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SzegO je eksportu zboża i produktów 
> = niału wprowadza premje wywozo* 

storyczfa obecny okres, mając na wzglę- 

ej udrępoparcie eksportu rolniczego. Pra: 

i HAspodarcza podkreśla że wprowa- 
e premij eksportowych nastąpiło 
ardzo szczegółowych i dokładnych 

3 | niach ekonomicznej strony zagad 
jie a, po szeregu konferencyj najwyż- 

ŚŚLĄSKIA przedstawicieli władz z zainte- 

skarbowjygnemi sferami oraz po dyskusji w 
ao e, w której głos zabierały osoby 

h. Kośc atpliwie do tego najbardziej powo 
NĄ Urzetowy „Przemyst i Handel“ 

rdza, że zarówno w toku pracy 
: Ё!"д“';зёоюшашсиеі‚ jak i przy później- 
"do B dyskusjach 'ostatecznych ujawni- 

mieczr« jajeko idące zrozumienie sytuacji 

obrych Szych faktycznych możliwości ze 
rych rały miarodajnych sier zainteresowa- 
ch świń š > З 

b. dogł Tenże organ notuje dalej, że sto- 
lędnie k sfer gospodarczych do rozważa- 

<Polkrj na konferencjach  problematów 
ólewska lowodem postępu osiągniętego na 

e współpracy czynników  rządo- 
i prywatno - gospodarczych w 

lat ostatnich: „niezbędne w do- 

rdzo dofbbecnej poparcie produkcji rolnej, 

"za zenie dla rolnika gwarancji ren- 
4.500ści. jego warsztatu pracy stało się 

    

   

   
   

    

    
    

     

    

  

   
     

    

     

   

   

„które całkowicie oceniają znacze- 

lityki popierania rolnictwa dla 
njs zi oju rynku wewnętrznego; w dzie- 
entualniłe zasadniczych zagadnień agrar- 
koi u! wytworzył się jednolity front po- 

ej opinii publicznej kraju”. 
wadzona z wielkim nakładem 

*dzy i pracy akcja przysposobie- 
olniczego zainicjonowana została 

ież w porozumieniu z dobrowolne- 
zeszeniami rolniczemi i o nie jest 
a. 
„ały szereg innych poczynań świad 
je czynnki rządowe dążą do stałej 
pracy z zainteresowanemi sfera- 

ysuwając na naczelne miejsce 
ę popierania rolnictwa. Rola rol- 

ja w Polsce podnoszona jest stale 
szelkich exposć, nie tylko mini- 

olnictwa. 
st jednak jedno wielkie „ale“. O- 
zasada nie zawsze znajduje zro 

nie i zastosowanie gdy w mowie 
onieczność zlikwidowania dawn. 

, jdzeń, Sprzecznych z interesami rol 
a, albo też potrzeba uwzględnienia 

1. Czuąalnych regjonalnych warunków. 
Inaleziejyniku ostatecznym akcja popiera- 
1 się pfolnictwa ulega ustawicznym zała- 

cościołdpm, pozbawiona jest pierwiastku 
= z o harmonijnego współdziałania, 
a че 210а efekcie, wytwarzając często- 

łem do jtak Znaczne komplikacje, że zacho 

ra Widawet obawa o przyszłość. 
znałem, st rzeczą jasną np., że katastro- 

rawdzif niskie ceny na produkty rolne po- 
V Row ją obecny kryzys. Powiedział ktoś 

1е торй tyle nieurodzaj jest straszny co 
okonać | Czy premje wywozowe, same 

_ musiał]zsję, bez jakichkolwiek jednocze- 
o 2 jętych zabiegów, przyczynią 
ESO całkowitej poprawy sytuacji — 

emje, które zostały uchwalone w 

| amieniu z zainteresowanemi sfe- 

Nie, bo niema tego porozumie- 

5'а Oy innych sprawach, od zasadnicze 
w did "związania których zależny jest u- 
już wi stosunków oddziaływujących na 

Zwięzłe streszczenie tych spraw 

jemy w „Gazecie Handlowej*, 

,żgodnie z postulatami rolnictwa, 

ysłu i handlu, wysuwanemi w nie 

nych memorjałach, stwierdziła, 

. Ciek. "kilku dniami, że: 
o tej + inieczbnem jest zniesienie podatku 0- 

zeciež ego od wszelkich płodów rolniczych 
przetworów. Koniecznem jest zniesienie 

tnie. Stemplowych przy fakturach za płody 
WalPIS ze i ich przetwory, a niewątpliwie pod 
U Cazzit to poziom cen płaconych rolnikowi co - 

    
   
    

    
aksisy 
1 się. 
iatem 
Mgła b) 

dziwię 
kany! 
d przy! 
May rz 

zego Miej o 5 proc., a jeżeli wierzyć można 
< tego faniom kół handlowych o 8 proc. W 

niewijjm ciagu domagać się trzeba, żeby 
p ujzono taryfy eksportowe nie tak wysokie 
erać Ifbecnie, lecz taryfy wychodzące z zało 

    

  

    

    
  

chciał! | że zboże wychodzące na eksport powin 
rej słe fić maksymalnie zł. 20 za tonnę prze: 
ałyby 4, 9 Portu lub granicy i nie ulega wątpli 
YDY (Or że dwa te pociągnięcia potrafią pod- 

y milfyte> życie prawie zł. 40 za tonnę. Wresz 
szcze  *ny płodów rolniczych o całe 15 proc. 
> sięzpę, konieczne uważać trzeba zniesienie 

* w przemystowych. Taka pomoc przy 
ę raz na zawsze do zmniejszenia roz - 42 

oger o 

sk; dalszy ciąg m szpalcie 6-ej) 

l 0 

cen między producentem a konsu | 

Zmiany w Minisfersfwie P.T. T. 

WARSZAWA, 16. XI. PAT. De- 
kretem Pana Prezydent Rzeczypo- 
spolitej z dnia 31 października rb. 
dyrektor departamentu ogólnego Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów p Zy: 
gmunt Frączkowski przeniesiony z0- 
stał w stan nieczynny. Kierownictwo 
depaitamentu objął dr. Mieczysław 
Kaczanowski, dotychczasowy dyrektor 
departamentu pocztowego. 

Święto Szkały Podchorążych 
WARSZAWA, 16. XI. PAT. Dziś po 

południu rozpoczęły się w stoiicy uroczy” 
stości, związane ż dorocznem świętem 
Szkoły Podchorążych Sanitarnych. 

O godz. 18 kompanjs szkoły udałą 
się w ordynku na plac Marszzłka Pilsud- 
skiego, gdzie pełniący czynności komen- 
danta szkoły płk. Gilewic w obecności 
korpusu oficerskiego szkoły złożył wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnisrza i po- 
brał ogień ze znicza. Ogaiem tym zapalo- 
no pochodnie, które kompanja przy džwię- 
kach orkiestry zaniosła do gmachu szkoły 
przy ul. Górnośląskiej. O godz. 19 nastą- 
piła uroczystość podniesienia flagi na ma- 
szcie głównym szkoły przy bramic wjazdo- 
wej, poczem uroczyście przeniesono ogień 
i zapalono znicze przy tablicach pamiątko- 
wych z nazwiskami lekarzy, poległych w 
walkach o niepodległość Polski. | 

W uroczystości tej m. in. brali udział 
gen. Hubicki, wiceminister pracy i opieki 
społecznej, były komendant szkoły, korpus 
oficerski oraz komendant baonu kpt. Bor- 
O Jutro odbędą się dalsze uroczy- 
stości. 

Kościół! Ewangelicko - augshurski 
wobec państwa 

WARSZAWA, 16 XI, PAT. Pan 
minister W. R. i O. P. odbył dnia 15 
bm. z ks. superintendentem Juljuszem 
Bursche konferencję, której przedmio: 
tem było omówienie rozpoczęcia prac 
nad ułożeniem projektu ustawowego 
uregulowania stosunku państwa do 
kościoła ewangelicko - augsburskiego. 
W konferencji brał udział dyrektor 
departamentu wyznań religijnych p. 
Potocki. 

Wymiana depesz grafulac yjnych 
z okazji zdobycia „Puharu Na- 

rodow“ 

WARSZAWA. 16.XI. Pat. Pan mi- 
nister spraw zagranicznych otrzymał 
wczoraj od amerykańskiego chargć 
d'affaires p. Bentona list, w którym 
p. Benton składa powinszowania z 
Okazji zwycięstwa polskich  kawale- 
rzystów w międzynarodowym kon- 
kursie o Puhar Narodów, rozegranym 
w Nowym Yorku. Pan Benton pod- 
kreśla, że tegoroczny sukces polskich 
jeźdźców jest tem większy, iż zdoby- 
wając puhar po raz trzeci przywożą 
gó tym razem na stałe do kraju. Mi- 
nister: Zaleski w odpowiedzi podzię- 
kował p. Bentonowi za jego życzenia 
oraz wyraził podziękowanie za goś- 
cinność i serdeczne przyjęcie, jakiego 
rok rocznie doznaje w Ameryce pol- 
ska ekipa. 

Śfan Banku Polskiego 
WARSZAWA. 16.X1. Pat. Bilans Banku 

Polskiego za pierwszą dekauę listopada rb. 
wykazuje zapas ziota 652.394 tyc. zł., t. j. 
o 46 tys. zł. więcej, niź w poprzedniej de- 
kadzie. Pieniądze i należności zagraniczne, 
Zaliczone do pokrycia, wzrosły o 2.058 tys. 
zł. do sumy 414.080 tys, zł., natomiast nie- 
zaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 
4.548 tys zł. do sumy 95.730 tys, zł, Port- 
fel wekslowy spadł o 8.408 tys, zł. i wy- 
nosi 736.582 tys, zł. Pożyczki zastawowe 
powiększyły się o 1.085 tys. zł. do sumy 
26.016 tys. zł. Pozycja natychmiast  płat- 
nych zobowiązań wziosła o 67.926 tys, zł. 
i wynosi obecnie 479.431 tys. zł. Obieg bi- 
letów bankowych spądł o 81.761 tys. zł. i 
wynosi 1.310.415 tys, zł. Stosunek procen- 
towy pokrycia obiegu biletów i natych- 
miast płatnych zobowiązań Banku wyłącz= 
nie złotem wynosi 38,13 proc., t. j. 8,13 
proc. ponad pokrycie statutowe. Pokrycie 
kruszcowo-walutowe wynosi 61,39 proc. 
(ponad pukrycie statutowe 21,39 proc.) 

reszcie pokrycie złotem samego tylko 
poza biletów bankowych wynosi 52,7 
proc. 

Jak zamierza Gdańsk 
uczcić jubileusz Papieża 

„ GDAŃSK. 16.X1. Pat. Z okazji przypa” 
dającej w grudniu rb. 50-tej rocznicy uzy- 
skania święceń kapłańskich przez obecne- 
go Papieża, utworzył się w Gdańsku dla 
uczczenia tej rocznicy specjalny komitet 
złażóny wyłącznie z przedstawicieli nie- 
mieckiej ludności katolickiej, Polską lud- 
ność katolicka wolnego miasta, stanowią- 
ca połowę katolickiej ludności Gdańska 
została całkowicie pominięta w tym komi- 
tecie, który jednak mimo to uzurpuje so- 
bie prawo występowania w imieniu ogółu 
ludności katolickiej w. m. Gdańska. Uro- 
Czystość ta będzie urządzoną przez komi- 
tet w dniu 8 grudnia. Nie jest ona też po- 
zbawiona pewnego posmaku politycznego, 
albowiem—jak głosi program obchodu, 
ogłoszony przez komitet—celem jego bę- 
czie w szczególności podziękowanie Pa- 
pieżowi zą utworzenie samodzielnej djece- 
zji gdańskiej. 

Dzisiejszy kamer zawiera 6 stron oraz dodalek „Słówko” 

ŁOWO 
WILNO Niedziela IT listopada 1923 r. 
  

  

„:. pieranie rolnict ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
Ldementowanie fantastycznych pogłosek 

Z Kowna donoszą: W Rydze obie- 
gają pogłoski, iż rząd łotewski wy- 
znaczył delegację do mieszanej łotew- 
sko-polskiej komisji dla ostatniego 
„ustalenia granicy między Łotwą a 
Wileńszczyzną. W związku z tem 
predstawiciel „Elty* zwrócił się do 
łotewskiego ministerstwa Spraw za- 
granicznych, pragnąc zasięgnąć infor- 
macji, czy pogłoski te są uzasadnio- 
ne. 

Oświadczono mu, iż jest to dla mi- 
nisterstwa nowiną. Żadnej komisji w 
tyw celu nie wyznaczono, nikogo na 
granicę nie wysyłano. Być może prze: 
widziano podróż inspekcyjną naczel- 
nika polocji pogranicznej, lecz podró- 
że takie od czasu do czasu odbywały 
się na wszystkich pograniczach. | 

Ministerstwo zaprzeczyło również 
wiadomości przedstawiciela „Pata”* w 
Rydze, która obiegała prasę polską, 
iż podróż prezydenta Łotwy do Litwy 
będzie dopóty nieaktualną, dopóki 
między Litwą a Łotwą nie zostanie 
zawarty układ handlowy. W takiej 
płaszczyznie—oświadczono w  mini- 
sterstwie— nikt sprawy nie stawiał i 
my ze swej strony nie możemy po- 
nosić odpowiedzialności za komunika- 
ty „Pata”, 

Z inaych dobrze poinformowanych 
źródeł donoszą, iż prezydent Letwy 
osobiści pragnie wielce  oewiedzić 
Litwę i w przyszłym roku podróż je- 
go dojdzie do skutku. W rb. podró- 
ży przeszkodziły niespodziewane o: 
koliczności. 

Tekst nstawy 0 zmianie ieformy 
w Litwie 

$ 1. 

Wiašcicielowi ziem:, wymienionemu w 
P. g, $ 1 Ustawy o reformie ziemi, pozo- 
Stąwia.się „normę ziemi _. niepodlegającej 
wywłaszczeniu w ilości 150 ha, jeśli wy- 
właszczona Od niego, na mocy Ustawy o 
reformie rolnej ($ 1 p. g.) ziemia nie zo- 
stala wydzierżawiona na potrzeby kultural- 
nej gospodarki rolnej. : 

Względem właściciela ziemi, który w 
chwili ogłoszenia ustawy O reformie rolnej 
miał więcej niż 200 ha, "jeśli ziemia jego 

roltej 

znajduje się w obrębie miast, posiadających ' 
nie mniej 50.000 mieszkańców .lub w 
pierwszej strefie tych miast, zasad pomie- 
nionego paragrafu się nie stosuje. ao 

$ 2. 
Normą ziemi, wskązana w $ I niniej- 

szej ustawy, może być powiększona 0 ob- 
szar ziemi, któryby pozostał” oprócz nor- 
my, a nie nadawał się dla utworzenia Od 
rębnego samodzielnego gospodarstwa lub 
przydzielenia go do sąsiednich gruntów 
małorolnych gospodarzy. 

‚ 8.3. 
Osoba, która nabyła normę ziemi, nie- 

wywłaszczoną na mocy Ustzwy o reformie 
rolnej, z prawami przewidzianemi przez po- 
mienioaą ustawę na ziemię ;wywlaszczoną, - 
korzysta z praw wskazanych w $1i 2 ni- 
niejszej ustawy. 

$ 4. 

Minister Rolnictwa wydaje przepisy w 
sprawie wykonania niniejszej ustawy. 

Dtworzenie syndykata tytoniowego w Litwie 
Z Kłajpedy donoszą: W tych dniach 

w Kłajpedzie odbył się zjazd litew- 
skich fabrykantów . tytoniowych, na 
którem rozważano sprawę utworzenia 
syndykatu tytoniowego celem usunię- 
cia konkurencji między fabrykantami 
tytoniu. Narady trwały kilka dni i da- 
ły wynik pozytywny. W końcu poro- 
zumienie zostało osiągnięte we wszyst- 
kich najważniejszych kwestjach, zwłasz- 
cza co do ustalenia kontyngensu dla 
każdej fabryki, co w toku narad wy- 
wołało wielkie spory. W związku z 
porozumieniem, jakie nastąpiło, po- 
wstał projekt założenia nowego to- 
warzystwa, w którym będą reprezen- 
towani wszyscy fabrykanci tytoniu w 
Litwie. Założenie towarzystwa i roz- 
ważenie jego statutu ma nastąpić w 
najbliższym czasie. Siedzibą nowego 
towarzystwa ma być Kłajpeda. 

Strajk w plmnajnm w  Ocianie 
Z Uciany donoszą, iż onegdaj 

zastrajkowali uczniowie gimnazjum 
uciańskiego „Saule”*, odmawiając u- 
częszczania do gimnazjum dopóty, 
dopóki gimnazjum nie zostanie u 
państwowione. 

Lmniejszenie bezrobocia 
powiecie w kłajpedzkim. 

Z Kłajpedy donoszą: Według wiado- 
mości biura statystycznego kraju Kłajpedz- 
kiego, licyba bezrobotnych w powiecie 
Kłajpedzkim wynosiła miesięcznie średnio: 
w 1922 r.—814 osób, 1923— 492, 1924—786. 
1925 - 1007, 1926—1163, 1927—810, 1928— 
447. W ten sposób od r. 1927 daje się za: 
uważyć zmniejszenie liczby bezrobotnych, 
co ma być wynikiem polepszenia Sytuacji 
ekonomicznej kraju Kłajpedzkiego. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ; 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. ы 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. : 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. ! 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. ł 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. | 
KLECK — sklep „Jednošė“. ! 
LIDA — ul. Suwaiska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WOŁKOWYSK — 

UENY OGŁOSZEŃ: wiersz miliwetro jednoszpałtowy na eironie 2-ej i Jej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika kod 
Zagraniczne 50 proc. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

СРБОСВДЕИЕЛЕРЕДЛРАЦИР ОЕ 

Ža tekstem 15 groszy. ńomunikaty oraz 
reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej. Ogioszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 £roszy. 

Tardleu zdohywa zwolenników wśród opozycji 
PARYŻ, 16 XI. PAT. Dzielne rozwiązanie przez Tardieu kryzysu ga- 

binetowego oraz jasne wytyczne jego polityki zarówno wewnętrznej, jak 

i zagranicznej zdobyły mu licznych stronników nawet wśród ugrupowań, 

które stanęły w opozycji. Dowodem tego jest poważna większość  osiąg: 

nięta po zakończeniu debaty nad oświadczeniem cządowem oraz wystąpie: 

nie szeregu posłów z grupy radykalnej, z której opozycyjnem stanowiskiem 

nie mogą się pogodzić. Podobny rozłam grozi unji republikańsko - demo- 

kratycznej. liczącej 100 deputowanych. 

Niezadowolenie z p. Marin'a 

Poważny odłam tej grupy jest niezadowolony ze stanowiska swego 

prezesa deputowanego Marin, który głosował przeciwko ratyfikacji ugody 

waszyngtońskiej w kwestji długów francuskich, dalej przeciwko gabinetowi 

Brianda, czem wywołał jego upadek i wreszcie ostatnio przeciwko gabine- 
towi Tardieu. Sytuację komplikuje zamiar Marin'a postawienie swojej kan- 

dydatury na wakujące stanowisko wiceprzewodniczącego lzby. Kandydatura 

Marin'a wywołuje wśród członków jego grupy liczne protesty. W kulua- 
rach lzby obiega pogłoska, że jeżeli Marin wystawi swą kandydaturę, to 

koło 30 posłów wystąpi z grupy, tworząc nową irakcję centrum republi 

kańskiego. 

ROZŁAM W GRUPIE P. MARIN'A ZDECYDOWANY. 

PARYŻ. 16. 11. (PAT). W związku z zebraniem grupy parlamentarnej deputowane- 
go Marin w kuluarach Izby krążą pogłoski, że około 10 członków tej grupy zgłosiła swe 
ustąpienie, wobec stanowiska zajętego przez dep. Marin w czasie niedawnych obrad w 
Izbie Deputowanych. 

DELEGACJA FRANCUSKA W SPRAWIE ZAGŁĘBIA SAARY. 

