozumienia 
handlowego z Polską protestuje jednak przeciwko przyzuaniu 
Polsce kontyngentu węglowego w wysokości 350 tys. tonn. izba 
pracy przesyła swą uchwałę rządowi Rzeszy. 

W jaki sposób uregulują Niemcy 
sprawę odszkodowań wojennych 

BERLIN, 15 XI. PAT. „Berliner Tageblatt* oświadczd, iż przez pod. 
pisanie porozumienia likwidacyjnego polsko-niemieckiego powstała odrębna 
grupa poszkodowanych przez likwidację, których pozycja prawna jednak 
jest o tyle lepsza cd pozycji innych poszkodowanych, 'ż rząd niemiecki 
przyjął na siebie ich pretensje do rządu polsxiego. Spłata tych pretensyj 
dochodząca do kilkuset miljonów marek nastąpić może w drodze emisji 
obligacyj pożyczki Rzeszy. 

Zaprzeczenie pogłoski o tajnym protokule w rokowaniach 
z Polską. 

BELIN. 15.X1. Pat. W dzisiejszej prasie popołudniowej ukazał się komunikat, 
który powołując się na informacje z miarodajnych stron niemieckich, zaprzecza wia- 
domościom, jakoby istnieć miał zamiar podpisania w ramach rokowań handłowych 
polsko-niemieckich tajnego protokułu, ustalającego wysokość kontyngentu, jaki 
niemcy przyznać mają Polsce. Komunikat podkreśla, iż umowa polsko niemiecka w 
całej swej rozciągłości przedstawiona będzie Reichstagowi i  zaznącza, że pewne 
punkty umowy tylko ze względów techniczycp nie będą zawarte we właściwej umo- 
wie, lecz w protokule odrębnym, który również będzie przedstawiony parlamentowi 
do ratyfikacji. 

Sprawa osiedlenia reemigrantów niemieckich 
Na wschodniem pograniczu Rzeszy 

BERLIN, 15. XI. Pat. W związku z wczorajszemi naradami między 
przywódcami stronnictw parlamentarnych z przedstawicielami rządu w 5рга- 
wie pomocy dla uchodźców niemieckich z Rosii donosi „Berliner Tageblat", 
że między innemi rozważany był plan osiedlania części byłych kolonistów 
niemieckich w Niemczech. W—g informacyj „Local Aazeiger“, niemieckie 
towarzystwo kolonjalne w Darmsztacie zwróciło się do rządu prowincji 
haskiej z prośbą, aby interwenjowano u rządu Rzeszy w sprawie osiedle- 
nia reemigrantów niemieckich na. wschodniem pograniczu. niemieckiem.. 
Istnieje plan utworzenia specjalnego urzędu komisarza Rzeszy dla spraw 
uchodźtwa. 

Sprawa rewizji granicy zachodniej Niemiec 
BERLIN. 15.11. (PAT). Przewodniczący stronnictwa centrowego prałat 

Kaas na zebraniu w Trewirze oświadczył, że terytorjalne status quo na Za- 
chodzie, zagwarantowane przez Niemcy, w pakcie lokarneńskim, nie może być 
interpretowane w ten sposób, jakoby wykluczona być może wogóle wszelka 
możliwość rewizji granic zachodnich w drodze wzajemnego porozumienia mię 
dzy Francją a Niemcami. Możliwość zmiany granic zachodnich — zdaniem pra 
łata Kassa — istnieje. Przemawia za tem wyraźnie art. 7 paktu zachodniego, 
w którym pakt Ligi Narodów, a tem samem art. 19 tegoż paktu, posiadający 
dla sprawy zmiany granic zachodnich niezwykłe znaczenie, został w całej roz 
ciągłości uznany. Wprawdzie doświadczenia praktyczne w związku z rozmową 
mi na temat Eupen - Malmedy nakazują ostrożne traktowanie tej kwestji i prze 
mawiają przeciwko przecenianiu praktycznych możliwości zmian, niemniej 
jednak należy podkreślić, że zbliżenie duchowe i usunięcie przesądów dotych 
czasowych mędzy Francją i Niemcami umożliwić może dopiero porozumie- 
nie w tej sprawie. ' 

  

Artykuł Poincarego w dzienniku argenfyńskim 
PARYŻ. 15.11, (PAT). W prasie porannej ukazał się przekład ostatniego artykułu 

Poincarego, w którym omawia on zalety i wady systemu parlamentarnego, a w SZcze- 
gólności jego działalność we Francji. Podkreśliwszy niedomagania polityczno - konstytu- 
cyjne, dając się odczuwać w wielu państwach, posiadających oddawna ustrój parlamen- 
tarny, omówiwszy dalej rolę, wyznaczoną prezydentowi republiki przez konsytucję fran- 
cuską, autor przyznaje, że system ten uzależniony jest stale od odruchów zgromadzeń u- 
stawodawczych i naraża kraj na poważne wstrząsy w rodzaju tego, z którego obecnie 
wybrnęła Francja. Nie bacząc jednak na poprawę warunków politycznych i gospodar= 
czych, egzystencja rządu staje się dosyć trudną w obecnych warunkach, wymagających 
od jego członków wysiłku, przekraczającego nieraz siły ludzkie. Przedstawiwszy dalej 
piętrzące się przed każdym ministrem trudności wobec konieczności występowania wo- 
bec różnych stronnictw: politycznych, następnie przed Izbą i Senatem oraz dawania przy 
każdym, najdrobniejszym, nawet projekcie, wielokrotnych wyjaśnień, zanim uzyska Osta- 
teczną aprobatę, autor artykułu zaznacza, że podobne rozproszenie działalności ministrów 
wywiera zgubny wpływ na ich prace w poszczególnych resortach. Należy temu zara- 
dzić, zwalczając przedewszystkiem wszełkie partyjnictwo. Niewątpliwie Francja potrafi 
to uczynić. Niechaj rząd rządzi sam, niech senatorowie i deputowani kontrolują minister- 
stwa, zajmują się działalnością ustawodawczą, niechaj nie uważają siebie za ministrów 
lub podsekretarzy stanu. 

ta nie jest nasycona jednostronnie po- 
lityką, ale i zainteresowaniami innego 
typu. A bardza dobrze jest, że oprócz 
zainteresowań naukowych, literackich 
i t.d. kwitnie również i ten tak rzadko 
obecnie spotykany beztroski, słoneczny 
humor akademicki. 

Oto kilka próbek — osądzcie sami. 

Student młody i stary. 
„Czego płaczesz?—młodego spytał stu 

dent stary!... 
Płakać na korytarzu? Rzecz to nie da 

Nie może się oczywiście obejść bez 
dziada. wileńskiego, który obok Józeio- 
weczki wszedł zdaje się na stałe do wi- 
leńskiej literatury humorystycznej. Ota 
dwie piosenki dziadowskie, 

Pieśń powitalna. 

Ciesz sien ciesz studencka duszo 
Że już ciebie przyjonć muszo 
Do tej zacnej kompaniji 
W której jestem owszem i ja * 

' wiary. Co nie zgorzej sobie żyja 
Spójrz na tę resztę twoich kolegoów Owszem tyja! 

— współbraci... Już immatury kulowany 
Oto łyse studentki, studenci brodaci 
Patrz co czynią tam w kątku — zbłed- Niechaj każdy płucem rucha, 

niesz, gdy zobaczysz. Żeby nabrać tego ducha 
Czy widzi sz jak pracują — a ty „a ty Genba odmykaj od ucha 

płaczesz?!.. Až do ucha! š 
Wstydź się, wciąż jeszcze dzieckiem Smiej się często a donośnie 

jesteś do tej pory.  Koležance baj o wiosnie 
Pomyśl, co tam o tobie myśli Król Ba- I pamientaj, żeb z twej winy 

tory! Nie poznałab tej nowiny 
No powiedz czemu bekiem trapisz nas Co masz jeszcze egzaminy 

niemiłym Z medycyny. 
Młodzik, chlipiąc, odpowie: wykład o- Gdy posłuchasz owej rady 

puściłem  Chtóron tobie dajon dziady 
A mama mi nie data usprawiedliwienia To obaczysz w krótkim czasie 
Odszedł łzy wydzielając i ciężkie we- Że w kieszeni dyplom ma sie 

stchnienia!.. 

Akademik pannad pany 

Wyprawa Zeppelina 
do hiegna Północnego 

(ZK) Komendant Eckener nie zrażo i 
ny niefortunnym losem Italji i konse- 
kwencjami tego lotu dla generała No- 
bilego, postanowił odbyć hr. Zeppeli- 
nem wyprawę do bieguna północnego. 

Wprawdzie dotychczasowe loty, za 
równo da Ameryki jak też i dookoła 
świata udały się pomyślnie. Eckenero- 
wi ale wyprawa do bieguna północne- 
go przedstawia dla tego statku powie- 
trznego jak hr. Zeppelin znacznie grož-- 
niejsze niebezpieczeństwa, gdyż lot za- 
lezny od wpływów atmosferycznych i 
przypadku, odbywać się tu musi nad 
pstymi niezmieszkałemi  przestrzenia- 
mi. To też nic dziwnego że przez dłuż 
szy czas załoga stanowczo odmawiała 
wzięcia udziału w tak ryzykownej wy- 
prawie, i dopiero po złożeniu przez ko- 
mendanta Eckenera obietnicy bardza 
wysokiej asekuracji na życia wszyst- 
kich uczestników, udało mu się skom- 
pletować załogę. 