PARYŻ. 16.11. (PT). Na dzisiejszem posiedzeniu rady ministrów Briand 
dał obraz ogólnej sytuacji międzynarodowej oraz przedstawił radzie do za- 
twierdzenia skład delegacji francuskiej do rokowań w sprawie zagłębia Saary 
pozostającej pod przewodnictwem ministra robót publicznych. Delegacja ta 
rozpocznie swe prace w przyszłym tygodniu. 

Briand przygotowuje drugą konferencję haską 

PARYŻ, 16—XI. Pat. Briand przyjął ambasadora francuskiego w Lon. 
dynie, z którym odbył naradę w sprawie przygotowania druglej konferencji 
haskiej oraz w sprawie terminu konferencji morskiej pięciu mocarstw. 

- Rokowania francusko-polskie 
w sprawie wzajemnego ubezpieczenia górniczego 

PARYŻ, 16—X1. Pat. Rozpoczęte w dniu 14 listopada rokowawia 
francusko-polskie mające na celu zawarcie układu w sprawie wzajemnych 
stosunków w zakresie ubezpieczenia górniczego toczą się w obecnej chwili 
nad sprawą zapewnienia górnikom polskim, pracującym aa terenie Francji, 
prawa korzystania z dobrodziejstw ustawy o ubezpieczeniach społecznych 
oraz ustawodawstwa, dotyczącego emerytur. Zawarcie układu w powyższej 
sprawie przewiduje konwencja polsko-irancuska o pomocy i opisie spo- 
łecznej z dnia 14 listopada 1920 roku. 

  

Ostry kryzys gabinefowy w Gzechosłowacji 
DAREMNE ZABIEGI PREMJERA UDRŻALA, 

PRAGA. 16. 1. (PAT). W dalszym ciągu narad nad utworzeniem nowe- 
go gabinetu, trwających już prawie trzy tygodnie, odbyła się konferencja 
stronnictw agrarnych z przedstawicielami czeskich socjaldemokratów. Konfe- 
rencją nie dała narazie pozytywnego wyniku z powodu znacznej różnicy sta- 
nowisk obu stron, rokowania jednak będą kontynuowane. ; 

Dziś premjer Udrżal odbył konferencję z przedstawicielami niemieckich 
socjaldemokratów. Na skutek przeciągania się nrad sytuacja zaczyna przybie 
rać charakter ostrego krzyzysu gabinetowego, przy którym utworzenia rządu 
nie należy oczekiwać w ciągu najbliższych dni, a to z powodu zasadniczo 
odmiennych zapatrywań na sytuację w obozie dotychczasowej koalicji rządo- 
wej i w obozie socjalistycznym. 

Spisek habsbursko-legifymistyczny w Jugosławii 
Pierwszą ofiarą był redaktor Schengel 

WIEDEŃ, 16. XI. PAT. „Wiener Aligemeine Ztg.* w depeszy ,z Zagrzebia donosi 
że tamtejsza policja wykryła szeroko rozgałęziony „w Jugosławii spisek habsbursko- 

legitymistyczny, nici którego wiodą do Wiednia, Gracu i Budapesztu. Organizacja tą 
w pierwszych dziesięciu miesięcach dokonała szeregu zamachów politycziych. Ofiarą 
jednego z tzch zamachów padł wydawca i redaktor AntoniSchlegel. Kierownicy wspom 
nianej organizacji przebywają poza granicami Jugosławii. 

Załatwienie sojuszu państw Małej Enfenty 
BUKARESZT, 16 X1. PAT. Minister spraw zagranicznych Mironescu 

i poseł czechosłowacki Kuenljizerski oraz poseł jugosłowiański Antic do: 
konali wymiany dokumentów, ratyfikujących akt powszechny, dotyczący po- 
jednawczego i rozjemczego załatwiania zatargów między państwami Małej 

Ententy oraz w sprawie stosunków prawnych między temi państwami. Je- 

dnocześnie dokonano wymiany instrumentów  ratyfikujących protokół w 

sprawie przedłużenia traktatu sojuszniczego, istniejącego między państwa- 

mi Małej Ententy. ) £ 
  

Nowy amhasador sowiecki w Londynie 
MOSKWA, 16 XI. PAT. Ambasadorem sowieckim w Londynie mia- 

nowano Sokolnikowa, przewodniczącego sowieckiego syndykatu naftowego 
Nominacja ta wskayuje, że Sowiety starać się będą wykorzystać wznowie- 
nie stosunków dyplomatycznych z Anglją dla rozszerzenia obopólnej wy- 
miany towarów i wzajemnych stosunków handlowych. 

Sowiefy domagają się wydania Biesiadowskiego 
PARYŻ, 16 XI. PAT. „Paris Midi" podaje z Berlina wladomość, 

że rząd sowiecki wręczył wczoraj ambasadorowi francuskiemu 
w Moskwie notę, domagającą się wydania b. radcy ambasady 
sowieckiej we Francji Biesiadowskiego. Nota rządu sowieckiego 
przesłana będzie do Paryża, gdzie podana będzie decyzji odpo 
wiednich władz sądowych. 

BIESIADOWSKIEGO OSKARŻONO O PRZYWŁASZCZENIE SUMY 
15.270 dolarów. : 

MOSKWA. 16.11. (PAT). Agencja Tass donosi, iż proces Biesiedow- 
skiego rozpocznie się w dniu 20 bm. przed, trybunałem najwyższym. Biesie- jg 
dowski oskarżony jest o przywłaszczenie sumy 15.270 dol. Biesiedowski, któ- ję 
remu doręczono wezwanie, odmówił stawienia się przed trybunałem. 

   
          

mentem. Takie rozwiązanie nie podraża chle- 
ba robotnikowi polskiemu a jednak da spra- 
wiedliwszą cenę rolnictwu niż tą jaką w tej 
chwili otrzymuje. W ten sposób zapewni się 
rolnictwu na szereg lat opiekę, a kombinacje 
z premjami nie należy uważać za wystarcza 
jące i trzeba usunąć wszystko co wprowa 
dzeniu premij wywozowych może stanąć na 
przeszkodzie, a usunięcie tych przeszkód nie 
da się tak szybko uskutecznić, jak to chwi 
1а wymaga. 

. Premie wywozowe musi poprzedzić znie 
sienie przestarzałych podatków, przepisów 
przemiałowych i udzielenie rzeczywiście ni- 
skich taryf kolejowych na eksport". 

Z drugiej strony brak jest uwzglę- 

dnienia potrzeb rejonów regjonalnych, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o Wileńszczy- 
znę. Sprawa ta została przez nas wy- 
czerpana w szeregu artykułów na tem 
miejscu umieszczonych, zwłaszcza w 

artykule p.t. „Wilno żyje uroczystościa 
mi — Wilno gospodarczo umiera". Nie 
możemy tut powstrzymać się od wyra- 
zów zdziwienia, że jeden z miejsco- 
wych organów prasy, pretendujący na 
miano pisma pas excellence „krajowe- 
go” tak się oburzył z powodu cytowa- 
nego artykułu, uznając nasze zarzuty 
pod adresem Warszawy za nienzasad- 
nione. Jako regjonalności wierni je- 

steśmy zasadzie gospodarczej: „łącz- 
ność w rozbieżności”. Przyjmując tę 
fazę, stwierdzamy, że odrębność odr 
mienności i różnolitości stosunków a 
nieraz i rozbieżności potrzeb tereno- 
wych uznajemy, jednak jako państwo- 
wcy wyzyskujemy je tylko dla tego, 

żeby — przy należytem nastawieniu 

polityki gospodarczej — tem trwalsze 

zakładać podwaliny politycznej i gospo 

darczej łączności poszczególnych rejo- 

nów lub odcinków. I dlatego nie waha- 
my się twierdzić, że dużym minusem 
w polityce Warszawy jest ten brak 

świadomości potrzeb rejonów, 'a prze- 

dewszystkiem potrzeb Wileńszczyzny. 

W polityce popierania rolnictwa Wileń 

szczyzna, jako teren w 80 proc. wybit- 

nie rolniczy, powinna być traktowana 
nie równorzędnie jak dotychczas z in- 
nemi dzielnicami, lecz wyjątkowo. Za 
tóm przemawia jej przeszłość historycz 
na, stan obecny i perspektywy przysz- 
łości. Harski. 
  

Pułkowi Pierwszemu Arfylerji 

CZEŚĆ! 
DZISIAJ STACJONOWANY W 

WILNIE I PUŁK ARTYLERJI POLO- 
WEJ ŚWIĘTUJE 15-LECIE SWEGO 

ISTNIENIA. STRZAŁY ARMAT TEGO 

PUŁKU  "WITALY  JUTRZENKĘ 
WSCHODZĄCEJ WOLNOŚCI PAŃ- 

STWA POLSKIEGO. CZEŚĆ POLEG- 

ŁYM JEGO BOHATEROM. CZEŚĆ U- 

CZESTNIKOM WALK I SPADKOBIER 

COM TRADYCJI. 

AO TTT NIN PTE 

20-TA LOTERJA PANSTWOWA. 

2.gi dzień ciągnienia. 

40000 zł. wygrał Nr. 81933 
20.000 zł. wygrał Nr. 188742 
5000 zł. wygrały nr. 134199 163803. 
Po 100 zł. wy: nr. 24287 45339 89066 

92845 119639 124120 133536 163898 
Po 300 zł. wygrały Nr. 6342 6856 23921 

26915 41693 55541 60528 80551 90634 103425 
111620 115164 150099 157124 

Po 200 zł. wygrały nr.: 7480 16659 42447 
42962 47749 48158 53666 75560 95884 98336 
103119 114044 121711 122370 128774 136917 
145957 169173 162667 163072 166298 170613 
177507 182035 188085 188338 188486 201955 

Po 150 zł. wygrały nr.: 2570 5258 6354 
13338 16999 19718 26383 26991 29448 33767 
34058 34085 35766 40446 41071 41892 41839 
44864 46198 52976 55030 55971 58704 60019 
61765 62215 63554 63671 68066 68594 68835 
74684 76371 76875 77861 78919 79222 80143 
82043 82182 83473 83518 84582 85889 87090 
88202 88510 91109 95246 98250 99202 99337 
"100052 101504 102943 104825 112178 116396 
116445 110016 119307 110570 120203 121720. 
123885 127419 127805 129281 129738 130951 
131279 131324 131878 133604 133868 137184 
138601 139792 140945 142026 142387 142561 
143982 147594 147684 148840 152242 153092 
153319 155338 155928 158045 158424 158971 
159520 160571 161115 162229 162677 163019 
163133 163392 166038 168242 169386 169390 
171153 171230 171753 172059 173394 174876 
175198 177136 178372 181348 181421 184419 
185491 185741 186133 189287 190397 191879 
192896 193768 195295 199686 201034 201423 
201740 202059 204901 205128 205281 206040 
206729 208545 209411 209705 
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Wizyfa króla włoskiego w Watykanie 
Wizyta króla włoskiego w Waty- 

kanie została oficjalnie wyznaczona 
na dzień 5 grudnia. Ceremonjał tej 
wizyty nie jest jeszcze opracowany w 
szczegółach. 

Według jednego projektu, król 
i królowa udadzą się do Watykanu 
w galowej karocy, z eskortą kirasje- 
rów; wzdłuż całej drogi od Kwirynału 
do Watykanu będzie stał szpaler wojsk 
włoskich. U wstępu na tervtorjum wa” 
tykańskie, na Largo Carlomagno, spo- 
tkają króla władze cywilae papieskie; 
wśród szpalerów gwardji watykańskiej 
król wejdzie do Cytadeli drogą, obie- 
gającą za bazyliką Św. Piotra, zwaną 
via dei Fondamenti. W podwórzu Św. 
Damazego król z królową wysiądą z 
karocy, której drzwiczki otworzy ksią- 
żę Ruspoli, magister św. Oficjum, 
przy dźwiękach fanfar papieskich, gra- 
jących hymn domu Sabaudzkiego. 
Orszak otwierać będzie i zamykać 
gwardja szwajcarska, w wielkich ga- 
lowych mundurach. Przez wielkie scho- 
dy, przez szereg sal, królewska para 
uda się do sali Tronowej, gdzie na- 
stąpi spotkanie z Papieżem. Król 
i królowa zasiądą na podjum, pod 
baldachimem, po obu stronach Papie- 
ża. Po rozmowie z królem i królową; 
dwór królewski będzie przedstawiony 
Jego Świętobliwości; Pius XI wręczy 

królowi i królowej podarki na pomiątkę 
pierwszej wizyty i pojednania. Potem 
królewska para przejdzie do aparta- 
mentów Kardynała Sekretarza Stanu 
i po odwiedzeniu Bazyliki Św Piotra 
wróci z orszakiem na Kwirynał. 

Istnieje też podobno projekt inny: 
Ściśle naśladując ceremonjał wizyty 
Królewskiej belgijskiej, Król i Królo- 
wa udaliby się do Watykanu automo: 
bilami papieskiemi. Byłby to piecwszy 
wypadek zjawienia się na ulicach 
Rzymu papieskich proporczyków. I 
byłaby to wielka krzywda dla pra- 
starej, tradycyjnej, brudnej, a kocha: 
nej rzymskiej gawiedzi, któraby była 
pozbawiona należącego się jej z pra- 
wa widoku. 

Byłaby wprawdzie niezadługo ро- 
ciecha nowa dla tłumu: Ślub Krėle- 
wicza— prawdziwego nie z bajki, ale 
pięknego, jak w bajce i bardzo lubia: 
nego Księcia Piemontu. Ale to ma 
być dopiero óśmego stycznia. Za dłu- 
go wypadnie czekać na te nowe 
„circenses“. Ufajmy, że zmysł polity- 
ki wewnętrznej nie pozwoli rządowi 
na zaprzepaszczenie tak Świetnej oka- 
zji—i że nie jakimś Cadilląciem czy 
Laucią, a peszustną, pozłocistą ka: 
retą pojedzie Król do Papieża. 

Brat Pius. 
  

  

  

ĄNGZAS | 
CZEKOLABAĄ + KAKAO 

Do nabycia wszędzie. 
  

  

będziemy ścigali i pociągali 

ODDZIAŁ w WILNIE, 

Ekspedycja, clenie, żeglugę, 

magazynowanie, finansowanie, przeprowadzki i zwózkę. 

lale (niegowc, (brwiegrmowo 
g „KWADRAT: 6 

prawdziwej znanej 
firmy światowej 

  
  

    

Od pewnego czasu są rozpowszechniane fałszywe wiado- 

mości, iż Oddział firmy C. Hartwig w Wilnie zwija się. 

Kategorycznie zaprzeczając temu — zaznaczamy, iż 

nej osoby, rozpowszechnłające te I podobne temu wia- 

domości, szkodzące interesom firmy. 

"Telefony: Dyrekcja 14-40 
Biuro 
Składy 

Załatwia następujące czynności: 

a! Najlepsze 

„QUADRAT* 

  

do odpowiedzialności kar- 

Międzynarodowi Ekspedytorzy 

G. Harfwig 
Spółka Akcyjna w Poznaniu. 

W. Stefańska Nr. 29 

1051 
999 

„ inkaso ubęzpieczeniowe, 

  

    

  

  

              

  

Tylko z kwadratow 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru, 

ą marką fabryczną 

  
  

SKŁAD 
FABRYCZNY   Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie 2 ‹ 

M. ZLATIN "in; & 
niajcie na inne,   

  

  

Niemiecka lekka atletyka 
Był czas, że marzeniem każdego 

chłopca było zostać wiełkim poetą. 
Wzruszać ludzi głębią uczucia, olśnie- 
wać czarem złota, porywać siłą namięt- 
ności — oto mniej więcej co obiecywali 
sobie dawni młodzi ludzie. 

Dawni — bo dziś, z wyjątkiem mo- 
że nielicznych młodzieńców i wydaw- 
ców, którzy trwają w zamiarze zanu- 
dzania bliźnich Ślamazarnemi tworami 
„Swej duszy”, dziś każdy zdrowy i nor 
malnie rozwinięty chłopak marzy o su* 
kcesach na polu sportówym, Zwłaszcza 
w boksie. Zostać mistrzem świata w 
boksie! Czyż może być wspanialsza i 
bardziej ponętna karjera. Sława, okla- 
ski, zachwyty, pieniądze — wszystko 
to są nieodzowne konsekwencje zdoby- 
cia tytułu mistrza świata. Nawet nieko- 
niecznie świata — mniejszą, ale wystar 
czającą, porcję tych przyjemności otrzy 
muje się przy mistrzostwie Europy lub 
swego państwa, o ile rzecz prosta pań 
stwo to nie jest tak zacofane pod wzglę 
dem sportowym, jak Polska. 

Zmieniły się czasy i gusta. Czło- 
wiek z Zachodu, zwłaszcza dżentelman 
z Ameryki, daje się porwać entuzjazmo 
wi na widok silnego uderzenia pięścią. 

Wierne choćby najsilniejsze, nic go nie 
obchodzą. 

Kto jest najsilniejszym człowiekiem 
na świecie? Rigoulot, mały, krępy. Fran 
cuz, podnosi oburącz i utrzymuje nad 
głową na wyprostowanych ramionach 
273 kilogramy. Fantastyczny ciężar. 
Poprzedni rekord należał do Niemca i 
wynosił 250 kilo. Obecnie Rigoulot nie 
ma godnego siebie przeciwnika. Cadi- 
ne również Francuz, stoi najbliżej — je 
dnak kilkanaście kilogramów dzieli go 
zawsze od mistrza. 

Ale zawody w podnoszeniu ciężarów 
nie są modne, mało się niemi interesu 
ja, nie wzbudzają sensacji i zachwytu. 
Wszyscy przyznają Rigoulotowi słonio- 
wą siłę — natomiast miana najsilniej- 
szego człowieka świata przyznać mu 
nie chcą. Ten tytuł trzeba zdobyć w 
walce, trzeba namacalnie pokonać 
kontrkandydatów. 

Atleci w rodzaju Cyganiewicza, 
Garkawienki czy Stekkera są świetny- 
mi aktorami i niczem więcej. Każdy wie 
że ich walki są wyaranżowane, wyre- 
żyserowane, omówione zgóry. Można 
pójść do cyrku popatrzeć na te 130ki- 
liwe bryły mięsa, można się poemocjo- 
wać niespodziewaneym sukcesem Czar 
nej Maski, można pogwizdać i porzu- 
cać zgniłemi jajami na Poshoffa, ale 

Wybory do rad gminnych w Niemczech 
BERLIN. 16.11. (PAT). W niedzielę odbędą się w całych Prusach wy- 

bory do rad komunalnych oraz do sejmików okręgowych i powiatowych, w 
Berlinie zaś rozpisane są wybory do rady miejskiej i do 20 rad dzielnicowych. 
O mandaty ubiega się oddzielnie 21 stronnictw i ugrupowań. Ze względu na 
ostatnie wypadki na tle afery korupcyjnej braci Sklarków kampanja przedwy- 
borcza prowadzona jest z niezwykłą namiętnością. 

Policja berlińska zarządziła na dzień jutrzejszy ostre pogotowie alarmo- 
we, mobilizując całą załogę policyjną. Przed poszczególnemi lokalami wybor 
czemi ustawione będą posterunki policyjne, pod ochronę których przewiezio* 
ne zostaną po zakończeniu głosowania kantki wyborcze do głównego urzędu 
wyborczego. 

Namiętna kampanja przedwyborcza doprowadziła ubiegłej nocy w kil- 
ku punktach miasta do krwawych starć między komunistami i hittlerowcami, 
przyczem doszło do wymiany strzałów. Policja w związku z tem dokonała 35 
aresztowań. Dziś w godzinach przedpołudn. zaznaczyła się w dzielnicach 
robotniczych wzmocniona agitacja przedwyborcza. Ulicami przeciągały samo 
chody propagandowe, zaopatrzone w głośniki. Najzacieklejszą kampanję pro 
wadzą komuniści i socjaliści. 

Nieuchwytny morderea—zadysta w Dusseldorfie 
KOMPROMITACJA POLICJI NIEMIECKIEJ. 

BERLIN. 16.11. (PAT). Mimo wytężonej akcji ze strony organów politycznych, 
w której uczestniczą najwytrwaniejsi kryminaliści pościg za tajemniczym mordercą - sa 
dystą, niepokojącym w miesłychany sposób ludność Duesseldoriu, nie dał żadnych wyni 
ków pozytywnych. Policja stoi przed zagadką w dziejach kryminalistyki niemieckiej nie- 
znaną. Zbrodniarz z niewidzianym cynizmem i uporem manjackim zasypuje urząd poli. 
cyjny i redakcje dzienników duesseldoriskich listami, zawierającemi wskazówki, gdzie 
ukrył zwłoki swych ofiar. Na podstawie jednego z takich listów policji udało się wczo- 
raj faktycznie odnaleźć w lesie za miastem zwłoki kobiety, która przed kilku miesiącami 
znikła wśród zagadkowych okoliczności. 

W trosce O los młodzieży i dzieci, wśród których morderca wybierał ostatnie swe 
ofiary, wydano zarządzenia, mające na celu ochronę dziatwy szkolnej przed zamachami 
mordercy. Ludność opanowana lękiem oczekuje z godziny na godzinę nowych zamachów. 
Policja otrzymuje codziennie setki anonimowych listów i denuncjacyj, zdradzających ce. 
chy zbrodniczej psychozy. Niesłychane wrażenie wywarł ostatni list mordercy, nadesła- 
ny duesseldoriskiemu dziennikowi komunistycznemu, w którym zbrodniarz zapowiada no- 
wy zamach, wymieniając szczegółowo okolicę, gdzie zamierza go dokonać. 

Zamieszki wewnętrzne w Ausfrii 
Wznowienie pracy na wyższych uczelniach w Wiedniu 

WIEDEŃ. 16 XI. PAT. Konferencja rektorów postanowiła rozpo cząć 
w poniedziałek wykłady na wszystkich wyższych uczelniach wiedeńskich, 
z wyjątkiem politechniki. Przymus legitymowania się pozostaje nadal w 
mocy. 

Maria Gurie-Skłodowska o swej wizycie w Ameryce 
PARYŻ. 16.X1. Pat. Pani Curie-Skłodowska powróciła w dniu dzisiejszym z Ame- 

Tyki, przywożąc 50 tysięcy dolarów, wręczonych jej przez prezydenta Stanów Zjed- 
noczonych Hoovera na ząkupno 1 gramu radu. Zapytana przez korespondenta P.A.T. 
o wrażenia, odniesione w czasie ostatniej podróży do Stanów ' Zjednoczonych pani 
Curie-Skłodowska oświadczyła, że zachwycona jest niezliczonemi ;dowodami sympatji, 
z któremi spotkała się ze strony przedstawicieli władz, sfer naukowych oraz ludnoś- 
ci, jak również ze strony dyplomatycznego przedstawicielstwa Polskii 

  

Niepokoje na Uniwersyfecie Jagiellońskim 
Senat Uniwersytetu nadał rektorowi specjalne kompetencje 

KRAKÓW. 16.X1. Pat. Dzisiaj po południu odbyło się w uniwersy- 
tecie Jagiellońskim posiedzenie senatu w sprawie ostatnich zajść na uni. 
wersytecie. Powzięto następujące uchwały: 

Upoważniono rektora do zamknłęcia uniwersytetu w razie 
powtórzenia się rozruchów, a dalej postawłono, że od ponie- 
działku urzędnicy I służba uniwersytecka będą przy wejściu do 
uniwersytetu sprawdzać legitymacje akademickie celem zapobie- 
żenia wtargnięciu żywiołu obcego. Następnie wybrano komisję 
dyscyplinarną, która będzie rozpatrywała wszystkie skargi — ха- 
żalenia, wniesione w tej sprawie do senatu. 

WCZORAJ WYKŁADY ODBYŁY SIĘ NORMALNIE. 

KRAKÓW. 16.11. (PAT). Na uniwersytecie Jagiellońskim odbyły się 
dziś normalne wykłady na wszystkich wydziałach z udziałem akademików- 

, żydów. Na dziś po południu wyznaczone było posiedzenie senatu w sprawie 
ostatnich zajść. 

WOZIE 

Wielka kafastrofa kolejowa w Antwerpii 
ANTWERPJA, 16 XI. PAT. Przy wejściu na dworzec wykoleił się po- 

ciąg osobowy. 20 osób odniosło rany. 

Bandyci ograbili 18 osób 
BUFFALO, 16. XI. PAT. W czasię przyjęcia w jednym z tutejszych domów 

wtargnęła przez Okno do sali, gdzie odbywała się uczta banda złodziei, która napadła 
na 18 osób, znajdujących się przy stole i ograbiła je z biżuterjj i kosztowności na 
ogólną sumę 8 tys: f. ; 

Goście w pierwszej chwili przypuszczali, iż chodziło tu o żart, będący w pro- 
gramie wieczoru i zdali sobie sprawą z rzeczywistości dopiero wtedy, gdy zostali 
związani sznurami i ograbieni z kosztowności 

Wybory w Sejmiku iPowiafówym w Święcianach 
W dn, 15 i 16 b. m. obradował w Šwiecianach nowoebrany samorządowy 

Sejmik Powiatowy. Jedną z naiwaźniejszych czynności było dokonanie wyboru 
władz Sejmiku t. j. Wydziału i Komisji Rewizyjnej oraz kilku innych komisyj. 
Do Wydziału weszli pp.: inż, Benisławski, Naliwajko Żejmo, Cejko, Adamowicz 
i Mickiewicz (wszyscy z Bexpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem), zaś do 
Komisji Rewiz. pp.: Adolf Kopeć, delegat Prokuratorji Generalnej, inž. Pol- 
kowski i burmistrz Nowych Święcian —Świerbutowicz (wszyscy też z BBWR.). 

Grupa kilkudzi:sięciu człowków Sejmiku Powiatowego utworzyła „Bezpar- 
ty ny Klub Pracy Gospodarczej”, 

uwierzyć w rzetelność walk nie sposób. 
Oprócz zdeklarowanych  naiwnisiów 
nikt nie traktuje poważnie mistrzów 

wnikow zajął się zagadnieniami / wał- 
kowanemi już od setek lat. 

Obecnie są czterej poważni kandy 
ciężkiej atletyki. 

Inaczej rzecz się ma w boksie. Tutaj 
wszystko odbywa się serjo. Każdy 
mecz — to walka na śmierć i życie, to 
starcie się dwóch rywali, pnących się 
ku tytułowi mistrza, ku sławie i pie- 
niądzom. Walka odbywa się o tak wiel 
ką stawkę, iż żadna łapówka nie może 
mieć miejsca, nie' znamy takich prece- 
densów w historji boksu. 

W mistrzu świata wagi ciężkiej u- 
patruje się powszechnie najsilniejszego 
człowieka Świata — stąd walki o ten 
tytuł cieszą się takim zainteresowaniem. 
Niepokonanego przez długie lata Demp 
seya zwyciężył wreszcie dwa lata temu 
Tunney. Nowy mistrz okazał się skoń- 
czonym dziwakiem. Nie chciał bronić 
swego tytułu, zrzekł się go dobrowol- 
nie i wycofał się z czynnego życia spor- 
towego. Postanowił zająć się filozofją. 
Może skłonił go do tego doktorat hono- 
rowy, który mu przyznało grono prfoe 
sorów uniwersytetu w Yale, może za- 
pragnął pokazać, że on, mimo swego 
trzyklasowego wykształcenia, potrafi 
być i rzeczywistym doktorem filozofji. 
Tak czy owak zarzucił boks i miast wał 
kować pięściami twarze swych przeci- 

daci do tronu pięściarskiego. Paolino, 
były drwal baskijski, Young Stribling, 
Scharkey, Litwin z pochodzenia i 
Schmelling, Niemiec. Dwaj ostatni są 
najgroźniejsi i jednemu z nich bez- 
wątpienia należy się tytuł mistrza, ale 
nie mogą się pogodzić co do warunków 
finansowych i dlatego wciąż odwlekają 
decydujący mecz. 

Wielki to zaszczyt dla Europy, że 
jej przedstawiciel (Schmilling) jest wo 
góle godzien stanąć w szranki. Mistrza 
mi są już od kilkudziesięciu lat Amery- 
kanie i po nieudanej próbie wydarcia 
im tego tytułu przez Carpentiera żaden 
Europeiczyk nie mógł nawet się o to 
pokusić. ESEE 

Szkoda, że nie mamy wybitnych 
bokserów. Gdyby tak jakiś Kozłowski 
czy Dąbalski pobił magle  Paolina, 
Scharkieya i Schmellinga przyniosłoby 
tem samem Polsce więcej rozgłosu niż 
cały wydział _ propagandowy. 
przez dziesięcioletni okres swej działal- 
ności. | RS 

„„ Ale nie zanosi się na to wcale. Wo- 
góle amatorzy - bokserzy są do niczego 
a mamy przecie samych amatorów. [a* 
ko tacy są oni nawet nieźli, odnoszą od 
czasu, do czasu sukcesa — cóż z tego 
jednak kiedy nie interesuie to szerokiej 
opinji. W zeszłym tygodniu bokserzy 
poznańscy zwyciężyli w meczu z Pragą 

SZ. albo w podróży, alba 

Rradziei kodeksu dyplomatycznego 
ZK. Podobno przed niedawnem czasem 
tajny kodeks ambasady włoskiej w Ber 
linie został skradziony, a na skutek tej 
kradzieży cały personel ambasady nie 
wyłączając ambasadora został odwoła- 
ny. 
W związku z tym faktem dziennik ro 

syjski wychodzący w Paryżu „Ostatnie 
Nowiny* komunikuje: Że przed kilko- 
ma miesiącami jakiś poddany włoski, 
zaofiarował ambasadzie sowieckiej w 
Paryżu, kupno skradzionego kodeksu 
włoskiego za cenę 5000 dolarów. 

Czekista Iwanowicz odpowiedział 
mu, że na razie nie rozporządza odpo" 
wiednią sumą i że w ogóle musi się w 
tej sprawie porozumieć z Moskwą. 
Sprzedawcy polecono przyjść po raz 
drugi. 
W czasie powótrnej wizyty niefortunny 
złodziej padł ofiarą sprytnego oszustwa 
Wytłomaczono mu, że dokumenty mu- 
szą być poddane ekspertyzie. Eksperty- 
za ta trwała półtory godziny i pozwoli- 
ła Iwanowiczowi za pomocą doskona- 
łych aparatów fotograficznych skopjo- 
wać cały kodeks powierzony do eksper- 
tyzy. 
i A oddano sprzedawcy twier- 
dząc, że ambasada go nie może kupić 
gdyż nie jest on autentyczny. 

Pan Biesiedowski interpelowany w 
tej sprawie objasnia: że tego rodzaju 
czynności należą do czekistów niewcho 
dząc w kompetencję dyplomatów, wo- 
bec tego nie może twierdzić o prawdzie 
tego faktu. Natomiast z całą pewnością 
zapewnia, że jego kolega Boky od ja- 
kiegoś czasu odcyfrowywał tajne depe- 
sze włoskie jakie trafiły w ręce so- 
wieckie. . 

Niezawodny Środek ma niedomagania 
paryskich telefonów 

Każdemu, który miał do czynienia z telefo 
nem we Francji, a zwłaszcza w Paryżu, miał 
możność przekonać się wiele zdobycie połą 
czenia wymaga czasu, cierpliwości i trudów, 
dyż zarówno aparaty jak też i obsługa tele 

ROS niesłychanie opieszale i niedokład 
nie funkcjonują. Oczywiście że ten system 
telefoniczny doprowadza do rozpaczy każde 
go Francuza, któremu się cok olwiek spieszy 
a przecież w dzisiejszych czasach wyścigu 
pracy mało jest łudzi, którym nie zależy na 
pośpiechu. : 

Niezmierną ilość razy cała francuska pra 
Sa, poruszała sprawę potrzebę zmiany syste 
mu telefonicznego, motywując że przecież w 
innych krajach telefony oddają istotne usługi 
społeczeństwu. Sam dyrektor telefonów pan 
Germain — Martin, przyznaje słuszność ty- 
siącznym skargom na złe funkcjonowanie te 
lefonów, ale rząd mający monopol telefonicz 
ny jest głuchy na skargi i nic nie chce popu 
ścić z etaty. stycznego systemu. 

Aby .więc uniknąć denerwowania się stra- 

   

      

    
    

              

     

  

    

    

    

     
    

    

       
   

    

      

  

   

    

  

ty czasu, energji i zdrowia, znakomity publi- 
cysta pan Stefan Lauzanne radzj swoim r0- 
dakom zastosowanie jedynego niezwodnego 
środka na bolączki telefoniczne, to jest oby= 
wania się bez telefonu. 

Zastosowanie jakiegoś wynalazku jest do* 
piero wtedy postępem, gdy przynosi reakie, 
korzyści społeczeństwu i tak AS, 4 
lej, automobile, telegrafy, zastosowanie tych. 
wynalazków skraca czas i znacznie ułatwia. 
życie. To samo mogłoby by ć i z telefonami 
gdyby sprawnie funkcjonowały, lecz tak jak 
jest obecnie telefony tylko utrudniają życie, 
gdyż na zdobycie połączenia marnuje się nie 
raz trzy kwadranse czasu i nerwy, więc zna* 
cznie szybcjej i zdrowiej jest posługiwać się 
pocztą, metrem lub tramwajem, a telefonu u* 
żywać tylko w nadzwyczajnych wypadkach. ® 

Gdyby wszyscy poszli za jego rada, twief 
dzi pan Lauzanne, i urządzili demonstracyjny 
strajk telefoniczny, to w pierwszej linji u* 
niknęliby poważnej przyczyny zdenerwówa* 
nia a z czasem zmusiłyby rząd do zmiany sy- | 
stemu na bardziej dogodny, gdyż strata po. 
ważnych dochodów płynących z każdej roz 
mowy telefonicznej byłaby najpoważniejszym 
i najbardziej przekonywującem argumentem. 

A przecież obyć się można i bez telefoni 
bez którego żyli dziadowie i pradziadowie, d 
których statystyka mówi że dłużej żyli i by 
zdrowsi i mniej przedenerwowani. Z.K. 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jedne! 
tonny w zapłombowanych woząch 

dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handłowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 50 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14- —0 

NOWA ZDOBYCZ RADJO - TECHNIKI. | 

Zmaczne dotychczas trudności w korzy- 
staniu z tak doniosłego wynalazku jakim, 
jest radjo stanowiło ustawienie anten na dz 
chu lub w pokoju. kopanie uziemienia i inne 
instalacje w mieszkaniu. 

Dla radjosłuchaczy zamieszkałych na pr« 
wincji również sprawiło dużą trudność kd 
rzystania z radja ze względu na wysoką ce- 
nę aparatów wielolampowych, ładowanie a* 
kumulatorów i częsta zmiana drogich bateryj Ц 
anodowych. 1 

Z przyjemnością dowiadujemy się iż wszy, 4 
stkie te trudności zostały usunięte przez wy! 
puszczenie aparatów radjowych typu WAŻ/ U 
i WA3, które mają tą najważniejszą właśnie 
zaletę, iż bez anteny, akumulatora i baterfi 
anodowej dają dobrą, głośną i nadzwyczz 
czystą audycję radjową stacji lokalnej i : 
granicznych. ( 

Względnie niską cena tych aparatów umy, | 
żliwi jaknajszerszemu ogółowi nabycia ich. 

Aparaty wyżej wymienione znalazty $“ 
już w sprzedaży i są do nabycia na warui 
kach dogodnych w znanej — firmie radjo | у 
chnicznej „Ogniwo* w Wilnie przy ul. šv? Ag 
Jańskiej Nr. 9. " 

  

Orkiestra symfoniczna pod dyr. E. DZIEWULSKIEGO. 
Reżyserja: — AL. ZELWEROWICZA 

Dekoracje: — inż, W. MAŁKOWSKIEGO. 
Cały zespół — Chór — tańce — statyści 

TEATR MIEJSKI 
na POHULANCE 

„SEN NOCY LETNIEJ" 
czarowna fantastyczna baśn SZEKSPIRA 

ze śpiewami i tańcami z 

Całkowicie nowa 

в /М 
й 

We czwartek 21.XI 29 -Kl 

  

muzyką MENDELSSOHNA. 

artystyczna wystawa 
  

      

      

GATUNKÓW . oraz przyjmuję   

  

    

    
w stosunku 10 : 4. Czesi reprezentuią- 
cy dobry poziom amatorski ponieśli so- 
lidną i niespodziewaną klęskę. Zagrani- 
cą nie wzruszyło to nikogo: za dobrych 
bokserów uważają tam tylko zawodow 
ców (i słusznie) i tylko ich wynikami 
się pasjonują. 

„Podczas gdy w boksie każdy kto 
osiągnie iaki taki poziom czemprędzej 
staje się zawodowcem w lekkiej atlety 
ce nie jest to przyjęte. Parę dni temu, 
wracając z Japonji do Berlina, repre- 
zentacja lekko atletów Niemiec zatrzy- 
mała się na parę godzin w Warszawie. 
Młodzi ludzie bardzo szykownie poubie 
rani, dobrze wyglądający, zadowoleni 
z siebie. Spędzili parę tygodni na Da- 
lekim Wschodzie, mieli śwetną podróż 
ekspresem syberyjskm, zwiedzili kawał 
świata za darmo. 

Czem się mogą zajmować ci ludzie? 
Jakie biuro Ścierpiałoby urzędnika, któ 
ry trzy czwarte roku jest nieobecny: 

na zawodach, 
albo się przygotowuje do zawodów. 
Nie ulega kwestji, że mistrzowie Nie- 
miec są pocichu równie dobremi za- 
wodowcam jak bokserz”. 

Zresztą należy się im. Taki Eldra- 
cher biega 100 metrów w czasie stale 
bliskim rekordu światowego — 15,5 
albo 10,6. Peltzer ma rekord świata na 

ТЕСТОКА Sensacja 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 
LONGINA KULIKOWSKIEGO 

(byłego krojczego pierwszorzędnych 'firm warszawskich) 
WILNO, ul. WIELKĄ 13, 

Niniejszem zawiadamia Szanowną kliuntele, że zaopatrzył 
swój zakład, w duży wybór, Sodom o NAJLEPSZYCH 

obstalunki 
DAMSKIE MĘSKIE i UCZNIOWSKIE na ARÓW i 

ZA GOTÓWKĘ i NA RATY, 

  

. wszechświatowa! 

,, Najnowsza Kreacja 

tytana ekranu! 

Wkró jąęq* 
w kinie „Melios ° 

    

    

     
   

    

    
    

     

   
    

              

    

Zgubiono 
kartę nadliczbową wy” 
daną przez P.K. U. 

Wilno powiat, i 28” | 
Świadczenie urzędu 
skarbowego o uregU“ 

Н мао — podatków» 
na _ ubrania JAflidzvit z Waszynś” 

tona. 2 gotowe. 

1500 mtr., rekord tem cenniejszy, iż 
osiągnął go w walce z Nurmim, którego 
też pobił o półtora metra. Hirschfek 
rekordzista w rzucie kulą, Molles ciska 
jący oszczepem stale ponad 62 metry» 
Trossbach robiący 110 metrów z płot” 
kami w 15,1 sek. Toż to są fenomeny 
lekkoatletyczne. A ich koledzy nie ustęj 
pują im prawie wcale — ot jakiś uła 
mek sekundy czy centymetr. Р° й 

Nic dziwnego przeto, że Japończjć 
cy mimo kolosalnego handicapu w poj 
staci walki na swoim terenie i zmęcze 
na podróżą gości — zostali pobici. Nić 
mogli sprostać w szybkości. i sile Nięfi 
com — przegrali wszystkie krótkie bIĘ* 
gi i rzuty, zato pod względem wyt$ży' 
małości i zręczności okazali się nieć0 
lepszymi: długie biegi i skoki przyłio- 
sły im parę punktów, niedość jednak,by 
wyrównać cały bilans. 