Niestey wyłania się obecnie nowa 
trudność, gdyż żadne niemieckie towa- 
rzystwo ubezpieczeniowe nie chce przy 
jąć ubezpieczenia nawet na najniższe 
sumy, traktując przedsięwizęicie całej 
wyprawy jako niepewne i ryzykowne. 

Jedyna więc nadzieja dojścia do sku 
tku ekspedycji jest ta że może znajdą 
się towarzystwa ubezpieczeniowe an- 
gielskije lub amerykańskie, które nie 
cofają się przed żadną imprezą askeu- 
kracyjną, więc przyjmą również ubez- 
pieczenie samego statku jak też i załogi 

Ostatnie tygodnie prz yniosły sze- 
reg katastrof awiatyce: W hrabstwie 
Surrey w Anglji na skutek zderzenia 
dwuch awionetek na wysokości 850 m. 
obie spadły, jedna z nich spadając prze 
biła dach willi a eksplozja zbiornika 
spowodowała nietylko zniszczenie aero 
planu ale i pożar całego domu. Na 
szczęście piloci uratowali się szczęśli- 
wie na spadochronach. Parę dni przed 
tem rozbił się aeroplan handlowy Lon- 
dyn — Berlin, w chwilę po opuszcze- 
niu Croydon lecąc w kierunku Amster 
damu. Niedługo po starcie spostrzeżo- 
no defekt w motorze i chciano wylądo- 
wać z powrotem w Croydon alewskutek 
gęstej mgły aeroplan zawadził o drze 
wa i stanął w płomieniach. Na osiem 
osób załogi i pasażerów zaledwie 2-ch 
uszła z życiem a i to jeden z nich ksią- 
że Schaumburg Lippe który po bohater 
sku ratował towarzyszy zmarł z ran na 
stępnego dnia w szpitalu. Szczegóły wy 
padku aeroplanu na linji Paryż Brukse- 
На spadłego w Louvre pod Paryżem 
nie są jeszcze dokładnie znane. 

Powodem większości tych wypad- 
ków jest gęsta mgła jesienna utrudnia- 
jąca ogromnie orjentację w powietrzu. 

Szczyt prnderjl Anglików 
(ZK) Antykwarjusz i miljoner angielski 
p. Warren, ofiarował swemu rodzinne- 
mu miastu Lews wspaniałą statuę Ro- 
dina „Pocałunek. 

Statua ta przedstawia Pawła i Fran- 
cescę Rimrini w uścisku. 

Radcowie miejscy zgorszeni zbyt 
skąpym strojem kochanków, tembar" 
dziej, że posąg marmurowy jest wiel- 
kich rozmiarów daru nie przyjęli zwra” 
cając go ofiarodawcy. Obecnie arcy- 
dzieło to jest wystawione na sprzedaż, 
i cnotliwi mieszkańcy Lews mają na- 
dzieję pozbycia się gorszącego dzieła 
z miasta, które może służyć jako typo- 
wy przykład angielskiej pruderji. Z. K. 

Opinja publiczna w Wilnie została poru. 
szona wzmianką p. K.W.Z., umieszczoną po 

śmierci p. Jankowskiego w Wiadomościach 

Literackich. Były w tej wzmiance ustępy, 

które mogły u przyjaciół zmarłego wywo- 
łać najsłuszniejsze oburzenież. Znając p. K. 
W.Z. z jego pracy literackiej nie jesteśmy 
pewni czy on sam swego wystąpienia dziś 

nie żałuje. Uważamy jednak, że szczegóło- 

we omawianie okoliczności rozstania się z 

życiem i pojednanie z Bogiem pisarza tej mia 
ry, co ś.p. Czesław Jankowski nie nadają się 

do pracy, a zwłaszcza do polemiki. I to jest 

powód dla którego odmówić musimy przy- 

jaciołom zmarłego umieszczania u nas nie- 
których ich listów, zaznaczając równocześnie 

że uczucia ich w zupełności rozumiemy i po- 

dzielamy. 

Pieśń żałościwa wielce o prawniku i 
medyczce. 

Wy posłuchajcie pienkne koleżanki 
I wy brzydkie kolegowie 
Co tu wam dzisie przy wesołym Sk 

tku 
Tych troje dziadów opowie: 
Był sobie prawnik jakby malowanie 
I była sobie medyczka 
On nosił portki długie, aż do ziemi 
A ona krótka spodniczka. 
On prawo rzymskie menżnie studjował 
I Bossowskiego wcią pyta 
A ona sobie papieroski kurzy 
Ciongając z trupa jelita. 
Jakże sien skonczył ten przepienkny 

romans 
Chyba bendziecie pytali 
Powiem wam: 
„Nijak, bo te młode ludzie 
Jeden drugiego nie znali!* 

Oto garść wrażeń z wesołego swię- 
ta najmłodszej fali... Kto ciekaw dalsze 
go ciągu ten niech na „Czwartki* przy- 
chodzi da Ogniska. A redaktorów tych 
wesołych uroczystości prosić tylka na- 
leży, ażeby nie zapomnieli w tym roku 
i o „Szopce Akademickiej* jak to się 
stało w roku ubiegłym. 

Kazimierz Leczycki.   
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Ankiefa 
ь „„Myśli Mucarstwowej” 
| „O naprawie wad struktury organi- 

 żacyjnej życia akademickiego. Akade- 

 micka młodzież zachowawcza „Myśl 

_ Mocarstwowa” zdając sobie sprawę ze 

znaczenia, jakie w życiu akademickiem 

posiada dobra, tegoż życia organizacja 

oraz zdając sobie sprawę z niedoma- 

 gań organizacyjnych, „paraliżujących 

konkretne przejawy życia akademickie 

go ogłasza niniejszą ankietę i apeluje 

do wszystkich koleżanek i kolegów do 

wzięcia w niej jaknajbardziej aktywne- 

ga udziału. ` 

Ogólne uwagi o działalności stowarzy-- 

szeń akademickich w ostatnim okresie 1925 

—1928 r. NZSEŃ ŠA 

Czy obecny ustrój życia akademickiego 

wykazuje braki i jakie? s я 

Jaka dziedzina życia organizacyjnego 

akademickiego wymaga naprawy? 
Prasa akademicka w ostatnich latach: 

(czem prasa akad, obecnie jest, jaką być po- 

winna, jej niedomagania). | Ra! 

; Stosunek organizacyj akademickich do 

organizacyj starszego społeczeństwa jego za- 

łety i wady. 3 

Jakie braki dostrzegamy w ustroju orga- 

nizącyj akademickich i starszego społeczeń - 

stwa, mających na celu niesienie pomocy ma- 

terjalnej młodzieży akademickiej. į 

W jakim kierunku należy iść, aby braki 

te usunąć, czy istnieją konkretne projekty 

reorganizacji ij jakie? A 

Czy działalność stowarzyszeń ideowo- 

wychowawczych odpowiada swym zadaniom 

i założeniom i jakiemi są te założenia. 

| Czy obecna naczelna i ogólna reprezen- 

tacja młodzieży akademickiej jest dobrze po- 

myślana, jeżeli w ustroju ma braki to jakie 
i jak je usunąć. 2 = A 

Czy organizacja Kół Naukowych i in- 

nych stowarzyszeń naukowych jest dobra i 

. czy cele tych stowarzyszeń są należycie rea- 
lizowane? : ( 

Czy istnienie akademickich kół prowin- 

cjonalnych w obecnej strukturze swojej jest 

celowe i czy działalność tych organizacyj 

| wykazuje rezultaty. З każ 

Co powinna dać uczelnia, a co życie or- 

 ganizacyjne akademikowi? a 

В Czy zainteresowanie senatów i ciała pro- 

iesorskiego życiem akademickjiem wykazuje 

pewne braki i jakie oraz jak je usunąć? 

b Jaki jest i jak kształtować się powinien 

stosunek państwa do życia organizacyj aka- 

, demickich. CH 
) Jaka jest rola młodzieży polskiej na te- 

tenie międzynarodowym organizacyj studen - 

kich i jak pracę tę należy zorganizować? 

W dalszym ciągu podajemy regula- 

min ankiety: 

Cel ankiety. Wobec licznych braków i 

 liedokładności obecnej struktury organizacyj 

hej życia akademickiego j naglącej potrzeby 

| lej naprawy, ankieta niniejsza ma na celu 

kati: opinii szerokich warstw akademi- 

  

    

    

     
      

     

      

     

   

  

   
    

    
   

  

   

    

      

   

kich i zebranie wszechstronnego materjału, 

tóryby pozwolił opracować konkretny pro: 
lekt gruntownej reformy. 

Komitet ankiety. Ankietę RZ 

fet Wykonawczy Myśli Mocarstwowej, draz 

arządy Kół we Lwowie, Krakowie, Pozna- 

gaWilnie. 

( Udział w ankiecie mogą brać wszyscy 
akademicy (akademiczki) oraz organizacje 

Akademickie. 

___ Rozpisanie ankiety. Ankieta zostaje ogło- 

Szona w następujących miastach uniwersy- 

| teckich: w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, 
arszawie i Wilnie. 