Zwycięstwem tem udowodnili Niem 
cy, iż poza Ameryką nie mają dziś kón- 
kurentów. Pokonali w rb. Szwajcarję 
Francję, Szwecję i Japonję. Jeśli zy. 
żymy, że Szwecja 'pobiła / Finlang,"Y 
przodującą dotychczas Europejskiej ©: | 
kiej atletyce, to musimy przyznać, iż 
Prusacy są jednak zespołowo najlepSi. 
Z przykrością trzeba to stwierdzić: —' 

Karol. 
 



ŠWIETO MLODŽI 
MODLITWA 

I Tyś uwięził pod opoką czoła 

Myśli człowieczej skrzydłatego gońca, 

] Jest dzień w listopadzie, kiedy ser- 
ca młodzieży stowarzyszonej w kato- 
lickich organizacjach Stowarzyszeń Mł. 

' Pol. uderzają wspólnem rytmem, jed: 
noczą się w jeden wielki chór i jak 
modlitwa ogromnego polskiego dzwo- 
nu biją do Stóp Jednej Postaci Patro: 
na swego i orędwonika u tronu Wszech 
mogącego Boga. Dniem tym — dzień 
Święta Młodzieży, uroczystość św. Sta- 
fuisława Kostki. 

Młodzież, która w pracy swej nad 
pogłębieniem swego ducha, nad wyro* 
bieniem siebie na prawdziwych i rozu- 
miejących swe obowiązki obywateli, 
obrała sobie dwa hasła — symbole: 
Krzyża i Orła Białego, składa w dniu 
tym hołd temu, którego swoim Chorą 
żym nazywa. Radosny to jest dzień, bo 
świadczy on, że z Bożą pomocą minął 
znów rok pracy, że nowy ugor życia 
został zorany pod plon obfity dla do- 
bra społecznego. W dniu tym manife - 
stujemy wszystko to, co w nas jest naj- 
lepszego, pokazujemy społeczeństwu, 
które nieraz niestety, po macoszemu 
nas traktuje, nasz wysiłek dla dobra 
społecznego. Radujmy się! Bo oto bi 
lans pracy rocznej wykazał, iż szeregi 
nasze zwiększyły się, iż bastjony na- 
sze stojące na granicach walki z ciem- 
notą, biernością i marazmem życia dzi 
siejszego — wzmocniły się, iż wzrosła 
ilość bibljotek, prenumeraty, iż konkur: 
sy rolnicze przeprowadzane w imię sze- 
rzenia kultury rolnej dały wyniki bar: 
dzo dobre, a zapał do pracy' wzmógł 
się. Nic to, że tu i ówdzie.słychać gło- 
sy narzekań, że mnożą się kamienie 
rzucane pod nogi naszym hufcom, mi 
mo to rośniemy i nabieramy sił i idzie- 
my — idziemy naprzód!!! Idziemy świa 
domi, iż nikt z naszych poprzedników, 
którzy szli tą drogą, nie stąpał po ró 
żach a jeśli i słano im róże pod nogi, 
to róże, których kolce raniły. Idziemy 
świadomi trudu. Wnosimy światło tam, 
gdzie ciemności jeszcze panują, w ser- 
cach naszych, w sercach, młodzieży 
rozpalamy święty płomień miłości do 
Boga, do Ojczyzny, którą jest całe 
chrześcijaństwo, 'a dalej, w węższem 
pojęciu, kraj, którego synami jesteśmy 
— Polska. : 

Idziemy budować jej potęgę, Jej 
mocarstwowość, przez własne wyrobie- 
nie, przez wyhartowanie swego ducha 
w kuźni pracy nad sobą. 
przekonaniem, że zwyciężymy trud i 
stromość dróg. Przyszłość do nas na- 

_leży, a na czele naszem On, Młodzie- 
jol święty, Chorąży nasz, św. Sta- 

Misław Kostka, ze sztandarem, na któ- 
rym hasło: „Sprawie służ! 

A
 

Rośnie idealizm nasz, wiara w 
słuszność naszej sprawy na ów widok. 
Gdy rozpamiętywujemy czyny jego, 
rówieśnika naszego, który w naszym 
wieku będąc na najwyższy stopień 
doskonałości. wstąpił i na ołtarze jako 
święty został podniesiony, rośnie w 
nas postanowienie wstępowania w Je-' 
go ślady. Czujemy, iż do wyższych rze- 

‚ Czy jesteśmy stworzeni, nietylko do 
zabijania czasu w szarem, codziennem 
życiu, ale do wnoszenia w życie pier- 
wiastka duchowego, uduchowiania ży: 
cia przez zdrowe katolickie zasady 
moralności i: miłości. Zasadą naszą jest 
odwieczna dewiza katolicyzmu: budo- 
wać i przebudowywać. Burzymy tylko 
tam, gdzie przebudowa jest niemożliwą 
gdzie spróchniały tundamenty, a wte* 
dy na gruzach budujemy nowe gmachy, 
wierząc, iż tylko taka praca i tylko na 
tych zasadach zorganizowana może, 
zapewnić trwałość społeczeństwa. 

Rok rocznie, w dniu Święta Mło- 
dzieży, zwracamy się z apelem do star: 
szego społeczeństwa i młodzieży uka-, 
zujemy nasze cele i wzywamy do na: 
szej pracy i do jej poparcia. 

I w tym roku również apel masz po- 
-wtarzamy. Zrobiono wiele, lecz ogrom - 
na jest rola i wiele rąk do pracy po- 
trzebujc. Stowaszyszenia Młodzież 
Polskiej zorganizowane w Związki Mł. 
Pol. obejmują sięcią swoją całą Polskę, 
niosąc wszędzie apostolstwo wiary, 
moralności i oświaty. 

/ 

W radosnym dinu naszego święta 

chcemy, by wszystka młodzież, która 
tak jak my czuje, która chce odrodzić 
siebie, by móc później z pożytkiem 
pracować dla dobra Kościoła i Państ: 
wa, pod nasze się sztandary skupiła. 

Praca nasza nad wyrobieniem mło- 
dzieży nie może ustać, nie może się ani 
na chwilę zatrzymać, gdyż jest to, żoł 

    

Idziemy z - 

Tyś słońca mnogie rozniecił w przestworże, 

iazdamiś nieba rozpromienił głębie, Gv 

Dokoła kraju rozpost arłeś. morze, 

  

Śniegi na górskim zawiesiłeś zrębie; 

Twój zakon mają zachody i zorze, 

Skowronki siwe, orły i gołębie, 

  

Ziemne przepaście i niebne wyżyny... 

cóż mojem zwać mogę prócz — winy! A ja?... 

O chleb powszedni ku Tobi 

Ty oko zwracasz na ziemski proch szary, 

Siew czyniąc, ziarna rozrzucasz dokoła, 

Słowa lemieszem przet 

1 wpłatasz zieleń i kwieciste 

W ducha martwotę, pustkowia i jary... 

Zaliż jam, Panie, jest w kwiecie bogaty, 

Żeś Ty wśród śmiecia bujne 

l nagie piaski i spieczone skały 

I uschłe serca i zwiędłe rozdroża 

Spowijasz co rok w śniegu całun biały, 

Co rok wiosenna roztapia go zorza; 

słońce hymn Ci pieją chwały, 

A w łzach kroplistych Iśni Twa jasność Boża! 

Przecz ma się chełpić proch ziemski i błoto, 

Żeś Ty w niem odbił słońca Twego złoto? 

Deszcze i 

  

  

Co się trzepoce i tęskliwie woła, 

O siłach 

Niemoc swą czując, a chciałby do słońca 

własnych, chwiejne kreśląc koła 

Lecieć, nie świadom ni celu, ni kańca... 

e świat .woła, 

z świat stary 

zioła 

zasiał kwiaty? 

Niech się Ślepota ludzka nie przechwała, 

Gdy rąbek prawdy Ty. wskazuje 

Ty w marną klatkę, przez którą krew bieży, 

Wlałeś uczuć i Tyś tchnął w nią ducha, 

Który naprzemian to wątpi, to wierzy 

I głosu woli niedołężnej słucha. 

Niech że go Twoja wszechmoc opancerzy, 

Niech w nim zagości pokora i skrucha, 

Bo gdy dlań ziemskie rozstrzygną się boje, 

Może być zbawion tylko w Imię Twoje! 

` zdala! 

  

Otom już przeszedł więksźość życia drogi, 

Znacząc 

Godzien 

ja grzechem i liczemi czyny, 

Wśród skarbów Twoich ja staję ubogi... 
Gdzie są zasługi moje i wawrzyny? 

Na karę tylko i na sąd Twój srogi 

Zdawnam zasłużył... i pacież jedyny 

nicestwu dać wyraz mojemu: 
Boże, miłościw chciej być mnie grzesznemu. 

HENRYK SKIRMUNTT 

  

Kurs Wychowania Fizycznego i Kulturalno Oświatowy zorganizowany przez Związek Młodzieży Polskiej we własnym lokalu 

w Wilnie. Zakończenie kursu. 

  

Czem są Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej? 
Dziesięć lat mija, gdy ostatnie 

5 

piająca w sobie wszystkie Związki i 
grzmoty wojenne przetoczyły się nad wkrótce obejmuje pracą swóją teren ca 
ziemiami Polski, dziesięć lat mija jak łej Polski. 
odrodzona Ojczyzna nasza rozpoczęła 
od podstaw budowę swego życia pań- 
stwowego i społecznego. Zrujnowane 
materjalnie — jak państwo tak społe- 
czeństwo — rozpoczynały nowe życie. 
I oto zaraz na początku tej pracy zro 
zumiano potrzebę pracy nad młodzieżą. 
Zaczęły się tworzyć organizacje mło- 
dzieży: wojskowe, sportowe, kultural- 
no oświatowe. W tymże czasie zaczy- 
nają się organizować Stowarzyszenia 
i Związku Młodzieży Polskiej, skupia 
jące w sobie młodzież katolicką. Za- 
daniem tych organizacyj jest katolickie 
wychowanie młodzieży, to stanowi ich 
ideał i cel. Chodziło o to, aby wycho- 
wać przyszłych obywateli państwa pol 
skiego w zdrowych zasadach katolicy- 
zmu, chodziło o stworzenie kadr zdró* 
wo myślącej młodzieży, która mogłaby 
się w przyszłości stać czynnikiem pań- 
stwowtwórczym, która po wejściu w 
życie starszego społeczeństwa budowa 
łaby, nie zadawalniając się jedynie pe: 

Y siadaniem prawa wyborczego. 
‚ Dnia 27 lutego 1919 roku w Pozna- 

min powstaje organizacja centralna: 
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, sku- 
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nierskie czuwanie na posterunku. Idzie- 
my dalej, przed nami nowy rok pracy 
organizacyjnej, nowy rok wysiłku. A 
z końca w koniec Polski jak długa i 
szeroka, brzmią hasła nasze — Spra- 
wie służ! Gotów. 

Gotów!: odpowiadamy i wpatrzeni 
w niebiańską postać naszego Chorą- 
żego — idziemy dalej. 

Deiiłada hutca Przysposobienia Wojskowego S.M.P. w  Brasławiu. 

„towanie młodzieży  pozaszkolnej 

Z biegiem czasu struktura organia- 
nizacyjna skrystalizowała się i ustaliła. 
Na czele organizacji stoi Zjednoczenie 
Młodzieży Polskiej w Poznaniu. Zjedno 
czenie łączy w sobie automatycznie 
Związki Młodz. Pol. obejmujące swą 
działalnością teren, jednej diecezji, Zw. 
zaś skupiają w sobie organizacje lokal- 
ne zwane Stowarzyszeniami Młodzie- 
ży Polskiej. Związek Wileński działal- 
ność swoją prowadzi już od czterech 
lat, a zorganizowany został, jako jeden 
z ostatnich w. 1925 roku. Taka jest w 
ogólnych zarysach struktura organiza- 
cyjna. Jaka jest jednak ideologja? Jak 
już zaznaczyliśmy, celem Stowarzyszeń 
jest wyrabianie swych członków przez 
organizcje zbudowane na.podstawie sa 
morządu, na swiatłych i czynnych człon 
ków społeczeństwa. Zasadniczem więc 
zadaniem Stowarzyszenia jest wycho- 
wanie młodzieży pozaszkolnej, a więc 
rzemieślniczej, robotniczej i rolnej. - 

Wychowanie musi obejmować obie 
dziedziny życia ludzkiego: ducha i cia- 
ło. Ducha kształcić, ciało rozwijać. A 
zatem winno być wychowanie oparte 
przedewszystkiem na głębokiem podło 
żu religijnem, powinno kształcić wła* 
dze duchowe, rozwijać umysł i serce, 
wzmacniać wolę. Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej taki właśnie kierunek 
wychowania obrały i w tym kierunku 
wychowanie prowadzą. | 

Wychowanie bowiem i przysposo* 
bienie do życia nie może się odbywać 
bezdusznie, musi nosić na sobie piętno 
duchowe, musi mieć podłoże moralne. 
Najpierw trzeba wychować człowieka, 
potem dopiero można wychowywać o- 
bywatela. Dlatego też SMP w pierw: 
„szym rzędzie kładą nacisk na religijne 
w duchu katolickin przeprowadzone 
wychowanie młodzieży. Pracę tę pro- 
wadzą z całem oddaniem ks. ks. probo- 
szczowie poszczególnych paratij, któ- 
rzy niejako z tytułu swych obowiązków 
duchowych obejmują kierownictwo mo 
ralne młodzieży bądź jako patronowie, 
bądź jako protektorzy stowarzyszeń. 
To jest podstawa, fundament wychowa 
wczy. Ale przed Stowarzyszeniami stoi 
jeszcze inny cel: celem tym jest,przygo 

da 
wszystkich zadań życiowych, a więc 
wyrobienie obywatelskie i społeczne, 
wyrobienie fizyczne i: przysposobienie 
wojskowe, a także przygotowanie do 
poważnego i dobrze zrozumianego wy: 
korzystania swych przyszłych obowią- 
zków zawodowych. Cel jak widzimy 
całkiem materjalny w przeciwstawieniu 
do pierwszego działu wychowawczego 

że użyję tego określeńia, którego celem 
jest oddziaływanie moralne. Pracę tę 
prowadzi się przez odczyty i dyskusje 
pogłębiające zrozumienie zadań i obo 
wiąkózw społeczno - obywatelskich, 
przez urządzanie kursów kulturalno - 
oświatowych, organizowanie bibljotek 
i czytelni. Dalej wyrobienie fizyczne 
prowadzimy przez organizowanie klu- 
bów sportowych i organizowanie za- 
wodów sportowych. \ 

Praca nad przysposobieniem woj: 
skowem jest specjalnym i szeroko roz- 
gałęzionym działem pracy. Tu praca 
polega na organizowaniu hufców przy- 
sposobienia wojskowego i ćwiczenia 
ich w porozumieniu z władzami woj- 
skowemi i przez fachowych instrukto- 
rów wojskowych. Pozostaje do omó- 
wienia jeszcze jeden dział pracy: przy: 
gotowanie do przyszłego wykonania 
obowiązków zawodowych. I na tem po-- 
lu praca prowadzona jest intensywnie 
większość młodzieży skupionej w S.M. 
P. to młodzież rolnicza. Dla niej 
prowadzi się, w porozumieniu z woje: 
wódzkiemi i powiatowemi Komitetami 
przysposobienia rolniczego, konkursy 
uprawy ziemiopłodów: i nietylko kon- 
kursy na tematy propagowane przez 
wyżej wspomniane Komitety, lecz rów- 
nież propaguje się uprawę roślin, do- 
tychczas na. ziemiach wschodnich nie 
kultywowanych. Doświadczenie wyka- 
zało racjonalność tego postępowania. 
W dziale pracy kulturalno-oświatowej, 
zawodowej it. p. należy podkreślić 
ofiarną pracę ze strony władz: wojsko* 
wych, samorządowych, ziemiaństwa i 
nauczycielstwa. Tak oto przedstawia 
się pobieżnie jak na to ramy artykułu 
pozwalają, przegląd działalności Sto- 
warzyszeń Młodzieży Polskiej. 
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Uporczywe zaparcie, katary, jelita, gru 
bego, wzdęcia, osłabione funkcje -żołądkowe, 

zastoina* ogólna, osłagione funkcje wątroby, 

bóle w bokach i pod żebrami przechodzą Przy. w naszym klimacie. Plon kukrydzy, któ 

używaniu rano i wieczorem po szklance na 
turalnej wody gorzkiej Franciszka Józefa, Po- 
wagi lekarskie stwierdzają, że woda Franci- 
szka jJózeia nawet przy skłonności do pod- 
rażnień kiszek działa bezboleśnie. 

W. Z:P. U. Nr. 41, 

Podobnie jak do trwałej budowy 
gmachu koniecznem jest, aby materjał 
użyty do budowy był odpowiednio do- 
brany i zdrowy, tak również a nawet 
tembardziej zdrowym musi być mater- 
jał który będzie tworzył odbudowujące 
się państwa nasze. 

Do tego zaś niezbędną jest praca 
nad młodzieżą szczególniej zaś nad o0l- 
brzymiemi masami młodzieży poza- 
szkolnej w przeważnej swej części: rol- 
niczej. 

Jeszcze z jednego względu musi 
być odpowiednio silnym nacisk wywie 
rany ma młodzież. Starsze społeczeń- 
stwo szerszych warst przyzwyczajone 
do „ancien regimeu'* niejednokrotnie 
nietylko nie pomaga do odbudowy pań: 
stwa, ale nieraz wręcz przeszkadza, nie 
dlatego by było wrogo usposobione, ale 
©. biernością swoją, apatją i niezro- 
zumieniem zupełnem potrzeby pracy 
społecznej niezrozumieniem | koniecz- 
nych reform, które przyniosło życie, za- 
wsze nowe i zawsze idące naprzód. 

Wysiłki ofiarnych ludzi powtarzane 
w ciągu szeregu lat, a dążące do pod 
niesienia kultury rolnej naszych  kre- 
sów, o której nieskim poziomie, zdaje 
się nikogo nie trzeba przekonywać, nie 
odniosły prawie żadnych rezultatów. 
Starzy i starsi gospodarze są nieuini i 
miechętni, do wszelkich nowych poczy- 
nań odnoszą się zupełnie biernie. Wy* 
łoniła się więc konieczność stworzenia 
czegoś, co zwycięży wszelkie przeszko 
dy i stworzy nowe postawy dla rozwo- 
ju kultury rolnep kresów, a wślad za 
tem podniesie dobrobyt tej połaci Rze- 
czypospolitej. 

W tym też celu Stowarzyszenia Mło 
dzieży Polskiej, jako organizacja sku- 
piająca w sobie przeważnie - młodzież 
rolniczą, postanowiły na jedno z pier- 
wszych miejsc swego programu wycho- 
wawczego postawić przysposobienie 
rolnicze — naukę o rolnictwie, teorety- 
czną i praktyczną, by przez nią za po- 
średnictwem młodego pokolenia rolni- 
ków wprowadzić zdobycze cywilizacji 
w tej dziedzinie do .szerszych warst 
rolnniczych naszych ziem. Młodzież zor 
ganizowana w SMP nie zawiodła po- 
kładanego w niej zauiania. Młodzież 
zrozumiała, że kwestja pogłębienia wie 
dzy rolniczej i podniesienia poziomu ról 
mictwa jest bodaj najważniejszą kwe* 
stją w jej życiu, na wezwanie Zjedno- 
czenia i Związków Mł. Polskiej ocho* 
czo stanęła do pracy drogą organizo- 
wania i prowadzenia Konkursów Rolni 
czych. 

Prace te dla SMP. zostały podziela 
ne na dwa działy: 1) wprowadzanie i 
rospowszechnianie w gospodarstwach 
rolnych, nowych pożytecznych roślin i 
2) Stosowanie lepszej uprawy ziemio- 
płodów uprawianych obecnie celem a: 
trzymania większych plonów. Realizu- 
jąc pierwsze zadanie młodzież wprowa 
dza do gospodarstw swoich kulturę ku 
kurydzy „Wczesnej Bydgoskiej". Jest 
to niełatwe zadanie jeżeli uwzględni- 
my brak zaufania, jak powiedzieliśmy 

na wstępie ^ - З spoleczenst- 
wa do nowych rzeczy. Kreślący te sło: h 
wa, niejednokrotnie miał sposobność 
słyszeć zdanie ldzi fachowych, ludzi 
skądinąd stojących na czele akcji krze- 
wienia kultury rolnej — zdanie o nie- 
podobieństwie wyprodukowania na Wi 
leńszczyźnie kukrydzy a jednak mło- 
dzież stowarzyszeniowa wytrwale szła 
w tym kierunku naprzód i czynem do 
wiodła ze kukrydza „Wceszna Bydgo- 
ska“ dojrzewa i daje duże plony nawet 

ra doskonale dojrzała we wszystkich 
powiatach województwa wileńskiego, 
a tembardziej na terenie pow. pow. Bia 
łostockiego i Nowogródzkiego obję- 

ch terenem działalności Wileńskiega 
Związku Młodzieży Polskiej przeciętnie 
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Z CYKLU „PIEŚNI DLA WARTY” 
Wymarsz, 

Przetworzyć masz młodości twej cnych kruszców war 
Na ścięgni stal, na złoto serc, na ducha spiż; 

Chwyć myśli młot i kuj i krześ uczucia żar, 

Aż zmożesz lęk i.w dłoni twej udźwigniesz krzyż. 

I stanąć masz,. gdzie czelna brać ojczystych wart 

l czoło wznieść i hasła nieść i znieść swój trud; 
Chwyć czynu miecz i ostrz i krzep wytrwania hart, 
Aż zczeźnie wróg i wskrzeszon duch ujawni cud. ; ‹ 

INS * ЪЬ 

Wystawa przysposobienia rolniczego S.MP. w. Chóroszi 
, pierwszym planie agroda zdotyta przez ze. 

& 

EZY S.M.P. 
Zagadnienia rolnicze w S MP. 

wynosi jak 500 : 1, a w wielu wypad- 
kach jak 1000 : 1. 

Poniższe zdjęcie listruje plantacje 
kukrydzy na poszczególnych terenach 
SMP w lokalu zaś związku Młodzieży 
Polskiej w Wilnie można oglądać doj- 
rałą kukurydzę nadesłaną przez — ро- 
szczególne S.M.P., jako egzemplarze 
okazowe, : 

Takich pólek doświadczalnych na 
obszarze Wileńskiego Związku MP. za- 
łożono przeszło 500 (w pracy rolniczej 
w kierunku podniesienia fia wyższy po- 
ziom) plonów, uprawianych już w. go- 
spodarstwach roślin, jak ziemniaki, bu 
raki pastewne, kapusta oraz wyników 
hodowli. drobiu i innych. SMP. zajęły | 
bardzo poważne miejsca wśród orga- — 
nizacyj i: osób prowadzących tę pracę. 
Przeszło 1200 młodzieży obojga płci 
stanęło i wytrwała do końca w konkur- 
sach rolniczych na terenie Związku Mł. 
Polskiej. 

Z powodu dopiero co odbytych wy 
staw prac konkursowych, względnie 
mających się jeszcze odbyć Związek 
nie posiada scisłych danych o ostate- 
cznym wyniku konkursów rolniczych i 
o roli jaką odegrały w tem SMP na ca- - 
łym „terenie Związku. Mimo to. jednak 
pozwolimy sobie przytoczyć tutaj wy- 
nik prac konkursowych na terenie pow. 
Oszmiańskiego zakończonych wystawą 
prac konkursowych-w dniu 7. 10. 1929 
roku. : J / 

„Z 13 zespołów, jakie. przybyły na 
wystawę przywożąc swe eksponaty, 9 
zespołów stanowiły SMP. wszystkie na- 
grody powiątowe miestrzowskie, oraz › ^ 
dwie nagrądy z liczby trzech przypada- 
jących dla 3, najlepszych w powiecie 
zespołów —— .zostąły przyznane dla 
członków SMP. - Sai 

Ilościowo i jakościowo w pracy kon 
kursowej.; młodzież zorganizowana w 
SMP. wykazała swą.przewagę.  .;..'. * 

Mówiąc o-drugiej części pracy. mło- 
dzieży w, kierunku rolniczym, . należy 
podkreślić współudział w tej pracy or- 
ganizacyj rolniczych i, samorządu, Do- 
bra. wola -i ofiarność tych. organizącyj 
jak w udzieieniu młodzieży teoretycz- 
nych i praktynczych wskazówek w po- 
staci przeprowadzeniu kursów „. rolni+ 
czych i lustracyj pólek konkursowych 
poszczególnych, uczestników „konkur- 
sów, tak również w przyjściu.z pomocą 
materjalną.w postaci sum pięniężnych 
na, organizowanie wystaw i wydanie 
nagród przyczyniły się w dużym stop- 
niu.do powodzenia wogóle tej akcji. 

Największy zaś bodaj pożytek z pra | 
- cy minionych lat to osiągnięte doświad | 
czenię,j wiarą w siłę młodzieży, tej mło 
dzieży, która wyńazują chęć i zapał w 
pracy organizacyjnej. i 

„Związek. Młodzieży Polskiej 
niając dalszy razwój pracy w kierunku 
rolniczym,, ż jednej,strony dąży do. na- 
wiązania najscislejszego kontaktu z fa- 
chowym personalem. rolniczym, we 
wszystkich. powiatach, objętych  tere- 
irem działalności.. Związku z drugiej 
zaś strony dąży do obsadzenia stano 

WĄŻ * 

wisk instruktorów. organizacyjnych na | 

RYN ® 

   rzysposó 
że wyniki tej pracy ' 
żne, żę organizącja fidsza zajęła jedno 
z pierwszych miejsć w piżeprowadze- 

  

niu przysposobienia rolnego w tym ro- | 
ku, zawdzięczaóto należy w pierwszym 
rzędzie zdro emu elementowi, z które- 
go rekrutują się Kat 
Młodzieży Polskiej. Program reli 
i wychowawczy stawiony przeż ŻA 
zki Młodzieży. Polskiej 

  

     
    

    
    

  

   

  

miejscu j. program roln zósta 
konane; а m wyniki. 

Jednak 
młodzieżą 

do wykonania, j 
pracy, do usku 

ca! jest czynnikiem ' 'państwowotwór 
czym, sbółeczno twórczym, jeśli można : 
użyć tego kreślenia i Otrząśiięły się z 
bierności. z*jaką się dotychczas u nas 
sprawę pracy nad młodzieżą traktuje. 

L. Dyakowski. | 
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najlepsza pasta do zębów, przez miljony cOdziennie w užyciu, uwažana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

1. usuwa szpecący osad nazębny, 
2.czyni zęby alabastrowo białymi, E Tylko Chlorodon 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

mu Żądajcie tedy tylko CHLORODOKNT m= 

    

ECHA KRAJOWE 
Rola urzędnika w pracy społeczno, / 
Wojewoda nowogródzki p. Zygmunt 

Beczkowicz w wywiadzie udzielonym 
nam z okazji naszej ankiety w sprawie 
siedziby województwa Nowogródzkie: 
go, mówiąc © wpływie administracji 
państwowej na rozwój kulturalny kraju 
w dłuższym wywodzie sprecyzował ro 
lę i zadania urzędnika państwowego na 
naszych ziemiach. 

Ponieważ sprawa ta pośrednio tyl- 
ko wiązała się z tematem wywiadu 
wyeliminowaliśmy ją, aby teraz zamieś 
cić oświadczenie p. wojewody w ca- 
łości: 

— „Urzędnik nowoczesny, 
w szczególności, winien się czuć 
każdym fibrem swej duszy nierozerwal- 
ną częścią społeczeństwa, z którego wy 
szedł. To przekonanie musi tkwić głę- 
boko w społeczeństwie i dawać sta- 

- nowczy odpór głosom twierdzącym 
inaczej, najczęściej na zasadzie smut- 
nej przeszłości zaborczej. 

Szczególnie winno ta być zrozumia- 
łem dla wszystkich z pod zaboru rosyj- 
skiego, gdzie polskiej biurokracji mie 
było i gdzie urzędnicy w Iwiej większo- 
ści pochodzą zgłębi społeczeństwa 
miejscowego, bo byli działaczami spo- 
łecznymi, mającymi majczęściej swą 

*", kartę chlubnie zapisaną w przeszłości. 
Tego typu urzędni nie potrafi się wyz- 
być głęboko zakorzenionego zmysłu 
społecznego 1 ciężką dla niego krzyw- 
dą jest naskutek różnych  nieporozu- 
mień tych cech uspołecznienia odma- 
wiać. 

Przy takiem założeniu, obywatelski 
sposób traktowania swych czynności 
służbowych, musi być wybitną cechą 
tutejszego urzędnika. Ten rys musi się 
zaznaczać tem dobitniej w pracy poza 
zawódowej. 

Urzędnik winien traktować siebie 
w pracy społecznej, a zarówno winien 
przez wszystkich być traktowany rów- 
noprawnym członkiem całego społe- 
czeństwa bez przywilejów i bez uprze- 
dzeń. s 

W płaszczyźnie równouprawneinia 
w pracy społecznej wybijać się muszą, 
nie zajmujący takie lub inne stanowi- 
sko urzędowe lub w zawodzie wolnym, 
lecz górujący nad innymi inicjatywą, 
stopniem bezinteresownego oddania się 
pracy a przedewszystkiem  głębokiem 
poczuciem obowiązku społecznego. 

Tylko przy takiem wzajemnem usto- 
sunkowaniu się będzie postępować pra- 
ca społeczna, będą tężały kadry dzia- 
łaczy społecznych, pod wpływem któ- 
rych wychowywać się będą nowe ich 
zastępy. Przy takim poglądzie na rze- 
czy, ośrodki administracyjne będą 
wzmacniały życie spoołeczne i kultu- 
ralne, a zastępy urzędnicze uzupełnią 
szeregi działaczy społecznych z pośród 
wolnych zawodów. Jest to moje głęba* 
kie przekonanie, które sam wyznaję i 

*"zaszczepiam w umysły i serca swych 
kolegów i współptacowników. Wierzę, 
że trzy lata mej pracy na tym terenie 
wydały rezultaty. Wyjątki, które zaw- 
sze mogą się zdarzyć zasady tej nie 
obalają. 

polski 

TREBACHY, POW. BRASŁAWSKI. 
. — Aktualna sprawa. W związku z arty- 

kułem p. St. Wójt Rymsz z dnia 17 b. m. 
czuję się w obowiązku i jako nauczycielka 
o brasławskiego i jako obywatelka 
resów, poruszyć te zagadnienia, 

GZOTYWWEOTETO TATO TNT W TT KREW ROCCA ACE REORYCĘ AA POZEW TRZEWIK WOW RATE WEOOE AREA SACO TE RE EAP TPPREZOBCE GORZE EO PTEETNEESO ABS 
Nie wiem czy pamiętasz, zbawiona, 

Parę słów o moralnych i materjalnych 
„bolączkach“, bo to, zdaniem mojem najbar- 
dziej aktuałne. Cośkolwiek 0 „zarzutach 
nam czynionych. Na wstępie uwaga: p. St. 
Wójt Rymsza nie uzbroił się w zbyt szczęśli- 
wy dobór argumentów. Wśród nauczycieli 
są, jak i gdziemdziej jednostki różne. Niewąt- 
pliwie. Kto jednak zechce naprawdę objek- 

je obserwować, nie będzie uogólniał 
      

  

   

chc y i ujemnych pojedyńczych faktów 
i musi mi przyznać, że niejedno nauczyciel. 
stwo ponosi za nie odpowiedzialność: 

Nauczycielstwo nasze jest przeważnie 
bardzo młode." Rozpoczęło zawodową pracę 
w warunkach wyjątkowo. trudnych, ożywio- 
ne chęcią rzetelnego i sumiennego wypełnia- 
nia przyjętpch na się obowiązków (o wyjąt- 
kach nie mówię) czasem nawet wcielenia w 
życie ideałów pedagogicznych, z którymi za- 
poznało się w szkole. 

Ale słusznie twierdził pewien psychołog, 
że trudno o ideały tam, gdzie najelementar- * 
niejsze potrzeby materjalne nie są zaspoko- 
įone. Na to, by wbrew wszystkiemu piasto - 
wać je w sercu, trzebaby bohatera, a ja nie 
mam zamiaru 5 o bohaterach, ale o 

y ie względnie semina- 
powiatu brasławskiego. Zaczynają ci 

    

rzy 
młodzi pracować w takich warunkach, że ry 
chło przyjść musi rozczarowanie — potem 
zniechęcenie. 

Wreszcie p. St. Wojt:Rymsz uznał za 
stosowne dopełnić tej miary swojemi napa - 
dami. Nauczyciel byłej szkoły rosyjskiej (ele- 
mentarnej) słabo obeznany z mefodyką nau - 
czania, potinteligent o wykształceniu ogólnem 
b. niskiem, pozbawiony: pragmatyki służbo- 
wej, takie sobie przysłowiowe popychadełko, 
rozporządzał budynkiem rządowym, miał ja- 
kie takie pomoce naukowe, własne 2—3 izbo- 
we mieszkanie przy szkole, parę morgów 
ogrodu. Mógł być uważany i był bądź co 
bądź za człowieka na stanowisku. 

Jakże m nas pracuje ten, „któremu spo. 
łeczeństwo powierzyło swą przyszłość? Ро- 
zwolę sobie przytoczyć przykład, ilustrujący 
nasze stosunki.Oto fakt autnetyczny, który 
miał miejsce 5 lat temu. 

W jednoklasówce X (mogę dać dokład - 
ny adres na żądanie) wprowadzono do izby, 
mianującej się szkolną,, zrana dzieci, wieczo- 
rem... krowy. 

Że izby te są współzamieszkałe przez 
właścicieli (w budynkach wynajętych) cias- 
ne, ciemne i wilgotne to są rzeczy codzien- 
ne, o tem się nie mówi, jak również o tem, 
że 80 proc. naszych nauczycieli mieszka „Ка 
tem* u miejscowych gospodarzy w gorszych 
jeszcze niż „klasy* brudnych, nieprzewietrza- 
nych norach. Oto jest jeden z powodów). 
P. St. Wój Rymsza pyta nas o powody, dla 
których upada autorytet nauczyciela polskie- 
go i szkoły polskiej, o której 10 lat temu 
ludność marzyła, którą witała z radością. 

Jak cię widzą, tak cię piszą — mówi 
przysłowie. P. St. Wójt Rymsza stwierdza, 
że ludność nasza mie przeszła iprzez' większą 
rewolucję kulturalną. Tembardziej wrażliwą 
jest na pozory zewnętrzne. Gorzej, bo na 
tem cierpi powaga Państwa, którego jedy- 
nym widomym przedstawicielem na wsi jest 
nauczyciel. To najsmutniejsze, najboleśniej - 
sze. 

  

  

A któż są zacz ci „partjoci', którzy pod- 
rywając autorytet nauczyciela polskiego wo- 
bec ludności, idą na rękę hurtkom, antypan- 
stwowym i wywrotowym organizacjom? W 
pierwszy rzędzie t. zw. P. P. „działacze” 
(oczywiście, nie mam na myśli ludzi napraw- 
dę ideowych) wielcy ludzie do małych inte- 
resów, karjerowicze, którym nie chodzi wcale 
o pracę społeczną, o to, by wmówić wszyst- 
kim, że oprócz nich nikt nie nie' robi i robić 
nie chce. 

Poniżają nauczyciela, gdzie mogą i jak 
mogą, by siebie wywyższyć. 

Czasem odgrywają oni rolę doradców 
pokątnych. Taki pan z własnej inicjatywy 
lub też dla jakichś chwilowych korzyści mo- 
ralnych (n. p. stosunków osobistych z jed- 
nostką nie żywiącą sympatji do nauczyciela 
X lub Y) gotów jest w każdej chwili zaim- 
prowizować „podanie* ludności przeciw nau - 
czycielowi, „zorganizować" podpisy (o utar- 
tej tutaj „metodzie* wypisywaniu podań i 
„wyjednywania' podpisów ludzi nieodpowie - 
dzialnych, nie mam zamiaru mówić narazie), 
„Podanie“ (treści oczywiście ujemnej) mie 
mające nic wspólnego z istotnym stanem rze- 
czy robi swoje: demoralizuje ludność i znie- 
chęca nauczyciela do pracy. 

Mogłabym przytoczyć o wiele jaskraw- 
sze przykłady P. P. działaczy, ale nie chcę 
mówić o mniej powszechnych i codziennych 
zdarzeniach. jest jeszcze x wójt.. znacznie 

w raju 

PIĘKNE 
z POZYTECINEM 
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niżej stojący od nauczyciela intelektualnie, a 
patrzący na niego z wysokości swego urzędu 
Dobrze przynajmniej, jeżeli nie bierze czyn- 
nego udziału w. intrygach różnych indywi- 
Pa przeciw niemu, bo i to się zdarza. 
(Raz jeszcze zastrzegam się, że nie mówię 
o wyjątkach). Oto główne powody, dla któ: 
rych upada autorytet nauczyciela. 

Tyle o moralnych i materjalnych warun- 
kach pracy nauczycielskiej. Stwierdzam sze- 
reg faktów, wnioski pozostawiam czytelni. 
kom. Przechodzę do zarzutów p. St. Wójt: 
Rymsza. Nawet do zawodowej organizacji | 
(Žwiązek Pol. Naucz. Szkół Powsz.) nauczy- 
ciestwo dotąd prawie nie należało z powodu 
trudnych warnuków komunikacyjnych i in- 
nych przyczyn. Nie z braku chęci. W niektó- 
rych szkołach nie było kursów dokształca- 
jących. . 

Nie zawsze interesowano się sprawą 
oświaty pozaszkolnej. Ale gdzie i kiedy nau- 
czycielstwo przeciwdziałało czyjejś pracy or- 
ganizacyjno-oświatowej? г 

Że pewien działacz poróżnił się z nau- 
czycielką, może i brzydką, może i nie cieszą- 
cą się sympatją owego działacza, wszystko 
to bardzo możliwe i prawdopodobne, ale to 
jeszcze nie argument. ь 

„Wyfraczonych* nauczycieli jakoś nie 
spotykałam. 

Nie zdaję sobie sprawy, jaki ma być 
Nelius p. Wójt.Rymszy idealny ubiór nauczy 
ciela. 

Nie chce mi się doprawdy polemizować 
na temat czy mamy prowadzić lekcję z ze- 
garkiem, czy bez zegarka, jak również z 
„twierdzeniem, że znajomości metod peda- 
gogicznych, praktykowanych w Niemczech, 
Francji, i Anglji jest nam. niepotrzebna. P. 
St. Wójt mało widocznie interesował się 
pedagogiką, inaczej wiedziałby napewno, że 

gwiazdami wybiitym, 

Fahryka Geramiczna Swojatycze 
H. hr. PLATERA--YBERKA 

Stacja kol. Pogorzelce pow, Baranowicki 

Rury drenarskie 
do 9 cali średnicy włącznie 

WIELKI MEDAL ZŁOTY 
na Pierwszych Targach Półaocaych w Wilnie w 1928 r. 

# 

ŁĄCZĄ W SOBIE 

BUTY 
ŚNIEGOWCE 
KALOSZE 
<PEPEGE> 
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jej znajomość ułatwia przystosowanie nau- 
czania do psychiki i właściwości środowiska 
daje także umiejętność wybierania z pośród 
metod najodpowiedniejszej. 

Brałam niedawno udział w: zebraniu or- 
ay, Ogniska Związku Pol. Naucz. 

Szkół (Jak wspomniałam Związek 
P. N. S. P. miał dotąd mało członków na te- 
renie powiatu brasławskiego). 

Między innemi projektami pracy społecz- 

įnem 
OWSZ. 

no-oświatowej nowych członków związku 
były takie: 

Zorganizować przy. Ognisku  bibljotekę 
nauczycielską, zaopatrzoną w poważniejsze 
dzieła pedagogiczne. Utworzyć stypendjum 
dla zdolniejszych uczniów szkół powszech- 
nych tutejszego rejonu. 