Termin ogłoszenia. Ankieta zostaje ogło* 

zona w dniu 5-XI 1929 r. 

|| Kwestjonarjusz do ankiety. Aby zorjen- 

| tówać uczestników ankiety, jakie dziedziny 

życia akademickiego winny być uwzględnio- 

lie został opracowany kwestjonarjusz do an- 
Kiety, który w formie 15-tu pytań ujmuje 

Gałość |zagadnień. Nie znaczy to jednak, że 

Wystarczy by biorący udział w ankiecie od: 

| Powiedział tylko na te pytania. Odpowiedzi 

go rodzaju nie będą uwzględniane przez 

: ry. Biorący udział w ankiecje winien opra- 

wać dokładny projekt reformy proponowa- 

Ai przez niego, posługując się kwestjona- 

szem jedynie jako planem. ; 

_ Treść ankiety. Odpowiedź na ankietę 

Eu obejmować całość życia akademic- 

    

     

        

   
   

     
   

   
      

    

   
      

    
   

    

   
    

    

Dozwolone są jednak opracowania 

zględniające tylko życie samopomocowe 

tb zagraniczne. 

_ Jury. W poszczególnych środowiskach 

| stają utworzone jury dla opinjowania na- 

degłanych odpowiedzi. Oprócz nich jest po- 
Mołane jury centralne w Warszawie, które 

Opinjuje prace nadesłane mu bezpośrednio 
 Blzez jury lokalne, oraz rozdziela nagrody. 

_ Jury centralne. W skład jury centralne- 
10 wchodzą: jako przewodniczący rektor 
a ictu, jako członkowie przedstawiciel 

. W. R.i O. P., przedstawiciel Rady Na- 
Gzęjnej pomocy M. 'A., prezes N. K. A. i pre- 
st Komitetu Wykonawczego Myśli Mocar- 

wej. 
Odpowiedzi na ankietę. Odpowiedzi na 

Ankietę winny być nadsyłane do dn. 1-XII 
į KO r. Odpowiedzi należy nadsyłać w nie- 

1 mowanych i nieprżejrzystych kopertach i 

Addresowane: Myśl Mocarstwowa, Komitet 
ankiety (tytuł ankiety) w Wilnie, ul. Zyg- 

m 22 m. 2. Odpowiedź na ankietę. 
a Odpowiedzi mogą być podpisywane g0- 

iem lub pseudonimem. Nazwisko, imię, ad- 
S uczelnia ew. nr. albumu winny być do- 
czone w innej kopercie, zaopatrzonej w 

| S0dło [ub pseudonim. - 
i dn, Opiniowanie odpowiedzi. Następnego 

To; 

| kiego. i 
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po ostatecznym terminie jury lokalne 
ce poczynają badanie nadesłanych prac. Pra- 
19297 muszą być ukończone do dn. 15 XII 
3 r. poczem wyróżnione prace w ilości 

{ „ch winne być nadesłane do jury centralne- 
io" ciągu 2 ch tygodni od dnia 15-XII 
mu giury Centralne bada prace nadesłane 

Ane bezpośrednio oraz prace wyróżnione 
Zez jury lokalne i ogłasza wyniki wraz z 
oedzjałem nagród, Ustanawia się jedna I na- 
Do A ZE Il nagród. : 

; pracy, która uzyskała | nagrodę przy- 
Znana jest nagroda pienież 300 iotycii, III 200 L pieniężna 500 zł., Il 

„„_ Wypłata magrody pieniężnej osobom na- 
srodzonym następuje w ciągu 3-ch dni po 
głoszeniu oficjalnem wyniku ankiety. 

Nagrody wypłacają Komitet Centralny 
odnośny Komitet Lokalny w miejscu za- 

| Szkania nagrodzonego. 
* Opublikowanie nagrodzonych prac. Na- 
zone prace i nazwiska autorów publikuje 

W miesięczniku „Myśl Mocarstwowa*, 
ор (Omitet Ankiety zastrzega sobie prawo 
blikowania prac njenagrodzonych. 

Grand hotel 
Sz. N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
rtem urządzonych od zł5.50 na dobę ) !О 

"A Yraz z poscielą,bielizną,i ošwietleniem 

w  Warszawie, 
Chmielna 5, 
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ь pca bardzo biednych rodziców 

| 12 letniego chorego na płuca pole- 
„tamy ofiarności Sz. Czytelników. 

4 Potrzebuje palta zimowego, i obuwia. 
| Łaskawe datki przyjmuie administr. 

a 
a 
в 
m 

"sSłowa* dla „Chorego Chłopca”, — i 

Tajemnica przesyłki pocztowej 
Przed kilkoma miesięcami poczta wileńska otrzymała przesyłkę, w której 

jak następnie okazało się była okrwawiona koszula niewiadomogo pocho- 

Wobec tego, że odbiorca tajemniczej przesyłki był żydowski iastytut na- 
ukowy tam skierowano zzpytania w celu wyjaśnienia sprawy. 

Instytut żydowski zdołał ustalić że przesyłka poch dzi z Palestyny z mia- 
sta Tel Awir i że koszula naieży do działacza żydowskiego Daniela Lejby, który 
podczas krwawych zajść w Tel Awir został ciężko ranny. 

Tamtejsi żydzi uważając że koszula umazaną we krwi ofiar 
jest do pewneso stopnia dokumentem postanowili skierować ją 

zaburzeń 
o Instytutu 

Naukowego, jako do instytucji grupującej wszelkiego rodzaju pamiątki. 

W rezultacie w całą sprawę w: zła się policja. Rozpoczęło się długie 
śledztwo, które prowadzone było w Wilnie, a następnie zostało skierowane z 
powrotem do Palestyny. 

Zakrwawiona koszul: jako dowód rzeczowy wędrowała wraz z aktami 
sprawy, lecz ostatnio znowu wró.iła do Wilna, bowiem władze angielskie po 

uzupełnieniu Śledztwa szczegółami zebranemi na miejscu nieomieszkały całą 
sprawę skierow:ć z powrotem do władz polskich. 

Jak dotychczas pochodzenie krwawej koszuli nie zostało urzędowo ustalo- 
ne bowiem są tak duże trudności w stwierdzeniu czy faktycznie należy ona 
do Dani«la Leiby, że potrzeba będzie jeszcze długich wysiłków, by sprawę tą na- 
leżycie wyjaśnić. (c) 

Zuów kafastrofa samochodówa 
Nie tak dawno jeszcze pisaliśmy o tragicznie zakończonej katastrofie samochodowej 

wj której poniosła śmierć młoda panienka. Wówcz przyczyną wszystkiego było dopu* 

szczenie do kierownicy osoby nie umiejącej jeżdzić. Onegdaj wypadek ten „powtórzył się 

Na szosę niemienczyńską wyjechała taksówka (Essex) wiozcca „zawiane“ towarzy 

stwo. Szofer prowadzący maszynę pozwolił 
technikowi pow. brasławskjego. 

siąść przy kierownicy swemu pasażerowi, 

Co było dalej nie trudno zgadnąć. „Szofer* — amator dał gazu, następnie przy- 

hamował, maszyna zarzuciła i przewróciła się. 
Na szczęście jeżeli to jest szczęście dla właściciela wozu, skończyło się tylko na całko- 

witem zniszczeniu nadwozia. Nikt z obecnych nie odniósł większych ran. 

Lekkomyślność szofera naraziła właściciela auta na poważne straty. (y) 
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Spostrzeženia meteorologicznie Zakładu 

Meteorologii U. S. B. 

Wschód sl. g 6. m. 41 

Zachód sł. g, 15 m. 24 

  

2 dnia 15 — XI 1929 r. 

ciśnienie ! 157 

średnie w m. . 
' t 

temperatura 26 

šrednia ; 

opad za do- žų 
bę w mm. 

wiatr | 

przeważający  połudn'owowśch > ni 

Uwagi: pocnaiurac, rano deszcz, wie- 

czorem drobny deszcz ze śniegiem 

Minimum za dobę + 1С 

Maximum za dobę ++  8oC 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia” 
  

MIEJSKA 

— (0) Sprawa raorganizacji apteki miej 

skiej. Dnia 14 listopada odbyło się w Magi- 

stracie posiedzenie miejskiej komisji sanitar- 

nej. Na posiedzeniu tem, po wysłuchaniu 

sprawyozdania z działalności apteki miejskiej 

za ostatnie półrorocze została poruszona spra 

wa reorganizacji apteki miejskiej w kierunku 

podniesienia jej dochodowości do ZA 

przedsiębiorstw prywatnych. Sprawa ta - 

wołają dłuższą dyskusję. 

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

Dziś 16 listopada do zebrań. kontrolnych dla 

szeregowych stają rezerwiści urodzeni w ro 

ku 1902 nazwiska których rozpoczynają się 

na litery S, T. | ‚ За BER: 

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 
w poniedziałek 18 listopada, która będzie ba- 

dała rezerwistów z tego samego rocznika na 
zwjska których rozpoczynają się na T, uw 

Z. Będzie to ostatnia ustawowa komisja kon 
trolna w tym roku. я 

Niewykliczonem jest, že wiadze wojsko 
we zarządzą dodatkowe zebranie „dla tych 

którzy nie mogli w czasie zgłosić się do ze- 

brań. 
— 'y) Podziękowanie Komendy Placu. 

Komenda Placu składa tą drogą prezydjum m 
Wilna serdeczne podziękowanie za urządze- 
nie akademjj oraz bezpłatnego przedstawie - 

nia w teatrze miejskim dla żołnierzy garni- 
zonu wileńskiego w dniu 11 listopada rb. ja- 
ko rocznicy Niepodległości Państwa Polskie- 
go jak ró:wnież dyrekcjom kin: Hollywood, 
Heljos, Słońce, Lux, Światowid, Wanda, Pi- 
ccadilly, Eden za udzielenie bezpłatnych bi- 
letów dla żołnierzy garnizonu wileńskiego w 

dniu 11 listopada rb. z okazji rocznicy Nie: 
podległości Państwa. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Dziś dnia 16. 11. br. 
w godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech - 
nauk lekarskich następujących osób: Й 
Pietuchowa Włodzimierza, Dmochowskiej 

SSA „Kraszewskiego Kazimierza. 
stęp wolny. 

AKADEMICKA. 
Z Koła polanistów USB. W niedzielę dn. 

17. 11. o godz. 11.15 w lokalu seminarjum 

polonistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 

I zebranie sekcpji historyczno - literackiej. Na 
porządku dziennym referat kolegi Rodziewi- 
cza o Remarque'u. Goście mile widziani. 

— Akademickie Koło Misyjne urządza 
dziś, t. j. w sobotę 16 b. m. o godz. 7 wiecz. 
w sali gimnazjum jm. Ad. Mickiewicza (Do- 
minikańska 5) KO przy A eBoncieje na- 
stępujących OS onserwatorjum p. p. J. 
Pławskiej, W. Byszewskiej, Z. Lubowiczów - 
ny, Z. jeśmana i W. Dąbrowskiego. 
=” Dochód Koło przeznacza na cele misyjne. 

Bilety do nabycia przy wejściu. 

. — Poranek Marjański. W sali Śniade- 
ckich U. S. B. w niedzielę dn. 17 listopada 
o godz. 12 30 p. p. odbędzie się Poranek 

Marjański, organizowany staraniem Wilen- 
skich Sodalicyj Marjańskich. 

Na trešė ziožą się: odczyt ks. Šledziew- 
skiego, p. t.: „Królowa Korony Polskiej", 
pienia religijne, wykonane przez chór „Lut- 
nia” — (pod dyr. prof. ]. Leśniewskiego, 
deklamacje młodzieży. 

Dochód przeznaczony na cele społeczne 
Bilety w cenie od 20 gr. do 3 zł. do naby- 
cia w Księgarni św. Wojciecha i przy wej- 
ściu do Sali. 

RÓŻNE. 

„ — (y( Naczelnik Urzędu Zdrowia powró- 
cił z podróży zegranicznej. Naczelnik wydzia- 
łu zdrowia urzędu wojewódzkiego dr. "e 
Rudziński powrócił z urlopu i w poniedzia- 
łek 18 bm. obejmuje urzędowanie. W czasie 
urlopu naczelnik Rudziński spędził 3 tygodnie 
zagranicą w Czechosłowacji i Jugosławji ce- 
lem zaznojemienia się z organizacją medycy- 
ny zapobiegawczej w tych państwach. Mię- 
dzy innemi p. naczelnik Rudziński zwiedził 

liczne instytucje sanitarne w Pradze, Belgra- 
dzie, Skoplie w Macedonji, w Dubrowniku 
(Raguza) w Split i w Zagrzebiu. Szczegóło- 
we sprawodzanie o odbytej podróży dr. Ru- 
dziński poda w najbliższym czasie do wia- 
domości na zebraniu lekarskiem. 

— (y) Jeszcze w sprawie terminu apli- 
kacji sądowej. Jak nas informują minister 
sprawiedliwości zapewnił delegację stowarzy 
szenia aplikantów sądowych, z któremi oma- 
wiał sprawę przedłużenia do 3 lat okresu z 
przysługującego mu uprawnienia dopuści do 
egzaminu sądowego tych aplikantów, którzy 
obbędą 2 letni okres aplikacji przed dniem 1 
lipca 1930 r. 

Ci jednakże, którzy do tego czasu aplika- 
cji nie skonczą, będą musieli aplikować trzy 
lata. 

— (y) Pierwszy zwiastun zimy. Wczoraj 
wieczorem wypadł pierwszy śnieg. Właściwie 
tego co padało wczoraj nie można nazwać 
śniegiem gdyż była to jakaś mokra kaszka, 
połączenie śniegu z deszczem. W chwili kie- 
dy numer ten dojdzie do rąk czytelnika ze 
śniegu nie zostanie już zapewne i śladu mimo 
to jest to pierwszy zwiastun zimy. Oby nie 
tak surowej jak zeszłoroczna. 

— Na zakończenie Tygodnia Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, odbędą się na- 
stępujące imprezy: 

W sobotę dnia 16 b. m. o godz. 21 urzą- 
dza się na rzecz Ochron i Żłobka wileńskje- 
go Czarna Kawa — Dancing w sali techni- 
ków (Wileńska 33, bilet wejściowy 5 zł. aka- 
demicki 3 zł.). niedzielę o godz. 12 w 
sali Heljos odbędzie się Rewja Akademicka. 
Na obie te zabawy zaprasza miłych gości 
Związek Pracy obywatelskiej Kobiet. 

— Rodzina policyjna. Staraniem sekcji 
„Opieki na dzieckiem* odbędzie się wieczór 
bajek, które wygłosi znana autorka i recy- 
tatorka p. Eugenja Maciejewska. Prosimy 
wszystkie dzieci, które pragną posłuchać ba- 
jek; O Żabiej mamie i Wojtusiu nad mo: 
rzem* do kasyna policyjnego, Zawałna 56 
w niedzielę, dnia 17 b. m. o godz. 5. 

— Sobótka. Dziś 16. 11. rb. odbędzie się 
w kole Pol. Mac. Szkolnej im. T. Kościuszki 
uł. Turgielska 12. W programie przedstawie 
nie oraz zabawa tanćczna. Początek o godz. 
8 wiecz. Wstęp za zaproszeniami, które mo- 
żna otrzymać u członków koła lub przy wej. 
$с!и па zabawę. 

— (y) Rodzice, strzeżcie swe dziecj — 
przed zaziębieniem i bólem gardła, oto hasła, 
z którem zwrócić się należy obecnie do wszy 
stkich troskliwych rodziców. Pogoda przej- 
šciowa z ciągle zmienną temperaturą, kryje 
w sobje specjalnie dla dzieci niebezpieczeń- 
stwo łatwego zaziębienia się. 

. Występują bóle gardła, będące nie tylko 
bólami, lecz zwiastunami grożniejszego za- 
ziębienia. 

‚ — Konsulat łotewski zawiadamia, że po 
zmianie numeracji na ulicy Pjaskowej, adres 
Konsulatu łotewskiego w Wilnie jest: Ul. 
Piaskowa Nr. 3. 

  

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienie „„Maman do wzięcia”. Dziś i 
jutro po cenach znacznie zniżonych odegra. 
na zostanie przezabawna krotochwila Grzy- 
mały Siedleckiego „Maman do wzięcia”, na 
której publcizność znakomicie się bawi da- 
rząc co chwila wykonawców przy otwartej 
kurtynie rzęsistemi oklaskami. „Maman do 
wzjęcia* mimo wielkiego powodzenia ze 
względów technicznych schodzi niebawem z 
repertuaru. 

— „Sen nocy letniej*, Dobiegają końca 
pod kierownictwem dyr, A, Zelwerowicza pró 
by z arcydzieła Szekspira „Sen nocy letniej" 
z muzyką Mendelsohna. W tem niezwykłem 
widowisku, obliczonem również na młodo- 
cianych słuchaczy zajęte są najlepsze siły ze- 
społu, liczni statyści, balet i orkiestra. 

— „Trio“ (Malicka, Węgierko i Sawan). 
Znakomicj artyści warszawscy Malicka, Wę 
gierko i Sawan swemi swietnemi występami 
w doskonałej komedji „Trio* wywarli niezapo 
mniane wrażenie. Sala wypełniona po brze- 
go huczy od oklasków pod adresem przed. 

stawicjelki płci nadobnej, czarującej Marji 
Malickiej, jak i jej świetnych partnerów A. 
Węgierki i Z. Sawana. Dziś i jutro dwa 0- 
statnie występy świetnych artystów w „Trio” 

—,„Šwit, i noc* w teatrze Lutnia. 
„Jutro o godz. 3.30 pp. raz tylko jeden grana 
będzie pełna poezji i czaru komedja Nicode- 
miego „Świt, dzień i noc” z Malicką i Wę- 
gierko. Ceny miejsc zniżone. 
dE Mie sęki poranek baletowy. Jutro o z 2.30 pp. wystąpi w teatrze Lutnia 

wybitna interpretatorka tańców klasycznych 
Sawina „Dolska oraz fenomenalna 7_mio let nia Donia Minkowicz. Program niezwykle barwny i urozmaicony zawiera produkcje ta neczne do muzyki: Delibesa, Chopina, Czaj- S gr Pos Ro i in. Ceny miejsc od 0 gr. stałe bilety na żna: 
sie zamawiań 11 ze w: RENE 

a w feat. na utro o z. 3.30 pp. u. 
każe sję po cenach zniżójych asai lek ka komedja Flersa i Groisseta „Powrót* w 
pymierówej. opsadzie — z Ceranką, Molską, Wyrwicz Wichrowskim, iZembińskim i Det: kowskim w rolach głównych. 