Bogolabow 6 swym przegranym matchn 
z Alechinem 

Po przegranym matchu z Aljechinem oświa 
dczył Bogolubow w wywiadzie prasowym 
co następuje: „Nie będę nikogo: zapewnia 
że wynik matchu tego mnie zachwycił (któż 
by zresztą w to wierzył?); jeżeli jednak u- 
świadomię sobie, że rozegrałem cały szereg 
znakomitych partyj nie bacząc na to, że na- 
wet kilka razy przegrałem, lub zakończyłem 
grę remisowo, to jednak nie chciałbym za- 
mienić się z Capalabanką". 

— A czem tłumaczy pan swą porażkę? 
— Już przed początkiem matchu nie by- 

łem w swej najlepszej formie, co pociągnę- 
ło za sobą rozmaite niedopatrzenia w grze 
pomimo, iż usiłowałem przeciwko nim wal 
czyć. Dalej wymienić m uszę brak należytego 
przygotowania. Liczyłem na to, że będę grać 
z Alechinem, jakiego znałem z Buenos Aires. 
Dla tego Alechina przygotwanie moje było 
dostateczne. Nie wiedziałem jednak, że w 
międzyczasie przeciwnik mój stał się groź- 
niejszym”, 

— W czem widzi pan siłę Alechina? 
— W całkiem osobliwem ujmowaniu gry, 

w znajomościach teoretycznych i swoistym 
sposobie prowadzenia gry. Nie znaczy to, 
by każde jego postinięcie było zawsze najlep- 
sze, albo żeby taktyka jego była zawsze naj- 
poprawniejsza. Zna on wszak tyle kompliku- 
jących grę warjacyj, które przeciwnika mie 
szają, a przytem zachowuje zawsze taką przy 
tomność ducha, że przeciwnik mimowoli staje 
się jego ofiarą. Większość partyj rozstrzygnię 
ta była właściwie już na samym początku 
gry. Chyba się pan domyśla, jak doniosłe jest 
to stadjum gry. A największe znaczenie ma- 
tchu polega na jego teoretycznych konse- 
kwencjach i nowościach”. 

Czy widzi pan w kimkolwiek groźnego 
przeciwnika Alechina?, 

— W. nikim. Nawet nie w Nimcewiczu. 
Przeciwnie nie radził bym nikomu, ani Ca- 
plabance, by usiłował raz jeszcze próbować 
szczęścia w walce z Alechinem. Musiałby 
się wtedy definitywnie rozstać z aureolą by- 
łego mistrza świata. Jest on wprawdzie sil- 
niejszy, niż pozostali, ale kolejność najlep- 
szych szachistów, — jak już w swoim cza- 
sie zaznaczyłem, jest i będzie: Alechin, La. 
sker, ja Caplabanka. Ten ostatni ujawnia pe- 
wne pierwiastki genjalności, ale ma również 
liczne wady; nie robi postępów, jest leniwy. 
Sądzi, że już wszystko umie, że już się ni 
czego nówego nie może nauczyć. Dalej wy- 
raził Bogolubow pogląd, że również najmłod- 
si szachiści (Euwe Llornie nie są dla Alechina 
niebezpieczni, brak im bowiem jeszcze nale 
żytej techniki i rutyny. A rozmowę swą za- 
kończył następującemi słowami:  „Alechin 
zwyciężać będzie nad wszystkimi, którzy je- 
szcze przyjdą. Z zadośćuczynieniem i radoś- 
cią nawet spoglądać będę przez 3 — 4 lata 
na jego zwycięstwa. A potem znów się spot 
kamy. A wie pan, mnie tak odrazu zabić nie 
można. > 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
JOSEPH CONRAD: „Korsarz* tłu- 

maczył z angielskiego Jerzy bohdan 
Rychliń:;ki, wydanie drugie, poprawione 
Warszawa 1929. Dom książki Polskiej. 

Jako tom XXIII Pism Zbiorowych 
Conrada, podjętych z chwalebną inicjatywą 
i rzutką energją przez Dom Książki Pol- 
skiej, ukazuje się „Korsarz* w drugiem wy- 
daniu. Nawoływanie Żeromskiego 0 doło- 
żenie wszelkich starań, aby pismo Conrada 
„w ich całości stały się polskiemi orygi- 
nałami angielskich pism* — realizują się 

    

  

  

Takież to projekty powstają w głowach «stopniowo. Co kilka miesięcy otrzy mujemy 
całkiem niezdolnych do myślenia? 

. Gdzież jest więc ta „bezdenna przepaść 
nienawiści i wstrętu nauczycieła do dziecka 
— ucznia? 

Przepaść taką wykopać chcieliby niektó. 
rzy „działacze* ale im się to nie uda. Wierzę, 
że nauczyciel polski potrafi mimo wszystko 
zadzierżgnąć na nowo stargane przez zabor- 
cę odwieczne nici, łączące lud kresowy z na- 
szą państwowością. 

Nie przeszkadzajcie mu w tej й Z racy, Pa: 
nowie „Działacze. cyta. 

WILEJKA. 

— Nowy zarząd Okr. Twa Organizacyj i 
Kółek Rorlniczych. Przed kilku dniami odby- 
ło się posiedzenie okręgowego T_wa Organi 
zacyj i kółek Rolniczych na którem dokonano 
wyboru nowego zarządu: prezesem został p. 
Franciszek Rusiecki, wiceprezesem p. jan Bo 
rowski i członkami zarządu pp. Mikołaj Kur 
Mh Józef Koziełł - Poklewski i Józef Ba 

tk, 

/ 

berberysową miotłą 
„ w kuchenne biję drzwi. 

kapitalne dzieła, jak ostatnio „Nostromo“, 
i „Ocalenie*. 
‚ o „Korsarza* omówimy £ obszerniej w fel- 
jetonie literackim. “ 

ST. ZABOROWSKI: „W Sercu Kniei“, 
obrazy myśliwskie, wydanie drugie, po- 
wiekszone „Warszawa 1930. Dom Ksiąž- 
ki Polskiej. : 
‚ - Кы!а%Ка ta ma juž ustaloną reputację 
jako dzieło myśliwego, а1е iednocześnie i 
pisarza. wydąna poraz pierwszy przed 
piętnastu laty została przez całą krytykę 
(literacką „myśliwską*, fachową oceniona 

bardzo pochlebnie, jako „poezja myśliw- 
ska“. 

„ HELENA HLEB  KORZANSKA: 
„Źródła sądów w rozprawie Michała 
Grabowskiego o nowej literaturze tran- 
cuskiej". Wilno, 1929. Nakład Koła Po- 
lonistów słuchaczy U. S, B. 
„Jako tom drugi „Bibljoteki Prac Polo- 

nistycznych* ukazuje się rozprawa p. Ko- 

rzańskiej, złożona Uniwersytetowi, jako 
rozprawa doktorska. Autorka z dużą su- 
miennością omawia metodę krytyczną i 
estetykę Grabowskiego, źródła jego sądów 
o Francji i literaturze francuskiej, wreszcie 
ocenia szczegółowo wartość jego zdania o 

, t. zw. literaturze szalonej. Rozprawę omó 
wimy obszerniej 
wileńskich. $ i 

„SKANDER“ — Okupione szczęście 
Jarosław 1928—1929, 

Tłem, gdzie rozgrywa się. akcja po- 
wieści (osłoniętej pseudonimem), jest No- 
wy York, oraz pałac miljardera Crafisona. 
Osią zaś, dokoło której się obraca, jest 
młodą Polka, Irena Razdo wska, córka zu- 
bożałej obywatelki, która będąc me:larką- 
portrecistką, wyjeżdża za ocean, by zdo- „ 
być swą pracą potrzebny kapitał na wyku- b 
pienie z rąk Obcych dworu, będącego włas* 
nością jej przodków. 

TADEUSZ ŁOPALEWSKI: „Rormo- 
wa w drodze, opowiadania. Wilno, 1929, 
Nakładem i drukiem Marka Latoura, 

3 ВО dłuższej przerwie od ukazania się 
pierwszej i, jak dotąd, jedynej powieści 
Łopalewskiego, obecnie otrzy nujemy zbiór 
nowel, przeważnie znanych. z czasopiśm. 
l tej książce wypadnie bliżej się przyjrzeć 
przy omawianiu wydawaictw wileńsk ich 

w przeglączie wydawnictw 
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kwiatów garść ani. pochwycę 
napewno więcej niż tysiąc. ! 

/ 
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Zjawa dzieciństwa 
Tęsknię do ciebie stąd! 
Przez grzech, przez ciemność, przez błąd 
przedzieram się jak dziecko przez olbrzymów. 
I w biedzie, która mię smaga, 
tylko mi jedno pomaga: 
nić, którą ty w górze trzymasz. 
Po tej nitce, takiej znikomej, 
spływa miłość niby rosa po zdziebełku słomy. 
Biorę kroplę na puste źdźbło, 
dmę w, badylek z otuchą mdłą: 
już się pręży odrobina szkliwa, 

jak czasami z pól do nas przywionął 
ślepy urok, niepokój niesyty? 

Nie wiem, czy szczęśliwość wiekuista 
pozwala ci dotąd, wspominać, 
jak przylatał ktoś niby lutnista — 
skrzypki stroić zaczynał? 

O twych kolan ciepło oparta 
łowiłam we włosy powiew, 
nie pojmując co pieśń była warta 
i czy śpiewał duch, ptak, czy człowiek. 

Z gwiazd lecących sierpniowym deszczem 
otrząsł się gwiazdozbiór Orjona... 
Czy pamiętasz, czy pamiętasz jeszcze, 

Ale, patrząc w znajome oblicza 
gałęzi giętkich lub kwiatów 
— nie przypomnę, nie wywołam, nie przeliczę... 
Zginęła przeszłość mych światów! 
I gdy ręką rozgarniam płatki 
— olbrzymich światów ostatki — 
z popiołów 

, jeden tylka cień mogę wywołać: 
cień mojej matki. 

"HARMONIKA: 
Ktoś, kto idzie z harmoniką, . 
ciszę nagle rozgiął i zgiął, 
przeciął ją jak nożem, 
na powietrzu rozprysłą położył, 
zebrał znowu — wiórek przy wiórku — 
stanął sam na dalekim pagórku 
i tam, to składając, to rozszerzając ramiona, 
dziwi się, że cisza pełna jest dźwięków zranionych. 

KACZUSZKI 

Za jarzębiny gronem 

+ 

ZPSAMI. 

Przystanęła siwowłosa pod leszczynami: 
› В było słońce zachodzące, była rosa iż St ' cały t okrywa, Duszo zbawiorra?! rzuconem ЗЫ , 

: > d AE Rosie: 8 kaczuszki nurka daly mgły wstawały po nizinie na pokosach... 
у ę Dark! pigUrzą , DAS SORGENKIND. Białe: Pies szczekał w bramie. już widziadło kolorowe urasta... 
Z twej miłości niespożytej, ' 

ітсеЁ‘;, ai i błękitu : Płakałaś nademną nie łzami, 

y świat się do mnie uśmiecha! ‚ {Ё;;ЬЁЁ;ЁШ ROA, 
> 

STRAŻ. zmogłam cię jak trująca choroba; 

Tyle razy wymodliłaś ratunek! PZ przezemnie RE 
* Już zdawało się, że w biegu runę, oglądając się zstępowałaś do grobu... 
„że się stopa nad przepaścią paśliźnie, KREW W LESIE. 
że powolnej ulegnę truciźnie. - A s > : 
Oddalałaś, powstrzymując oburącz, ona A — tuman. 
błyskawice co latają górą aj nieuśpiony duma. 

i S) iškės, 7 seaiia Tisa eK $ Nikt dziś w brzezinie nie będzie spał: 
į i spy Ś, аР PY niedawno huknął morderczy strzał, czyhające dołem piekło całe. koś Broń AR: 2 й в 2 : io ś broń w pośpiechu na ramię wziął... Stawałaś ludziom do oczu w mej sprawie: Dygoce trawa splamiona krwią 

„Nie zgubicie nigdy dziecka, bo ja je zbawię! į SAS 
Nie skrzywdzicie jej ponad siły, dsm asai Ša as 
bo ja zamiast niej będę krzyż jej nosiła... 
Ugnie się, lecz się nie złamie, || || BERBERYSOWE GAŁĘZIE. 
bom ja z nią, a ze mną Bóg z Anielskiemi Mo Zerwę — ręce pokrwawię, ani pisnę! 

chórami! berberysowe gałęzie czerwonolistne, 
Łukiem sięgają od ziemi do ziemi, 
jak gwiazd 'półkoliste spojrzenia, 
łączą ze sobą świat owocu ze światem korzeni 
Z fartuchem pełnym kwiatów, 
z,palcami, w piasku i krwi, 

Najwierniejsze posiadały wkoło na trawie, 
na ich sierści zachód poktadat kółeczka pawie 
i zziajane ciężko pyski i kły zakrwawił. 
Leszczynowe krągłe liście w dreszczu się chwieją: 
poszła z psami ku domowi długą aleją. 

Płonęłam złem błyskaniem I L Mija za chwilą chwila, 
jak na rozstajach pochodnia... grono się z wody wychyla, 

pływają po wierzchu korale. 
Kaczuszki nurkują wytrwale, 
na stawie objętym w sitowie 
stoją bez końca na głowie. 

ŁÓDŹ I TRATWA. 

Lecą perły perliste z wioseł, 
brzegi stoją piaszczyste, bose: 
łatwo, słonecznie łatwo 
ścigać się z mokrą tratwą! 
Na niej ludzie brodaci, kosmaci, 
czasu nikt na śpiewy nie traci, 

A | palą ogienieczek mały, 
nawieszali płacht białych, 
wyprali koszule, gotują obiad... 
„„Nie myślą o mnie ani o tobie... 

PRÓBY EWOKACJI. 

Jeszcze i jeszcze nie to 
i jeszcze jeszcze nie tyle!.. 
Przechodząc — gałęzi. ze sto 
wspinając się ku sobie pochylę, 
i przechodząc — może w księżycu 
co czapką nakrył się lisią — 

WRZOSY. 

Miałam wtedy ciebie, ciebie i jesień: 
szłyśmy po wrzosach, po wrzosach w lesie... 
Plątały się gałęzeczki we włosy, 
wpadły pszczoły z brzękięm we włosy, 
wpadły z gwizdem, wypadły z sykiem | 

płowe, gorące, straszne i dzikie! \ 

LIŚCIE. ` 
. › 

O liście, liście, 
; liście lipy lepkiej od miodu, 

popadałyście na ścieżki, na trawę. 
posypałyście się na most i na wodę. 
Leżycie wzorem rozległym 
szeroko, szelestnie, koliście... 
I zasypujecie mnie 
i moje noce i dnie, 
o liście, liście... 

KAZIMIERZA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

„URZECZENIE. 
Tam w modrzewiach tych samych stoi 
w krajobrazie przepasanym Dźwiną 
Dom, który niegdyś był twoim, 

| pośród róż i jaśminów. 

# 
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„TEATR LUTNIA 
„Inžynier“ Winawera — „Trio“ Lenca 

Publiczność oczywiście musi ba- 

wić się, kiedy jej się karykaturalnie 

przedstawia tajniki nowoczesnych es- 

kulapowych interesów, owe przedsię- 

biorstwa, w których niewiadomo gdzie 

interes kieszeni a interes nauki. Wi- 
nawer ma tylko wartość o ile akto- 

rowie go ożywią — Sztuki jego to 

scenarjnsz, ale nie twórczy scenarjuSz, 

ale sklecony, sfastrygowany, tak jak 

są artykuły, które powstają, ze zle- 

pienia wyciętych kawałków nożyca- 

mi. 

' Mówić zatem o R. H. Inžynierze 

to po kolei kilka słów powiedź O ak- 

torskiej Melpomenie. Więc przede- 

wszystkiem  (Pistyan)  Wyrwicz. 

Doskonale ujęty typ, pewnego rodza- 

ju arcydzieło zesch ego, skostniałego, 

ramolowatego uczonego w pewnej 
edycji dobrze podpatrzonej, dobrze 

ntuitywnie zbudowanej, bez szarży. 

Heyst Ryszard (Karczewski). 
Główna osoba udająca warjata, # 

powodu braku mieszkań. Przyznam 

się, że warjat ten udający a potem 

przestający udawać był wciąż bardzo 

do siebie podobnej i bard o mi było 

trudno dostrzec, kiedy udaje szaleń: 

stwa miaginatywne a kiedy burzy „się 

żywiołowo, chcąc dowieść, że jest 

normalny. Różnica jest w tempie. 

Człowiek który ma temperament Og- 

nisty znajduje zawsze Sztuczny obłęd 

na melancholjach, zaś człowiek ileg- 

matyczny znajduje te swoje paroksy- 

zmy w ciskaniu się. Rozumiem, że 

oddać te kontrasty, plastycznie je 

uczynić wyrazistemi, potrzebuje stud: 

jum całego. Udawać warjata lub uda- 

wać pijaka jest straszliwie łatwo, ale 

udawać tak, aby była konsekwencja i 
nigdzie szczeliny, przez którą można 
widzieć, że to udane, jest bardzo 
trudne. Trzeba siebie dobrze podgląd- 
nąć iwtedy jak Jaracz podgąldnietą 
naturę konsekwentnie wypracować, co 
jest rozkoszą dla aktora ż Bożej Ła- 
Ski. 

Pani Mary (Szurszewska). O ila 
Karczewski czynił swoje tańce fik do 
lasu fik z lasu jako tako jeszczk zrę- 
cznie (zacinając się igubiąc się co 
parę kroków), o tyle p. Szurszewska 
była zupełnie, ale to tak w sposób 
ze wszystkiego wypróty, niezrozumia- 
łą.” Przecież wierzy ona, że Heyst jest 
warjatem albo nigdy nie był warjatem. 
Gdzież się to stało, kiedy? Patrzyła 
się tak, potem się patrzy inaczej. Widz 
może się się spytać: Kochana Pani— 
zrazu Pani lęk miała instyktowny, jaki 

; musi mieć kobieta normalna, bo prze- 

„cież Pani jest kobietą normalną. Po- 
Fin Pani zgubiła ten lęk. Kochana 

Pani, instynkt nie da się tak zgubić 
nagle jak chusteczka do nosa. Potem 
Pani gdzieś odkryła, że nie ma się 
czego bać. Sztuka Winawera jest dla 
aktora doskonałym scenarjuszem, bo 
może wszystko robić, co mu intuicja 

i twórczość sceniczna popada. Pani 

Mary jest na scenie wciąż ta sama 
od-początku do końca. 

Pani Gabryela (Malinowska). 
krzyczy, ciska się i na miasto 

wciąż wylatuje na miotle czarownicy 
jest w porządku. Ale grubo w nie- 
porządku jest, kiedy przygląga się 
jak w salonie (jej własnym!) rąbie 
podłogę stoś, o którym ona wie, że 
jest warjatem. Może być, że Wina- 
wer pisząc swoje libretto zapomniał, 
że Gabryela jest w Swoim salonie, 
Nie wyobrażam sobie megery takiej 
jak Gabryela, która mogłaby być tak 
słodką jak miód i tak ciepłą jak wie- 
czór czerwcowy spoglądając -na po- 
sadzkę, ktorą się kraje, piłuje, wy- 
łamuje u niej w jej własnem 
mieszkaniu. 

Powsinowski  (Lubiakowski)“ 
To jest dokument warjata dobrze 
schwycony. Ruch oczu jest kapitainy. 
Tylko fałszem jest scena, kiedy mu 

“ oddają plenipotencję. Tu właśnie na- 
leżało unikać wszelkiej szarży. Warjat 

« czasami staje się prawie normalnym, 
biedny mózg okropnie pracuje. Wy- 
strzega się wtody wszystkiego, co za- 
zwykle, kiedyśindziej czyni. Pan Łu- 
biakowski przekona się o tem, jeśli 
pójdzie do szpitala warjatów lub neu- 
rasteników i odda któremu nagle ja- 
kiś posterunek odpowiedzialny. Ogrom 
takiego zdarzenia tak przytłacza, tak 
wstrząsa, że to jest niemal arcyśmie- 
szne zobaczyć takie przeobrażenie. 
Ale to sązaktorskie studja trudne, wy- 
magające czasu, pełnej intuicji obser- 
wacji. Kamiński kiedyś miesiącami 
takie rzeczy zdobywał. 