„ — Kwartet drezdeński w Wilnie. niedzjałek dnia 18 bm. w teatrze Wada na Pohulance Wil. Towarzystwo Filharmoni- czne organizuje koncert oki kwartetu drezdeńskiego, pierwszorzędnego zespołu ka meralnego o światowej sławie. Program za 
powiada kwartety smyczkowe: Beethovena 
op. 132, Smetany („Z mojego życia”), De- 
ay i a BŚ © godz. 8 w. Bilety za- zasu do nabycia w kasje Te. i 
SON = ю i atru Lutni o 

rze na Pohulance, 

& р 10 Wiktor: Nowodolczyństi 
Dn. 9 listopada rb. umarł ogólnie znany i 

ceniony śp. inż. Wiktor Niewodniczański = 

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie, człowiek o charakterze prawym, 
dobrego serca i wyjąakowych cnót obywatel 
skich. Ś.p. inż. Niewodniczański urodził się 
w r. 1872; po ukończeniu 1-go gimnazjum w 
Wilnie w r. 1890 wyjeżdża na uniwersytet Pe 
tersburski gdzie kończy wydział matematycz- 
no Bao niczy w r. 1895. x 

o krótkiej pracy w Rosji wstępuje w r. 
1898 na politechnikę Warszawską i kończy 
wydział mechaniczny z dyplomem inż. techno 
loga (w r. 1903). Podczas wykańczania pra- 
cy dypłomowej został zaangażowany 1.7. 
1902 r. na stanowisko dyrektora nowobudu - 
jącej się elektrowni miejskiej w Wilnie. Był 
pierwszym dyrektorem tej elektrowni i prze- 
bywał na tym stanowisku lat 13, t.j. do 2 go 
września 1915 r. aż do czasu ewakuacji za 
rządzonej przez władze rosyjskie. 

Podczas swojej pracy na elektrowni nie- 
mało przyczynił sję do rozwoju tej instytucji. 
W r. 1903 za czasów ucisku ze strony władz 
rosyjskich kiedy mowy nie mogło być o le- 
galnej organizacji techników o charakterze 
polskim, wespół z kilku kolegami tworzy kół 
ko inżynierów i techników Polaków jako or- 
ganizację nielegalną, a przy pierwszej spo- 
sobności przyczynił się do legalizacji tej or 
ganizacji w r. 1906 pod nazwą „Stowarzysze 
nie Techników Polskich w Wilnie". Od tej 
chwili nieustannie stoi na czele władz Stowa 
rzyszenia, jako członek Rady, wiceprezes, po- 
tem prezes, biorąc jednocześnie czynny u- 
dział we wszystkich poczynaniach Stowarzy 
szenia jako członek Rady naukowo - technicz 
nej, komisji szkolnej, sądu koleżeńskiego, ja- 
ko stały delegat na zjazdy zrzeszeń techni- 
cznych. Nie było poczynań w życiu techni- 
ków polskich w Wilnie gdzieby nie przyjmo- 
wał żyw ego udziału oddając swój czas, 
swoją wiedzę fachową i doświadczenie życio 
we. Był stałym doradcą w kwestjach techni 
cznych tych wielu imprez społecznych j fi- 
lantropijnych, które tworzył powszechnie zna 
ny w Wilnie działacz i filantrop śp. Józef 
Montwiłł. Były to: Lutnia, szkoła rysunkowa 
dła rzemieślników, warsztaty ślusarskie i ko 
walskie, przytułki dla sierot i t.p. Nie ograni- 
czał się do stworzenia tych instytucyj, — 
przyjmował również udział w ich życiu. Pod- 
czas bytności na kuracji w Davos w r. 1913- 
14 śp. inż. Niewodniczański dowiedziawszy 
się, że bibljoteka polska fundowana w swoim 
czasie przez śp. Jana hr. Tyszkiewicza jest 
złożona w pakach na strychu w konsułacie 
rosyjskim, poczynił energiczne starania, ode 
brał bibljotekę od konsulatu rosyjskiego, zor- 
ganizował i uruchomił ją ku pożytkowi licz 
nych kuracjaszy Polaków. Podczas eweku- 
acji władz rosyjskich w r. 1915 gdy sztab 
armji 10-ej zakomunikował prezydentowi mia 
sta o decyzji wysadzenia i całkowitego zni- 
szczenia elektrowni miejskiej i gdy wszelkie 
starania prezydenta i wiceprezydenta o u- 
chylenie tego rozporządzenia pozostały bez 
skutku, śp. inż. Niewodniczański z własnej ini 
cjatywy wszczął sprawę na nowo i dzięki 
swoim uporczywym zabiegom uzyskał rozpo 
rządzenie naczelnych władz rosyjskich że ar 
mja 10-ta ani jpomniejsze oddziały rosyjskie 
elektrowni nie zburzyły i pozostała ona urato 
мапа «!а Wilna. Po przymusowem wyjež- 
dzie do Rosji i tam do dalekiej gubernji Ka. 
łuskiej dzięki swoim wybitnym zaletom wy* 

    

bija się na przodujące stanowisko i zostaje › 
powołany ma stanowisko dyrektora Ludwi- 
nowskiej fabryki budowy maszyn — najwię 
kszej fabryki T-wa Akc. znanych fabryk Mal 
cowskich.: Przy pierwszej sposobności powra 
ca do Wilna i tu poza swoją pracą zawodową 
jako taksator Wileńskiego Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, oraz przedstawiciel Zjedno - 
czonych fabryk maszyn, kotłów i wagonów 
Zieleniewski, Fitzner i Gamper S.A: w Krako 
wie i firmy Kazimierza Grancowa (wyroby 
kamionkowe) w Warszawie, rozwija żywą 
działalność o charakterze społecznym i go- 
spodarczym. Nie było większych poczynań w 
życiu Wiina, gdzieby śp. inż. Wiktor Niewo - 
dniczański nie brał udziału. Widzieliśmy go 
jako członka wydziału wykonawczego: woje 
wódzkiego komitefu pomocy młodzieży aka- 
demickiej, skąd został wydelegowany jako 
przedstawiciel do uniwersyteckiej komisji bu 
dowy domu akademickiego i do komitetu bu 
dowy letniska akademickiego w Legaciszkach 
w ciągu lat 4 był członkiem Komitetu Eko- 
nomicznego przy województwie wileńskiem, 
następnie został mianowany członkiem woje- 
wodzkiego komitetu Regionalnego. W ciągu 
lat 7 był członkiem komisji do ustalania po- 
datku dochodowego przy I Urzędzie Skarbo- 
wym, przyjomwał czynny udział w Twie ро - 
mocy uczniom średniej szkoły technicznej i 
rzemieślniczej, był członkiem Komitetu budo 
wy domu dziecka im. Marszałka Józefa Pił. 
sudskiego, członkiem LOPP, Ligi Morskiej i 
Rzecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. 

Ogólnie znany w Wilnie śp. inż. Wiktor Nie 
wodniczański pozostawił po sobie wspomnie- 
nie jako 6 inżynierze obywatelu, o charakte- 
rze nieskazitełnym i prawym i wyjątkowo 
sprawiedliwym. 

Obowiązek swój ON ao spełnił pra 
c owicie i sumiennie. Niech mu ziemia Wi- 
leńska dla której pracował i którą ukochał 
lekką będzie. 

Cześć Jego pamięci! T. 

NOŚNA DP UDE AEA 

‚ — Dziesięciolecie działalności Reduty. 29 
listopada 1919 roku w salach redutowych w. 
Warszawie, dostosowanych do wymagań te- 
atru kameralnego odbyło się pierwsze przed- 
stawienie Reduty pod kierownictwem Julju- 
sza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, 
na którem odegrana została sztuka $. Żerom - 
skiego „Ponad śnieg”. Młody ten teatr wy- 
kazując odmienne oblicze, ideowość, czystość 
inicjatywy oraz kolosalną pracę odrazu za- 
władnął sercami i umysłami stolicy. Od tego 
czasu upływa lat 10 podczas których Reduta 
największy wysiłek i nacisk swego posłan- 
nictwa kulturalno - artystycznego kładła na 
nasze Kresy, W uznaniu zasługi Reduty w ro 
cznicę jej dziesięciolecia zawiązał się w Wil 
nie komitet pod protoktoratem p. wojewody 

wileńskiego, który uprosił zespół Reduty, aby 
w swe dziesięciolecje dał w Wilnie w teatrze 
miejskim na Pohulance przedstawienie pod. 
czas którego sympatycy Reduty mieliby mo - 
żność złożyć hołd dla zasług zespołu i kie- 
rownictwa. Reduta wyraziła na to swą zgodę. 
Obchód więc 10 lecia na którym m. jn. ode 
grana zostanie sztuka St. Żeromskiego „U- 

ciekła mi przepióreczka” z Juljuszem Oster- 
wę i Stefanem Jaraczem odbędzie się w dniu 
29 listopada rb. Bilety (za zaproszeniami) 
będą do nabycja od 20 bm. w kasie zama- 
wiań w teatrze Lutnia. 

CO GRAIĄ W KIWĄCH? 
Hollywod — Z dnia na dzień. 
amo SR na torturach. 

Piccadiliy — ojal. 
Lux — os z Mowy: 

„„Heljos — Przedziwne kłamstwo Niny 
PW 

lo Słońce — Miasto poległych. 
Ognisko — Dama PARE: 
Miejskie — Dalsze dzieje Tarzana. 
Wanda — Branka ieńcó! da dż ca Bra Pa e w (Nowa 

WYPADKI I KRADZIEZĘ 

„_ — (c) Tragdeja dwojga młodych. We wsi 
Rekuciowszczyzna pow. mołodeczańskiego 
mieszka od urodzenia Jan Bogdanionok. Jako 
synowi zamożnych rodziców powodzito mu 
się dobrze i jedynem zmartwieniem jego by 
ła nieszczęśliwa miłość, Mimo bogactwa i u. 
rody jakiej mu los nie poszczędził wybranka, 
a była nią „Anna Pawłowiczówna lat 17, nie 
odwzajemniała się mu w miłości To było 

Antoni     
Ё SĄDÓW 

PIERWSZY NIEFORTUNNY KROK SIENIA 
WSKIEGO. 

Nikifor Sieniawski mieszkaniec wsi Borsu - 
ki pow. brasławskiego zamiast uprawiać za- £ 
gon ojcowski postanowił, jak twierdził sam 
„wyjść w ludzie”. Miało to powiedzenie o- 
znaczać wzbogacenie się rychłe. ' 

Różne są ku temu sposoby i możliwości, 
Sieniawski wybrał drogę, jego zdaniem najpe 
wniejszą. 

Przedostał się przez granicę na terytor- 
jum Rosji Sowieckiej, trafił do m. Orzecho- 
wicz i tam nawiązał kontakt z agentem od- 
dzia.łu wywiadowczego, któremu obiecał (za 
odpowiednią zapłatą) dostarczać jnformacyj 
o stanie liczebnym wojska polskiego i t.p. 
materjał szpiegowski. Nie wiedział, w naiw 
ności swojej, że szpiegostwo jest procederem 
niezwykle trudnem, gdyż wymagającem spry 
tu i znajomości stosunków. 

Bodajże przy pierwszej „robocie*  wła- 
dze śledcze zdemaskowały niezręczną robo- 
tę i niefortunny Schulmeister trafił za kratki 
więzienne. Nie pomogły wykręty ani robienie 
naiwnego chłopaka nie rozumiejącego co to 
jest szpiegostwo gdyż dowody rzeczowe i 
zeznania śwadków dały sądowi dostateczny 
materjał stwierdzający winę sieniawskiego. 
Ostatecznie został on skazany na cztery łata 
więzienia ciężkiego. (y) 

  

CAŁE WILNO zachwyca się 

BRYGIDĄ HELM 
w dramacie 

Przódiwne Kłamstwo Nicy_ Pietrowny 

  

sSpieszcie ujrzeć dziś „w kinie „HELIOS. 
ORKIESTRA BAŁAŁA JEK, 

  

CIESZCIE SIĘ DZIECI! 

W „iedzielę czeka Was duża niespodzian_ 

ka! Wielkie „Stowo* przyniesie małe „Słów- 

ko". Będą tam wiewiórki, bąki, Tosia z ba. . 

rankiem i wiele innych ciekawych rzeczy. 

Zresztą zobaczycie sami! 

  

przyczyną tragedji. Nie panujący nad swemi 

nerwami młodzieniec podczas jednej z ro- 

zmów wystrzelił do Pawłowiczówny poczem 

drugim wystrzałem odebrał sobie życie. 

awłowiczówna jest bardzo cięko ranna. 

— (y) Koniiskata przemytu na pograni- 

czu litewskiem. Wpobliżu Oran, na granicy 

polsko - litewskiej skonfiskowano nocy ubie- 

głej dwie bele skuna, które przemytnicy u- 

siłowali przetransportować do Litwy. в 

Korzystając z SEC pz zbie 

oli pozostawiając na drodze towar. 

SE (c) Taa 00 bibuły komunistycznej 

w rzece. Onegdaj w dzień z rzeki Sujka na 

terenie gminy bucławskiej powiatu wilejskie- 

go wyłowiono większą paczkę bibuły komuni 

stycznej porzuconej przez* nieujawnionych 

sprawców. 
Jak stwierdzono bibuła była przetranspor- 

towana z Rosji Sowieckiej. 
(c) Wypadki za dobę. Za czas od 14 

do 15 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 78 wypadków w tem było kradzieży 

10, zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 
12, przekroczeń administracyjnych 39 i in: 
nych 17. 

—(c) Podrzutek. Przy ulicy Sosnowej 3 
znaleziono podrzutka męskiej płej w wieku 
około 1 miesiąca, którego następnie umie- 
szczono w przytułku im. Marji. * 

—(c) Kradzież w hotelu. Do pokoju zajmo 
wanego w hotelu „Anglja* przy ulicy Kwiato 
wej 7 przez Natana Kapłana zamieszkującego 

w. Dołhinowie podczas jego nieobecności do 
stali się złodzieje i wyniesli zapas manufa- 
ktury wartośc: 1500 zł. 

— (c) Ujęcie złodziej. Został. zatrzyma - 
ny Stanisław Iwański (Szkaplerna 48) wraz 
z różnemi rzeczami pochodzącemi z kradzie 
ży. Taksamo ujęto Ajnisa Szapiro (Subocz 
72) za kradzież zegara w piwiarni przy uli- 
cy Końskiej 10 i Kazimierz Stolarczyk (Wer 
kowska 24) który sciągnął płaszcz u Marci 
na Olszewskiego (Portowa 13) 

— (c) Pożar. Wczoraj wybuchł pożar w 
składach z dzrewem w posesji Nr. 24 przy 
ulicy W. Stefańskiej. Spłonęły drwa będące 
własnością kilku lokatorów tego domu. 

Pożar powstał z powodu nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. 

‚ — (с) Samochód najechał na dorożkę. W 
ubiegły czwartek wieczorem przy zbieg ulic 
Jakóba Jasińskiego i Ofiarnej miał miejsce 
wypadek zderzenia autobusa z dorożką. W 
chwili gdy autobus linji Nr. 1 przejeżdżał u- 
licą j. Jasińskiego omijając w ten sposób 
astaltowany odcinek ulicy Mickiewicza koło 
Sądów, nagle z za rogu wypadła dorożka Nr 
161 kierowana przez Antoniego Strażdzisen 
(Trębacka 12) która mimo wysiłków woznj 
cy zderzyła się z autobusem. Z powodu zde- 
rzenia dorożka przewróciła się i Strażdisena 
został wyrzucony na bruk. 

Uległ on ogólnym potłuczeniom i złamaniu 
żebra. Qdwieziono go do szpitala św. Jakóba 

(c) Podrzutek. Przy ulicy Niemieckiej 
znaleziono podrzutka chłopca w wieku około 
2 miesięcy. Ulokowano go w przytułku „Dzie 

DFIARY. | 
Wobec niezgłoszenia się do naszej Ad- 

ministracji właściciela znalezjonej w kinie 
Helios portmonetki, o czem w swoim czasie 
ogłaszaliśmy wielokrotnie, w myśl życzenia 
znalazcy kwotę tę w sumie zł. 15 gr. 60 ja- 
ko zawartość portmonetki przekazujemy na 
rzecz schroniska dla chłopców im. Marszał- 
ka Piłsudskiego na Antokolu. 
  

Eksportacja zwłok z Pol:kliniki Litewskiej (ul. 
kościoła Św. jakóba odbędzie się dnia 17 b. m. o godz. 6 m. 30 wiecz. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie szę dnia 18 b m. o godz. 9 m. 30 
rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O czem zawiadamiają sitroskani 

P. 

MAKARSKI 
obywatel ziemi Kowieńskiej, b. wachmistrz wojsk polskich po krótkich 
lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 15 listopada r b. w wieku lat 51, 

Wileńska 28) do 

SYN i KREWNI. 

boświętenie Pierwszej W Polsce Spół” 
dzielni Przetwórczej grzybów I jagóń 

W ub. sobotę odbyło się we wsi Rudnie 
gm. koniawskiej uroczyste poświęcenie zor- 
anizowanej latem rb. pierwszej w Polsce 

Spółdzielni przetworczej grzybów i jagód. W 
uroczystości tej wzięli udział pp. wojewoda 
Raczkiewicz, dyrekor Macul ewjcz, naczelnik 
Szaniawski, starosta Radwański, dyr. Stowa- 
rzyszenia Kółek i Organizacyj Roln. p. Ma- 
kowski, insp. ogrodnictwa Krywko i innj. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. prob. Rau 
pelis, który też wygłosił krótkie przemówie- 
nie. Następnie przemawiał p. wojewoda, pod- 
kreślając znaczenie powstania tej nowej na 
ziemiach wschodnich placówki przemysłowej 
która przyczyni się do polepszenia sytuacji 
materjalnej ludności. 