Dordowik (Krell). Pod konec się 
rozegrał. Trzeba jednak bardzo pilno- 
wać się, aby strachu nie podawać w 
szarży zwłaszczcza w obecuości war- 
jata Krell nie miał widocznie kontak: 

tu z Kulporkowem czy Tworkami 
(intuicyjnie w duszy, co ma każdy 
artysta, który nawet nie był w Twor: 
kach czy Kulparkowie, a wie co tam 
jest i przeczuwa!) ale możemy, g0Za* 
pewńić, że człowiek normalny wobec 
warjata jest zawsze trocha na szpil- 
kach jak poskramiacz tygrysów, gdy 
dostanie się do klatki. 

Normalay, zdrowy człowiek jest 
wtedy ostrożny i wcaje znowu nie 
bardzo prowokujący jak to niestety 
działo się na scenie. 

Córuś (Jasińska). Sądzę, że prze- 
sadzono troszeczką, bo przecież trze- 
ba pamiętać, że to osoba, która z 
konieczności i fachu ma symipatję do 
lunatyków, newrasteników, i wszel- 
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kiego gatunku sumasszedszych jak mó- 
wią Rosjanie. Zewnętrznie, plastycznie 
jest ona bez zarzutu, wekcceniry- 

czności doskonale chwycona. Wewnęt- 
rznie jest gorzej. Moim zdaniem dr. 
Córuć jest miękka, choć rubaszna a 
to właŚnie dlatego auormalnie miękka 
ponieważ z Bożej łaski weszła na 
drogę nauki. Taka Córuś jak ją Ja- 
sińska podaje nie miałaby nigdy kon- 
taku z pacjentami, ekscytowałaby bo: 
wiem tych pacjentów biedaków tak 
straszliwej że już jej pojawienie się 
czyniłoby z tych ryczące i ciska- 
jące się jaguary i hyeny. Zatem gło- 
sik, głosik i jeszcze raz głosik, ale 
Oczywiście anormalnie złamany, pra- 
wie serafickie tony tu i owdzie nie- 
spodzianie. 

Ewa Heyst (Kamińska) wybor: 
nie podpatrzony typ półniemki pół: 
polki jak co chwila oglądać można 
w sklepach, fabrykach i na ulicy w 
Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu. Do- 
skonałe reagowania, Śpięte, energicz- 
ne i krzykliwe. Jedna tylko uwaga. 
Skoro typ jest chwycony, należy się 
teraz w sztuce zorjentować, aby part- 
nera nie łamać. Na rzecz Sztuki trze- 
ba teraz ofiary robić i nie myśleć tyl- 
ko o sobie. Trzeba zatem dopoma- 
gać aby widz rzozumiał, o co chodzi, 
czyli nie trzmać się tak. kurczowo 
pierwszego płanu. To że żona  przy* 
Szła po mężu to jasne. Ale nie zu 
pełnie jeczcze © co jej chodzi. Heyst 
trzepie tekst, i trzepie ten tekst ujęty 
we formę ale bez kontaktu z part- 
nerem. Przecież niewiedziala jak 
mówić bedzie, to znaczy co, bo to się 
dopiero rodzi na scenie, w oczach 
naszych. 

Żadnego urodzenia na scenie nie 
widziałem, to wszystko było przygo” 
towane w domu, obliczone. zważone, 
ugotowane, wysmażone. Trzeba w 
kontaktach tworzyć iv wtedy wyjdą 
barwy których nie było a muszą być. 
Pani Kamińska ma Łajecznie przygo- 
towany materjał, przychodzi z nim 
na scenę ale musi z tego materjału 
to tylko dobywać, co jest potrzebne, 
może być nawet, za każdym razem, 
na coraz inaem przedstawieniu, ina- 
czej. Nie będzie wtedy jeden ton, bę- 
dzie ich tysiąc. 

Ryps (Lubowska). Do warjatów 
można się przyzwycza'ćć. Nie trzeba 
zatem tak bardzo otwierać oczy i czy- 

nić z nich wielkie przestraszone tależe 
i nie trzeba dążyć, aby włosy Stawa- 
ły dębem na głowie jak snopy w 
polu. Odwrotnie musi być śmiech. 
pisk, chichot, grotesk chwilami nieza- 
dowolony, wymykający się w pełnej 
orkiestr-e to Ryps. Tego nie było. 
Trochę tu winy w tem reżysera. 

Jeśli chodzi o formę zewnętrzną 
sceny karniej pierwszy akt był bez 
zarzutu, natomiast oba następne akty 
pokazywały niemal jeden i ten sam 
salon w barwłe, oświetleniu, aurze. 
Salon Dr. Pistyna to powino być co 
innego, niż bióro Ryszarda Heysta w 
którym pracuje geniusz zapoznany. * 

Teatry pod dyrekcją Zelwerowicza 
dają olbrzymi wysiłek. Nie ma bud- 
ki suflerskiej. Co to znaczy, wie nietyl 
ko człowiek, który z teatrem posiada 
kontakt i zdaje sobie sprawę, że od- 
rzucenie budki, to uczciwość, rzetel- 
ność sceny. Stary teatr stał na kłam- 
stwach. Wszystko było niemal tande- 
tą, poza sztuką aktorską. Ponieważ 
nię było czasu na przygotowanie sztu- 
ki (dawać premjerę będą pieniążki!) 
przeto aktor nie miał możności opa- 
nować należycie sztuki i zamiast mó- 
wić ze siebie, skierowywał ucho w 
stronę suflera, Chwała Bogu jesteśmy 
dziś dalecy od grania po przez bud- 
kę suflerską i tekst już wypada bez- 
pośrednio bez łamania się w po- 
wietrzu ma drodze mniej lub więcej 
sprawnago suflera, to jest pośrednika. 
Teatr jednak bez suflera to olbrzy- 
mia praca dla aktorów, zwłaszcza o 
ile premjery są częste. W teatrze Zel- 
werowicza uczciwość bije też z deko- 
racyj, kostjumów Wszystko jest po- 
dane czysto, rzetninie. Nie ma szminy. 
W teatrze pełnym szminy, tandeta ra- 
zi oczy, wszystko jest kłamliwe, : bo 
towar jest przemytowy, fałszowany. 
W Lutni i na Pohulance towar nie 
jest najwyższej klasy (bo nie ma na 
to ani pieniędzy ani czasu wielkiego) 
ale ten towar jest rzetelny. Uczciwość 
roboty, czystość roboty, rzetelność tej 
roboty w krótkich odstępach czasu, 
który dzieli premierę od premjery są 

imponujące. 

Także o sztuce „Trio“ Lenca nie 

warto mówić, choć sztuka ta nie jest 
już takiem kleceniem satyr jak u Wi- 
nawera, który przypomina wieczory 
zbiorowe z kiepskich sztucznych ogni, 
rakiety, które furczą i dymią zamiast 
sypać gwiazdy i słońca, które się za- 
cinają zamiast kręcić i w których tyl- 
ko  bengalskie ognie, jako tako się 
udają. 

Spoglądając na sztukę Lenca wi- 
downia zastanawia się przedewszyst- 
kiem nad głupotą obu panów mężów, 
wodzonych przez głupią samiczkę. 
Homo sapiens nie istnieje na scenie, 
znikł jak kamiora na początku i jak 
Deus eX machina na samym końcu 
nie wiadomo znowu skąd spada na 
równe nogi. 

Pierwszy akt grany był naogół źle. 
Przecież I akt odbywa Się niemal ra- 
no, po nocy nieprzespanej, kiedy ner- 
wy są przedewszystkiem w robocie. 
W takich chwilach jest Galgemhu- 
mor a nie to co jest na scenie: to 
jest niedźwiedzie, ciężkie przeżywanie, 
które działa niemile, chwilami nawet 
upokarzająco. Dowodem tego jest, że 

$ 

Sprawa superinfendenta 
przed Sądem 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- 
poznawał głośną sprawę superintendenta e- 
wang. - reiorm. Michała Jastrzębskiego ska 
zanego przez Sąd Okręgowy na 3 mies. wię 
zienia z zawieszeniem na lat 5. 

Superintendent Jastrzębski został posta 
wiorny w stan oskarżenia jak wiadomo za u- 
dzielenie nielegalnego ślubu duchownemu ka 
tolickiemu, a mianowicie ks. Janowi Choro- 
szczitchowi. 

Przed kilku laty ks. Choroszczuch czynił 
starania u swoich władz przełożonych o u- 
dzielenie dyspensy na zawarcie małżeństwa. 
Wobec tego że starania te nie odniosły po. 
żądanego skutku Choroszczuch zwrócił się z 
kolei do superintendenta Jastrzębskiego, któ - 
ry zgodził się na udzielenie ślubu. 

Ślub odbył się 6 stycznia 1925 roku. 

Władze prokuratorskie przekładając swój 
wniosek sądowi -okręgowemu, uznały, że Ja- 

ŁO w 0 

eWwang.-reiormowanego 
Apetacyjnym 
nych w art; 636 cz. II. K.K. (nadużycie wła- 
dzy), 425 i 639 cz. II (bezczynność). 

Wdniu 5 stycznia rb. tut. Sąd Okręgowy 
po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniem 
świadków i biegłych wśród których byli* ks. 
R Żongołłowicz, ks. kan. Chalecki, proi. 
ursche prezes kolegium ewangelickiego p. 

Ižycki, jako też dowodzeń stron uznał ks. 
Jastrzębskiego winnym umyślnego i zagra. 
żającego dla zarządu państwowego interesu 
społecznego i prywatnego nadużycia władzy 
i nie wciągnięcia do ksiąg że Choroszczuch 
był księdzem, co jstrzębskiemu było wiado- 
me i skazał go na karę: za pierwsze prze 
stępstwo na 6 miesięcy (na mocy amnestji 
zmniejszone do połowy), za drugie zaś na 
3 miesiące więzienia (na mocy amnestji da- 
rowane). Skazany odwołał się do wyższej 
instansji i na skutek tego wczoraj S. A. po- 
nownie rozpatrywał tę sprawę, lecz uznał 
wyrok Sądu Okr. za słuszny i w całej roz. 

strzębski dopuścił się wykroczeń przewidziaciągłości zatwierdził go. 
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bę w mm. 
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Uwagi: pochmurno, w nocy śnieg 

Minimum za dobę + 1°С 

Maximum za dobę + 80C 

Tendencja barometryczna: stan stały ; 

: OWA 

— (0) Medale dziesięciolecia odzyskania 

ni lległości. P. wojewoda decyzją Z dnia 

13 listopada przyznał 24 pracownikom samo- 

rządu gminnego oraz wszystkim samorządu 

powiatowego pow. Wileńsko - Trockiego, pra 

wo do medalu dziesięciolecia odzyskania nie 

podległości. Osoby odznaczone otrzymały 

specjalne zawiadomienia od przewodniczące- 

go wydziału powiatowego. Medale nabywają 

zainteresowani na koszt własny. 

WOJSKOWA. 
a) Ostatni dzień zebrań kontrolnych 

W poniedziałek 18 bm. odbędzie się ostatnie 

normalne posiedzenie komisji kontrolnej dla 

szeregowych. Stawić się winni  rezerwiSci 

1902 rocznika nazwiska których rozpoczyna 

ją się na litery T, U, W, Z. R * 
— Komenda placu składa dyrękcjom kin: 

Hollywood, Heljos, Słońce, Lux, Światowid 

Eden, serdeczne podziękowanie za udzielenie 

bezpłatnych biletów dla żołnierzy garnizonu 

wileńskiego w dniu 11 listopada br. z okazji 

rocznicy Niepodległości Państwa. 

KOMUNIKATY. 
— Odczyty Czerwonego , Krzyża. Przypo 

minamy, że dzisiaj o godzinie 12 w południe 
w sali kina „Światowid* Mickiewicza 9 dr. 

Feliks Pawłowicz wygłosi odczyt n.t. „Zna- 
czenie powietrza w życiu świata zwierzęce- 
go i roślinnego". 

Wejście bezpłatne. 
— Doroczne Walne Zebranie Stowarzy- 

szenia Lekarzy Polaków w Wilnie odbędzie 
się w sobotę dnia 30 listopada 1929 r. w lo- 
kalu Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
(Zamkowa 24) o godz. 19.30 w I terminie о 
godz. 20 w 2 gim terminie. Na porządku 
dziennym sprawozdanie ustępującego Zarzą- 
du, poczem wybory władz stwoarzyszenia na 
rok następny. Zebranie w.2 gim terminie bę 
dzie ważne bez względu na liczbę obecnych. 

— Zebranie Właścicieli Domów Dzielni- 
cy Kalwaryjskiej. W niedzielę dn. 17 bm. o g. 
6 wiecz. w sali parafjalnej przy kościele św. 
Rafała (Wiłkomierska 2) odbędzie się zebra 
nie właścicieli domów dzielnicy  kalwaryj- 
skiej, Śnipiszek, Trynopola i Łosiówki. Spra- 
wy bardzo ważne i obecność wszystkich wła 
ścicieli domów tych dzielnic jest konieczna. 

— Herbatka dla kwartetu drezdeńskiego 
w związku literatów. We wtorek 19 bm. o g. 
17.30 związek literatów w, lokalu swym (О- 
strobramska 9) podejmować będzie herbatką 
towarzyską członków bawiącego w Wilnie 
„Kwartetu Drezdeńskiege", Zaproszeni są i 
wstęp mają wyłącznie abonenci „Niedziel ka 
meralnych* oraz członkowie zwyczajni zwią 
zku literatów. Program obejmuje powitanie 
gości wykonanie przez nich kilku współcze- 
snych utworów kameralnych, oraz część to- 
warzyską. Podwieczorek ten będzie bezpłat 
ną premją dla abonentów cyklu „Niedzieł Ka- 
merainych“; karty abonamentowe (po 12 i 
8 zł.) nabywać można jeszcze do wtorku w 

  

NIKA 
księgarni Gebethnera i Wolifa, oraz przy wej 
šciu. Początek punktualnie o godz. 17.30 we 
wtorek. 

RÓŻNE 

— (a) Nowe zarządzenie w sprawie kin. 

Starostwo Grodzkie opracowało przepisy Te 

gulujące sprawę ilości miejsc w kinematogra 

ach. Ustalona została szerokość przejść po- 

między krzesłami jako też przejść kolo 

ścian. JEM. 

Taksamo w celu uniemożliwienia dosta- 

wiania krzeseł wszystkie miejsca siedzące 

winne być ponumerowane zaś poszczególne 

klatki krzeseł będą posiadały wykaz ile 

miejsc klatka zawiera. 

TEATR I MUZYKA. 

na Pohulance. Ostatnie 
an do wzięcia". Dziś o 

godz. 8 wiecz. po raz 22 arcy wesoła kroto- 

chwila polska „Maman do wzięcia A. Grzy- 

mały Siedleckiego, która niebawem schodzi 

z repertuaru odniósłszy wielki sukces arty- 

styczny i kasowy. W roli głównej ziemiani: 

na kresowego wystąpi A. Zelwerowicz. Ceny 

iejsc zniżone. 
A: „Sen nocy letniej", Arcydzieło Szek- 

spira z muzyką Mendelsohna ukaże się po 

raz pierwszy w czwartek nadchodzący. Re- 

żyserję prowadzi dyrektor A. Zelwerowicz, 

posługując się najlepszemi siłami artystycz- 

nemi zespołu, licznymi statystami i baletem 

Do tego niezwykłego widowiska zorganizo- 

wana została Orkiestra pod kierownictwem 

E. Dziewulskiego. 3 3 

Dzisiejsze Przedstawienie popołudniowe. 

Dziś 6 godz. 3 m. 30 w Teatrze na Pohu- 

lance grana będzie dla najszerszych warstw 

publiczności .po cenach zmiżonych lekka ko- 

medja Flersa i Croisseta „Powrėt“ w premjo 

wej obsadzie. 

НЕ Teatr Miejski w Latni. Ostatnie wy- 

stępy artystów warszawskich. Dziś o godz. 

3.30 znakomici artyści warszawscy M. Ma- 

ficka i A. Węgierko wystąpią w pełnej uro- 

ku komedji włoskiej  Nicodemiego „Świt, 

dzień i noc”. Ceny miejsc zniżone. | 
Dziś wieczorem o godz. 8 min. 15. 

M. Malicka, A. Węgierko i Z, Sawan ukażą 

się po raz ostatni w najnowszej sztuce Len- 

ca „Trio”. Jutro powrąca na repertuar prze- 

zabawna groteska B. Winawera „R. H: Inžy- 

nier*, która się spotkała z nader dodatnią 

oceną krytyki i publiczności. 
— Najbliższe premjery. W przygotowa- 

niu w Teatrze Lutnia „Oberżystka” Goldo- 

niego” i lekka komedja Verneuilla „Fotel Nr. 

47“. Sztuka ostatnia będzie grana z udzia- 

łem dyr. Zelwerowicza oraz. świeżo pozyska- 

nej artystki Teatru Krakowskiego M. Wer- 
Žau " 

— Dzisiejszy p baletowy. Dziś o 
godz. 12 m .30 w Teatrze Lutnia odbędzie, 
się poranek baletowy wybitnej interpretator- 
ki tańców klasycznych Sawinej-Dolskiej oraz 
T«mio letnie tancerki Doni Minkowicz. Pora- 
nek wywołał wielkie zainteresowanie. W 
rogramie produkcje taneczne do muzyki 

Dalibcza, Chopina, Griega,  Czajkowskiegó,. 
Głazunowa, i innych. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Koncerty „Harfy* warszawskiej. 7е- 
spół chóralny „Harfy” Warszawskiej w licz- 
bie 50 osób pod dyrekcją W. Lachmana wy- 
stąpi w Wilnie w teatrze Lutnia z dwoma 
koncertami w sobotę najbliższą wieczorem 
oraz w niedzielę 24 bm. po południu. Kasa 
zamawiań już rozpoczęła sprzedaż biletów. 

— jutrzejszy występ kwartetu drezdeń. 
skiego. Jutro w poniedziałek w sali teatru na 
Pohulance wystąpi znakomity światowej sła.- 
wy kwartet drezdeński. Zespół ten zalicza 
się do najlepszych zespołów europejskich. 
Początek o godz. 8. w.Bilety nabywać mo= 
žna w kasie teatru Lutnia od 11 — 9 w. zaś 
jutro także i w kasie teatru na Pohulance 
od: godz. 5 pp. 

— (y) Bilety na jubileuszowe przedstawie 
nie Reduty sprzedawane będą wszystkim. 
Wobec mylnie interpretowanej wzmianki 0 
sprzedaży biletów na przedstawienie jubileu - 
szowe Reduty w dniu 29 listopada br. Komi- 
tet Obywatelski Uczczenia zasług Reduty po 
daje do wiadomości, że bilety na ten wieczór 
będą sprzedawane w kasie teatru Lutnia 
wszystkim zgłaszającym się niezależnie od 
rozsyłanych zaproszeń, które posiadają jedy 
nie znaczenie zawiadomień o obchodzie. 

/ 

— Teatr Miejski 
przedstawienia „ 

5 

PROF 
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W poniedziałek 18-go Elistopada w ó6śmą rocznicę śmierci 

s P. 

MIKI JLY0WSKIEGO 
w kaplicy Bożego Ciała. w kościele Św. Jana odbędzie się Msza Św. 

o godz. 8-ej rano.; 

Q czem zawiadamia 

RODZINA. 
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z SZABLIŃSKICH 

MARJA SZACIŁOWSKA 
obywatelka ziemska pow. . Wilejskiego maj. Szczarka 

opatrzona Św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu 
dn. 16 listopada r. b. w wieku lat 43, 

Eksportacja z lecznicy przy ul. Aleja Róż Nr. 2 do Kościoła Św. 
Jana odbędzie się 17 b. m. o godz. 6 m. 30 wieczorem. 

Nabożeństwo żałobnę w tymże kościele zostanie odprawione dnia 
18 b. m. o godz. 9 rano, poczem 
cmentarz Rossa. 