Pomimo, iż spółdzielnia ta liczy zaledwie 
parę miesięcy swego istnienia, zdziała b. du- 
żo. Dowodem tego są liczne zapotrzebowania 
firm zagranicznych z Francji, Włoch, Niemiec 
Austrjj, Anglji, a nawet Ameryki na borowiki 
i lisiczki z Rudni. Jak wynika ze sprawozda- 
nia odczytanego w dniu poświęcenia przez 
prezesa spółdzielni p. Berezniewicza w chwi- 
li obecnej spółdzielnia posiada przygotowa- 
nych do eksportu zagranicę 15198 klg. so 
lonych systemem włoskim borowików. 

Powstanie tej spółdzielni należy zawdzję - 
czać zarządowi b. związku kółek rolniczych 
z. wileńskiej a w pierwszym rzędzie pp. dy- 
rektorowi Makowskiemu i jnspektorowi p. 
Krywce. 

‚ W chwili obecnej spółdziednia przygotowu 
je się do eksploatacji czernic, kótre zostaną 
odebrane do winiarni francuskich. 

BORKŻZECHRIZACE SEA) ZWS PROW CRON 

RADJO | 
Sobota, 16 listopada 1929 r. 

11,55—12,05; Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 13.10 Poranek muzyki 
popularnej. 1310 — 13,20: Tr z Warszawy 
Komunikat meteorologiczny. 15,40 — 16.00: 
Program dzienny, repertuar i chwilka 
litewska. t c 16.00 16.15: Komunikat Orga- 
nizacyj Kółek Rolniczych. 16.15 — 1160: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17.00 — 
17.45: Transmisja nabożeństwa z Ostrej 
Bramy z okazji Nowenny do Matki Bożej. 
17.45 — 18.45: Audycja dla dzieci. „Biała 
sukmana* nowela J. E ks. Biskupa Włady- 
sława Bandurskiego. Ilustracja muzyczna 
Evgenjusza Dziewulskiego. Radjofonizacja 
Haliny Hohendlingerówny, w wyk. Zesp. 
Dram Rozgł. Wil. Pieśni w wyk. Chóru 

«Pocztowego pod dyr. Pawła Juszkiewicza. 
Transmisja na inne stacje. 18.45 — 19 30: 
„W świetle lamny* (nowości teatralne) 
wygł. Tadeusz Łopalewski. 19.45 — 20.05: 
Program ną tydzień następny sygnał czasu 
z Warszawy i rozmaitości. 20.05 — 20.30: 
„Z szerokiego świata" feljeton wygłfHienryk 
Tokarczyk. 20.30—23 00: Transm. z Warsz. 
koncert. feljeton i komunikaty. 23,00 — 
24.00: Muzyka taneczna z rest. hotelu 
„Bristol* w Wilnie. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Trauz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,28, 
Belgja 124,74, 125,05, 124,43 
Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 
Budapeszt 155,84 156,24 155,46 
Holandja 360,00 360,90 359,10 
Londyn 43,47, 43,58. 43,37 
Nowy-York 8,89 8,92 887 
Oslo 237,52 23812  236,92 
Paryż 35,10, 35,19 35,02 
Praga 26,40, 26,47, 26,34 
Szwaicarja 172.79, 173,22, 172,36 
Bukareszt 5,3125 5,3137 - 53113 
Stokholm 239,57, 240,17 — 2:8,97 
Wiedeń 125,37 125,68, 125,06 
Węgry 155,57 _ 165,97 155,17 
Włosty 46,67, 46,79, 46,56, 
Marks uemiecka 213,18, 

Gdańsk 173,60. 

Akcje. 

Bank Polski 169,— 169.75 Powszech: 
Kredyt 110. Związek Spółek Zadwkawich 
78.50. Puis 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 31.— Cegielski —,—. Mo- 

drzejów 20.50 _Narbiin 89. Ostrowiec 77.-— 
Starachowice 23,75 24 Zieleniewski 80,— 

&0. Parowczy 24. Węgiel 75. 76 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9. Spiess 152, 
Lilpop 35.50 Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
103 Firley 43. Bank Dysk. 127, Nobel--14, 
Rudzki 31.50 Haberbusch 106. Bank Hand 
lowy —118. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 15 listopada 1929 r. 

Listy zastawne. 
4i pół. proc: Wil. Banku Ziemsk. ZŁ. 100 zł. 

w złotych 51.40--51.80 

Akcje. : 

Wil. Bank Ziemski — zł, 125 w złotych za 
jedną akcję 158—157 

  

 



Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 14. 9. 1929 r. 

85. VIII. B. Firma: „Dom Przemysłowo - 
finowski — inżynier — spółka z ograniczoną 
cią”, 

„Prokura udzielona Walerjanowi Latkow. 

10570. A. I. 
sklep spožywczy, 
Firma įstnieje od 1 
aie, ul. Kościuszki 

    

10571. A. I 
55, sklep mąki i z 
— Lewitan Eljasz, 

Handlowy w. Ma- 10572. A. I. 

', zboża, tytoniu i innych drobnych 

Ski, 

„Klot Josiel* w Dziśnie, ul. Handlowa 39, 
towarów. 

918 roku. Właściciel Klot |osiel, „w Dziś- 
43. / 

     

   
. „Lewitan Eljasz* w Dz 
boża. Firma istnieje od 1923 
zam. tamże. 

„Liśniańska Basia* w Dziśnie, ul. Przewożna, 

odpowiedzialnoś- sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 
skiemu wygasła” roku. Właściciel Liśniańska Basia, zam. tamże. 1797—VI 

M ITA VL O AST Uwe Sl © DzinIE ui ŽeUk ovali, 

    

         

    

    

„Liwszyn Sora* w Dziśnie, ul. Želigowskie- 

  

  

  

    

  

      

  

— Spotykaliśmy się tutaj, ale bar- 

dzo rzadko. — Ciągnął dalej Mielikow, 

z coraz większym spokojem. — Ta 

wszystko, co mogę powiedzieć, sir — 
zakończył nagle. į 

Snell nie dowiedział się już nic wię- 

cej dnia tego 
* * * 

Młodzi małżonkowie nie odjechali 
daleko, zmienili pierwotny zamiar poje- 
chania na Rivierę i zatrzymali się cza- 
sawo w Dover. 

— Mam cudowną myśl, — zdecy- 
dowała wesoło May, — byłam już tu- 
taj niedaleko w miejscowości, która się 
nazywa Saint-Margeritte, spędziliśmy 

tu bardzo mile cały miesiąc z ojcem, 
gdy był przeziębiony. Byłeś wtedy we 
Francji, mój drogi. Z. przyjemnością 

wspominam ten pobyt. Mieszkaliśmy w 

willi na brzegu morza. Mieliśmy prze- 

miłą staruszkę — gospodynię, pannę 

Colpeper, która opiekowała się nami, 

jak rodzonemi dziećmi. Pojedziemy do 

niej i zapytamy, czy zechciałaby nas 

przyjąć na kilka tygodni? 
— Dóskonale! — zgodził się za- 

chwycony Roger. — Wynajmę auto, 
którem zwiedzimy okolice! 

— To byłoby wspaniałe, 
wiem, czy rozsądne? 

— Naturalnie, pomyśl ile oszczędzi- 
my z pieniędzy przeznaczonych na ро- 
dróż. 

— Nie wiem, co też powie na to 
mama? Zresztą nie napiszę do niej o 
tem narazie, niech myśli, że wyjecha- 
liśmy z Anglji. To wszystko strasznie 
mnie bawi! 

Roger skorzystał ze sposobności, 

by zatelefonować do sir Roberta. 
Odpowiedział mu Thomson: { 

— Sir Robert jest ciężko chory, sir 
oznajmił w odpowiedzi na słowa Car- 
linga. — Gdy doniesiono mu przez te- 

lefon o śmierci mylady, padł bez przy- 
tomności. Obecnie leży nieruchomy, 
ale rozmawia, jest bardzo przygnębio- 
ny. 

ale nie 

— Czy mówił z kim o papierach?   
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Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 XI włącznie. 

Od dnia Ti do 19 listopada 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Dalsze dzieje Tarzana 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W r 
lach głównych: FRANK MERRILL, NATALJA KINGSTON i AL  FERGUSEN. Tysiące dzikic 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja l-sza akiów 12 — od 11 do 15 X 

Kasa czynna od 4%. 3 m. 30. Pocz. sean. od g. ‹ 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
nielszeį kreacji 
HELM w swej najnowszej i najwspa- 

Rapsodji 
Wzruszający dramat erotyczny. 

Miłości 
Partnerzy: zaakomici artyści WAR 

Dzisl Największy sukces światowy! Najbardziej lubiana gwiazda, Oryginaina, kuSząco piękna rusałka BRYGI, 

„Przedziwne kłamstwo Niny PiefrownEXE 
WiCK WARD i FRANK LEDERER. W 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

    
                          

      
        
  

          

cztę, lord Wirrington zabrał je. 
Carling był coraz bardziej przygnę- 

biony, złe przeczucia przygniatały jego 
pierś. : 

ROZDZIAL IX. 

May dowiaduje się o morderstwie. 
— O Boże! Nie mogę myśleć o tem, 

że zabito ją w dniu naszego ślubu, pra- 
wie o tej samej godzinie. Ach, biedna, 
biedna kobieta! Ale kto mógł popełnić 
tę straszną zbrodnię? 

Delikatna twarzyczka May była 
blada i zalana łzami. Przed chwilą 
właśnie dowiedziała się od Rogera o 
strasznej tragedji. Poranne gazety, któ- 
rych dostarczono im przy śniadaniu 
rozpisywały się szeroko o szczegółach 
zbrodni, Roger nie mógł więc dłużej 
taić jej przed żoną. Gazety donosiły, 
że policja dotąd nie wpadła na ślad 
zbrodniarza. 

Szybko przebiegając oczyma czar: 
ne kolumny druku, Roger zauważył ze 
zdziwieniem, że nigdzie nie wspomnia- 
no ani słowem o zaginięciu dokumen* 
tów, które najprawdopodobniej były 
powodem morderstwa. Policja musiała 
wiedzieć o tem tajemniczem zniknięciu 
ważnych papierów, gdyż Roger telefo- 
nował przed wyjazdem do Scotland 
Yardu i sir Robert czekał na detekty- 
wa, a więc policja umyślnie utaiła a 
tej kradzieży! 

May była bardzo wzruszona, teraz 
dopiero zrozumiała, dlaczego mąż jej 
wydawał się wczoraj zdenerwowany i 
niespokojny. 

— Tak, przeżyłem wczoraj ciężkie 
chwile, — rzekł Roger. — Gdy prze- 
czytałem w gazetach straszną wiado- 
mość, wzruszenie moje nie miało gra- 
nic, nie pamiętam, bym przeżył kiedy 
w życiu straszniejszą chwilę. Nie star- 
czyła mi odwagi, by podzielić się z to- 
bą straszną. nowiną w dniu tak dla nas 
szczęśliwym. A teraz nie rozumiem, jak 
mogłem ci tego nie powiedzieć! 

W głosie jego dźwięczało tyle ser- 
decznego uczucia, že May ušmiechnę- 

nem przebraniu? 
— Bóg to wie tylko. Ale prawie 

pewien jestem, że zachodziła do pew- 
nego domu, w pobliżu poczty. Wiem, 
że była już tam nieraz, ale nie mam po- 
jęcia, co mogło ją tam przyciągnąć. 

— Dlaczego twierdzisz, że ona tam 
była już pierwiej? 

— Bo widziałem ją tam przed kil- 
ku dniami. Było ta we wtorek. Teraz 
wydaje mi się, iż od tego czasu minęła 
cała wieczność. Pamiętam było to wte- 
dy, gdy byłem na obiedzie u ciebie... 

— Tak, przyszedłeś tego dnia wcze 
śniej. 

Skinął głową. 
— Bo tego dnia wcześniej się zwol- 

niłem, Postanowiłem więc przejść się 
piechotą. Nagle dostrzegłem przed so- 
bą lady Rowson. Nie poznałbym jej na- 
pewno, gdyby nie tak bardzo charakte- 
rystyczny jej chód. Pamiętasz, jak cho: 
dziła: lekko i z niezwykłą gracją, ale 
było w jej ruchach coś... 

— (Co przypominało żmiję. Zauwa- 
żyłam to odrazu. 

— Była dnia tego bardza skromnie 
ubrana. W ciemnem palcie, takimże ka- 
peluszu, twarz jej zakrywał gęsty woal 
z długiemi końcami, zarzuconemi przez 
plecy. Robiła wrażenie pielęgniarki, po- 
wracającej ze szpitala, lub nauczyciel- 
ki. Nie byłem jednak zupełnie pewny, 
że to ona, teraz zaś to nie ulega wątpli- 
wości, — dodał pokazując totogratję 
w gazecie, — była ubrana wówczas 
zupełnie tak samo. 

— Co zrobiłeś wtedy, gdy ujrzałeś 
ją przed sobą? 

— Nie miałem prawa ją śledzić, 
zwolniłem więc kroku, aby odległość 
pomiędzy nami zwiększyła się. Na 
chwilę zginęła mi z oczu za rogiem uli- 
cy, ale nie mogłem się powstrzymać 
od rzucenia spojrzenia wgłąb tej ulicy, 
na którą weszła. Ciemny woal zniknął 
właśnie we drzwiach dużego domu, 
którego numer zapamiętałem. To wszy- 
stko. 

— Dlaczego mówisz, że ona była 

  

namyśle, spacerując zwolna po pokoju. 
May šledziia go niespokojnem spoj- 

rzeniem. Na twarzy Rogera odbiło się 
dziwne zmieszanie. Wreszcie zatrzy- 
mał się przed nią i rzekł niepewnie. 

Myślę o sir Robercie, i zdaje mi 
się, że cała ta historja jest o wiele bar - 
dziej tajemnicza i zawikłana, niżby się 
na pozór wydawało. Prasa najwidocz- 
niej nie jest poinformowana. Policja 
musi coś podejrzewać, ale nic nie wie. 
Może ułatwiłoby im nieco zadanie, gdy: 
by znali treść dokumentów, ale skoro 
już się znajdują w rękach ministra, de- 
tektywi nie ujrzą ich. 
— Nie rozumiem nic w tem wszyst: 

kiem, — zawołała May. — Przecież 
najważniejszą rzeczą jest teraz odnale- 
zienie mordercy! 

— Nie, — odparł stanowcze Car- 
ling. — Najważniejszem jest utrzyma- 
nie w tajemnicy treści dokumentów, o 
których mówię. Czy morderca się znaj- 
dzie, czy nie, nie wróci to życia lady 
Rowson. Gdyby jednak treść depesz 
stała się wiadomą, spowodowałoby to 
Bóg wie jak'e klęski: mogłaby wybuch 
nąć wojna i tysiące ludzi padłoby ofia- 
rą tej nieuwagi. 

May otarła spływające po rzęsach 
łzy. Zdawało się jej przez chwilę, że 
mąż mówił do siebie i zapominał o jej 

obecności. ! 
— Nie sądzę, by odwiedziny lady 

Rowson w tym domu, o którym ci mó* 
wiłem, były powodem morderstwa, — 
ciągnął dalej — sądzę, że w tej pustej 
dzielnicy ujrzał ją jakiś włóczęga, zabił 
i okradł. Nie znalazłszy nic cennego w 
torebce, wrzucił ją do auta, a kopertę 
z papierami upuścił do skrzynki pocz- 
towej. 

— Czy jesteś pewien, że to ona wy- 
kradła dokumenty? 

— Jestem tego pewien chociaż nie 
mam dowodów. Od pierwszej chwili 
byłem przekonany, że nikt inny nie 
mógł je wziąć, mam wrażenie, że i sir 
Pobert był tegoż samego zdania, cho- 
ciaż nie dawał tego poznać po sobie. 

  

                    
      

  

    

  

      

  
myślać. Coprawda, przed kilku miesią- 
cami, zacząłem podejrzewać coś. Ciąg 
le przychodziła do pokoju, gdzie praco- 
wałem, robiia to bardzo często. Niko- 
mu, prócz niej, nie było to dozwolone. 
Sir Robert uwielbiał ją i niczego nie od 
mawiał, ja zaś, naturalnie nie śmiałem 
robić uwag. Chodziła zawsze cicho, 
bez szelestu, jak kot, lub żmija. Często 
zatrzymywała się za mną i przez ramię 
przyglądała się papierom. Tego wieczo 
ru, gdy pracowałem nad papierami, 
przed chwilą dostarczonemi przez spec 
jalnego kurjera, podeszła do mnie i zaj- 
rzała do depesz. To wszystko nie da- 
wałoby powodów do podejrzeń, gdy- 
bym nie wiedział, że jest cudzoziemką, 
i gdybym nie miał tej nieutności do niej 
jaką we mnie zawsze wzbudzała. 

Dotąd były to uczucia nie oparte 
na niczem i niejasne, a i teraz, szcze- 
rze mówiąc, nie bardzo rozumiem, w 
jakim celu to zrobiła. 

— Ale czy masz pewność, że przed 
zamordowaniem była w tym domu, o 
którym mówiłeś? 

Roger milczał niezdecydowany i 
znów rozpoczął swą wędrówkę po po- 
koju. Czy można wyznać wszystko żo- 
nie? Naturalnie! Przecież ona jest teraz 
jego lepszą cząstką. Nie powinien nic 
przed nią ukrywać, prócz tajemnic pań- 
stwowych, 'a to przecież nie należało 
do tego rodzaju tajemnic. 

— Opowiem ci wszystko, od po- 
czątku, — rzekł siadając koło niej. — 
Gdy dowiedziałem się o zniknięciu pa- 
pierów, odrazu pomyślałem o lady Row 
son. Okazało się, że wyszła już z do- 
mu, wtedy stanęła mi żywo w oczach 
scema z zeszłego wtorku. Podczas, gdy 
sir Robert badał służbę, ja przeszuka- 
łem książkę adresową. W domu przy 
Rivercort — Manheno, do którego we- 
szła wówczas, mieszkał tylko jeden cu- 
dzoziemiec: Cazziola — nauczyciel 
śpiewu. 

— Cazziola? — zawołała May. — 
Ależ ja go znam doskonale! To nauczy- 
ciel Vinni, bardzo miły staruszek, czyż 

  

   
    

    
    

  

  

m is adis L T S OPSEOPECTJ go 6. sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma ist- т przebój sezonu. Podczas seansów od godz. 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: wesoła Komes RENUM 
i M: pięc PŚ o kj kas sieje od tort ady Wiaściciel zyć Sora, Zam. tamże Wileńska 38. udz. znan. artystów BODO i W *LTERA. Seansy o godz. 4, 6, 8 10.15 jg, 
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