Na te smutne cbrzędy zaprasza krewnych, znajomych i życzliwych 
stroskany 

    

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Oszustwo. W swoim czasie nieja- 

ka Magdalena Szafranowicz (Beliny 32) na- 

była w firmie Singer maszynę do szycia pła 

cąc należność wekslami. W terminie płatnoś- 

ci weksli nie wykupiono tak że skierowano ję 

do protestu. RO YKE 
Wobec skargi złożońej policji _ wszczęto 

dochodzenie ustaliło, że maszynę Szafranowi 

czowa zdołała już sprzedać. F. Kac przy uli 

cy Wileńskiej 22 i że pomocnym jej w tem 

był niejaki Gawroński Czesław. Tego ostat 

niego policja zatrzymała. й 

— (c) Samobójstwo urzędnika. W Jogis 

dowództwa brygady KOP przy ulicy 

bramskiej usłował odebrać sobie życie przez 

wypicie esencji karbołowej urzędnik bryga- 

dy Wincenty Wojno.. Desperata w stanie cię 

żkim odwieziono dó szpitala żydowskiego. . 

— (c) Uchylali się od służby wojskowej. 
Policja zatrzymała Wiktora Siwińskiego i Jó- 

zefa Miłoszewskiego, obaj bez stałego miej * 
sca zamieszkania poszukiwani przez  Staro 
stwo Grodzkie jak uchylający się od służby 
wojskowej. L 

— (c) Ujęcie złodziei. Zostali aresztowani 

Marja i Władysława Januszewscy za okra- 

dzenie brata stałe zamieszkującego w gmi; 
nie rudziskiej i Mełamed Ber bez stałego miej 

sca zamieszkania za liczne kradzieże na te 

renie Białegostoku. 

— (c) Kto ogałaca hotele z bielizny. 
Przed paru dniami donosiliśmy o kradzieży 

bielizny pościelowej w hotelu „Palace“ przy 

ul. Wielkiej. Sprawcy kradzieży nie zostali 
jeszcze ujęci, a już dowiadujemy się, że w a- 
nalogiczny sposób okradziono hotel p.n. „Nie 
szkowski” przy ul. Bakszta. Złodzieje po do- 
staniu się do srodka wynieśli bieliznę poście 
lową wartości 500 zł. i nim kradzież zauwa- 
żono sprawcy zdołałi ulotnić się. 

— (c) w za dobę. Ža czas od 15 
do 16 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 74 wypadków w tem 7 kradzieży, za- 
kłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 13, wy 3 
kroczeń administracyjnych 13, jeden pożar, 
jedno oszustwo, reszta różne drobne, 

— (c) Kradzieże. Z tartaku Chwolesa 
_„Pióromont 6 skradziono ostatnio znaczną 
ilość desek ogólnej wartości tysiąc złotych 
Taksamo dokonano kradzieży desek na szko 
dę Rachili Jaszno (Zawałna 33). Deski z tej 
kradzieży zdołano jednak znaleźć ukryte w 
podwórku domu Nr. 20 przy ulicy Kijowskiej 
tak że zwrócono je poszkodowanej. 

.— (c) Wypadek z bronią. Na drodze leś- 
nej do Mikaszewicz gminy Werenowskiej ja 
dący wozem Jan Przezdębski manipulując re 
wolwerem spowodował wystrzał i ranił w rę 
kę siedzącego obok gajowego tamtejszych 
lasów Józefa Kruka. 

— (c) Przyczyny pożaru ulicy Ste- 
fańskiej. W trakcie badania zyski pożaru 
przy ulicy W. Stefańskiej 24 gdzie jak dono- 
siliśmy wczoraj spłonęły składy na drzewo 
okazało się, że ogień powstał nie z powodu 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, j 
narazie przypuszczano lecz wzniecili go dzieci 
„Bawiący się na podwórku chłopcy Berek i 
Fajwusz Kołdowscy i Lejba Wilenger umyśli 
li podpalić wiory koło składów, co spowo- 
dowało zajęcie się Ściany najbliższego skła- 
du a następnie zapalenie się całego komple- 
ksu składów. 

— (c) Żołnierz zastrzelił kolegę. W stra 
żnicy KOP Hornowo — Wierucińskie na po 
graniczu polsko - litewskiem szeregowiec 
Stanisław Bartyzel zastrzelił z karabinu ko- 
legę Antoniego Matuszczaka. 
Aresztowany Bartyzel tłumaczy się, że 
strzał spowodowany został przez nieostroż- 
ność podczas gdy manipulował przy zamku 
karabinu. 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

MĄŻ 

RADJO 
Niedziela 17 listopada 1929 r. 
10.15—: Transmisja nabożeństwa 2 

Poznania. 11.55 — 12.10: Tr. z Warszawy; 
Sygnał czasu i komunikat meteorologiczny. 
12.10—i1400: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert. 1400 — 15.20: Transmisja z Warsza 
wy. Odczyty rolnicze, 16.50—17.15: „Po- 
radnia prawna - Nr. 2% p. te „Co każdy o 
ochronie lokatorów wiedzieć powinien" 
pogadankę wygł. adw. Stanisław Węslaw- 
ski. 17.15 — 19.00: Transmisja z Warszawy. 

e WARE p nz Wileń- 
ska*, mówiony tygodni umorystyczny. 
1925 — 19:40: Kurs języka nieciiackieżo 
(lekcja 5-ta), prowadzi dr. Włodzimierz 
Jacobi. 19.40 — 20.00: Program na po- 
niedziałek, sygnał czasu z Warszawy i 
roznaitości. 20.00 — 20.30: Słuchowisko 
z Warszawy: 20.30 —21 10: Koncert mię- 
dzynarodowy pieśni rodzajowej iw wyko- 
naniu Marji Moarakowskiej (sopran) przy 
fort. Kazimierz Korab: Cz.l. Europa Pół- 
aocna: A. |. Japońska piosenka: „Laulu lą* 
pista". 2. Estońska „Uleslilesi" 3. Fińska 
„Tuulan tei“. 4. Norweska pieśń pasterska 
„Kau fra Hallingdalen“. 5 Szwedzka Ко!у- 
sanka „Tulleriluli*. 6. Pieśń z Wysp keb* 
rydzkich, Śpiewana przy dojeniu krów: 
„Cronan Bleoghain“. B. I. Duńskka ballada: 
„Elvehoi" 2. Bretońska pieśń „Deutu gane- 
me“. 3. Kymryjska „Bugail sr Hafod*. & 
Szkocka „The Piper of Dundee". 5. Angiel- 
ska „Ralphs Ramble to London“, 6. Irland+ 
ska. 21,10—21.25: Transmisja z Warszawy. 
Kwadrans literacki. 21.25 — 22,00: Dalszy 
ciąg koncertu Marji Modrakowskiej: Il cz. 
A.Eurapa Środkowa 1. Flamandzka pieśń 
„Cecilia*, 2, Francuska „Chanson de Guil- 
lat Martin*. 3. Czeska „Nic nej „dbam*. 
4, Litewska „Daina”. 5. Polska „tiejże ino. 
fijołeczku leśny", 6. Węgierska £„Ach, gdy- 
bym umrzeć mógi*. В. Europa |Południo* 
wą. 1. Rumuńska pieśń „Cuculet cu pna 
swia“ (mala kukułka). 2: Grecka „Jaśmin* 

„Bułgarska „Tri godini* (skazaniec) 4. 
a'zbryjska „Lą. Scitillana*.. 5..Neapolitań- 

ska „Serenata di Pulcinello*, 6. Portugal- 
:ka „Modinha Poriugueza*. 7. Hiszpańska. 
„Bolero Espanol“, 22,00—24,00: Transmisja 
z Warszawy. Feljeton, komunikąty i mu* 
zyka taneczna. 

Poniedziałek, 18 listopada 1929 €: 

11,55—12,10: Transmisja z Warszawy. Sy” 
gnał czasu. 12.05 — 13.10: Muzyka z płyt: 
gramofonowych. 13.10—13.20: Tr. z Warsz. 
komunikat meteorologiczny. 15,40 — 16,00: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
ewska.  16.00;— 16.15; Komunikat Orga- 
nizacyj społecznych 16.15 — 17 00: Muzyka 
popularna w wyk. zesp. muzycznego Polsk. 
Radja 1. Smetana — funt. z op. „Sprzedana: 
narzeczona. 2. Siede Walc intermezzo, 
3. Lalo: Lento z koncertu op. 29. 4. Rudi: 
„Agrete". 5. Verdun: Interludjum wschod- 
nie. 6, Moszkowski dwa tańce hiszpańskie: 
7. Moniuszko mazur z op „Halka“, 17.00— 
17.15: Audycja dla dzieci. Bajeczki dla naj- 
młodszych opowie Zofja Tokarczykowa.. 
17.15 - 17.43: „jak nie należy mówić po 
polsku" — 3-cią pogadankę wygł. jerzy Wy- 
szomirski. г : 
18,00 — Rec. skrzypcowy Ireny Dubiskiej.. 

17.45—18.45:  Transm. £ Warsz. 
Koncert. 18.45 — 19.25, Audycja literacka. 
„Z dobrego serca" Lucjana Rydla w opra- 
cowaniu i wykonzniu Instytutu Reduty. 
1925 — 19.40: Kurs języka włoskiego 
lekcja 3 prowadzi dr. Janina Rostkow- 
ska. 19.40 — 20.05: Program na dzień na- 
stępny sygnał czasu z Warszawy i rozma 
itości. 20.05 — 2030: Transm. z Warsz. 
Audycja narodowościowa łotewska. felje- 
ton i komunikaty. 23,00 — 24.00: Spa- 
cer detektorowy po Europie. : : 

widownia ciężko reaguje, i že reago- 
wanie takie wygląda jak lokomotywa, 
która ciężko sapie. 

Dopiero w następnych aktach hu- 
ka Śmiech i ciepło przebiega od sce- 
ny do widowni i z widowni wraca w 
podwójnej porcji. Ponieważ aktorsko 
pierwszy akt jest niewyciągnięty prze- 
to trzyma koszulką, szlafroczkiem, 
zdejmowaniem pantofli, manikurą nóg, 
jednem słowem rzeczami, które dla 
zdrowego widza są pewnemi trywial- 
nościami, z któremi nie wie co po 
cząć w miejscu, gdzie ma  królować 
sztuka. 

Ale drugi akt i trzeci toczy się jak 
pociąg sprawnie po szynach. Lala 
(Malicka) posiada tę .swoją szczerość, 
artystycznie wykwintną, która ujmuje 
widownię i przykuwa do siebie. Ma- 
licka jest aktorką nieznającą kłamstwa. 
Może niedociągnąć, ale mie puszcza 
się na łgarstwa, na których wiele jej 
koleżanek można przyłapać w teatrze 
na gorącym uczynku. Przeżywanie 
jest doskonałe, rzetelne, bogate we 
wszelką finezję szczegółów, co tak 
zawsze cieszyło i bardzo cieszy wiel 
kiego teatralnego genjusza Konstanty: 
na Sergiejewicza, to jest Stanisław- 
skiego. Ręce, oczy, głos, mowa duszy, 
bogactwa i pełna-instynktu, do końca 
kobiecego, w zdrowiu moralnem i pro- 
stocie, tem wszystkiem pracuje Malic- 
ka czysto, trafnie, rzetelnie, muzycznie 
frazując. Niestety, rozsypuje ona te 

wszystkie bogactwa, te perły w „Trio” 
napróżno, bo ze sztuki nie zostaje 
literalnie nic. Daleko więcej dawał ten 
„Noc, Świt, Dzień”, bo tam nie było 
żonglowania, które jest u Lenca i któ- 
ry stoi w sprzeczności z Malicką. 

Jan (Węgierko) w I akcie powi: 
nien przekomponować rolę. Wewnętrz: 
ne nurty są prawidłowe ale trzeba to 
wszystko oprzeć na rzeczy, którą 
puścił, zgubił, W takiej sytuacji, jak 
Jan, człowiek jest chytry. Chce spać. 
Worłowicka jest instynkt, który wte- 
dy wszystko robi, aby módz to swo- 
je przeprowadzić. Wola cała jest tylko 
wtem jednem skoncentrowana: chcę 
spać. Ale to naprawdę chcę spać: nie 
udawać, że się chce spać. Wtedy ro- 
dzi się Galgenhumor i ta lekkość, 
Człowiek chce przemycić - to swoje, 
uśmiecha się do wroga, który mu nie 
daje spać. W każdej chwili wie 
(zwłaszcza jeśli sie to powtarzało, a 
tak bylo!), że najmniejszy błąd 
pomści się, inączej  przeciągnie się 
czas, czyli chwila pójścia spać. Rato- 
wać siebie, oto jest wszystko, a, tego 
nie widzieliśmy, tego nie było, a to 
pragnęliśmy czuć, widzieć, dostrzegać, 
obserwować, bo to było konieczną i 
żądaną prawdą, Węgjorko jest przez 
to powodem, że Malicka nie może na- 
leżycie reagować w pierwszym akcieżi 
musi rzeczy rodzić, które widza mylą, 
bo z odpadnięciem kurtyny jedni 
myślą, że ona go kocha, drudzy, że 

tylko ją kocha, trzeci, że oboje się 
kochają a lubią sadyzm, a wreszcie 
są i tacy, co głośno swoje przeko- 
nanie objawiają: oboje są nicponic i 
nie mają uczucia prawdziwego w ser- 
cu. Należy zatem rozdźwięk usunąć, 
aby kurtynę zamknąć wtedy, kiedy 
będzie jej jasno jak na dłoni wiedzia- 
ła, że Węgierko kocha. 
‚ Borzęcki (Sawa) niezrozumiały 
jest pod koniec, kiedy tak wszystko 
wygląda jakby autor sztuki zapomniał 
o tem, co włożył w swolą ekspo- 
zycję i wyciąga nagle Deusexmachi- 
na człowieka szlachetnego, który zu- 
pełnie co innego robi, niż człowiek, 
który może to robić, co dotąd robił. 
Są tacy autorzy na Świecie, jak owi 
uczeni, którzy zamierzają to a to 
udowodnić, a udowodniają na końcu 
dyametralnie rzecz odmienną.  Znać 
w ciągu pisania sztuki pomyliło mu 
się w głowie, coś przekręciło, dosyć, 
że koniec daje nam rzeczy, których 
na początku nie było i które nie wy- 
chodzą z dna sztuki, ale nagle spadły, 
jak obcy, z innego drzewa spadły 
owoc. Sam on daje; sobie radę, ale 
myślę, że mu trcchę musi być głu- 
pio, kiedy przyłapany niemal na 
uczynku (metresa na Rejtana czy 
Czackigo) zamiast wybuchnąć i jak 
w takich chwilach rzucać się, w ja- 
kiejś cudownej wodzie nagle wykąpa- 
ny, już bez grzechu na duszy, pro- 
mienieje seraficko i daje błogosła- 

wieństwa, Święty już braciszek, taki 
Śliczny, bawortorum, który już tylko 
obdarza szczęściem blizkich...  Rozu- | 
miem doskonale, że Lencowi błysnęła 
inwencja zakończenia sztuki tak, jak 
podał w swoim Trio. Rozumiem za- 
tem, że niemal cynicznego Borzęckie- . 
go wybielił straszliwie. Takie wybie- . 
lenia (może też tu coś Kleszczyński 
popsuł) jednak artystycznie _ muszą 
mieć swoje uzasadnienia (wiedział to - 
Szekspir najbardziej Śmiało odkrywa- | 
jacy pomosty w człowieku, nawet pa- | 
radoksalne od grzechu do cnoty) i - 
dlatego podświadomie jesteśmy ugo- . 
dzeni zdradliwie. po widzeniu tej | 
Sztuki, przeto niemal przybici pośród || 
śmiechu. Który wszystko pokrywa i | 

4 

4 
wszwstko zalewa. 

Borzęcki obdarzając Jana i salę 
Szczęściem, tak wygląda nagle jakby - 
on był twórcą . słodyczy i wonności - 
trzeciego nieba, które nagle wschodzi. 
My zaś wiemy, że pełna prawda, to - 
ta, że znalazł się nagle głową, noga | 
mi, rękami całem ciałem w sieci, w © 
przepaści, niemal w piekle, bo musi - 
czynić rewolwerowe abdykacje, z tego - 
wszystkiego, co chciał przed chwilą, ato | 
jest mieć u siebie w salonie reprezenta- - 
tywny element, jednem słowem coś, | 
co jest skazane na szych, na pokaz,:-; 
bardzo warszawskie, bo na wierzchu, * 
przedewszystkiem dla oczu. н 

Mieczysław Limanowski. 

   

     



    
   

ТО 

GÓ? b 
miękkość i elastyczność wełny — 
oto ważny punkt przy praniu! Do 
prania welnianych sztuk należy brać 
wyłącznie wypróbowany i niezawod= 
ny Persil! Prać w „zwykłym zimnym 
ługu, poczem wypłókać w zimnej 
wodzie! IDo suszenia nie wieszać weł= 
ny, lecz rozłożyć szeroko! Nie suszyć 
na słońcu ani w pobliżu pieca! 

  

  

G Persil te Parsi] 

    

BEZKOMPRESOROWE SILNIKI DIESEL'Ą 
  

MWM-BENZ, Mannheim 
o mocy od J do 3000 km. 

'Małe silniki naftowe dla siły i światła, do celów rolnictwa i drobnego 
przemysłu, 

/ o mocy od 2 do 8 km. 

Kompletne urządzenia maszynowe do fabryk do wyrobu masy drzewnej; 
tektury i papieru 

я Eisenglesserei und Maschinenfabrik 
ОЙ BAUTZEN 

- "Prasy hydrauliczne do olejarni, garbarni i in. 
Poleca na dogodnych warunkach kupra przedstawicielstwo: 

Biuro teeniczno- 
handlowe 

    

  

„KMECHANIT** 
Wilno, ul. Trocka 11. tel. 652. 

  

  

   
    

   
   

Wielki medal zloty 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Dom 
handlowy 

  

Ci sami dyrektorzy, Ci sami przedstawiciele. 

JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wykór gatunków LUKSUSOWYCH 

(ONTINENTS 
NAB.OD „PROWODNIKA” 

  

ŚNIEGOWCE 
iKALOSZE" 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix | 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
Wilno 

1928 + 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Bzia TROGEY "ras" * 

  

Z dniem 1-go stycznia 1930 r. wszystkie wyroby 

firmy „SAROTTI!, Gdańsk 

mk: Czekolady, Kakao, Pralinki 
ukażą się pod firmą 

  

® Та sama jakość, Te same metody. fabrykacyj. 

L ŽĄDAIJCIE 

  

  

$ 

__—___ 

B Spółdzielczego Banku A 
i „Dla Handiu i Przemysłu | 

sp. z og. odp. w Wilnie. 
Niniejszem powiadamia udzia- 

łowców Banku, że w dniu 29-go 
listopada 1929 r. o godz. 6- -ej wie- 
czór w pierwszym terminie i o godz. 
17-ej w drugim terminie w sali Sto- 
warzyszenia Techników Polskich ul 
Wileńska 33, odbędzie się Nadzwy- 
czajne Walae Zgromadzenie udzia- 
łowców Banku z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie. 
2) Wybór przewodniczącego. 3) Od- 
czytanie protokułu ostatniego Waln. 
A 4) Sprawozdanie za Okres 

1/1 do 1|XI. 5) Uzupełnienie 
lių, 6) Wolne wnioski. = 
. ____ 

    

LISTWY GCHRONREG 
T Waicowane, do stopni beton do stopni 

drewnianych, 
T Waicowane, do stopni betono- 

LEE żelazne i 
mosiężne. 

NAROŻNIKI ZOCHRONNE 
Żelazne, walcowane; do krawędzi 
ścian. 

Fabryki BRACIA JEAIWE, inżynierowie 
Nagrodzonej na wystawie Poznańskiej 

Wielkim złotym medalem 

GUDRONITY IZOLACYJNE 
Jedynie skuteczne od wilgoci. 

FILE BITFUMOWY - KRYZOGLIT 
Najtrwalszy materjał do krycia 
dachów i inne materjały izolacyjne 
Fabryki „GUDRONIT*. 

——— 0-6955 
PŁYTKI POSADZKOWE 

Z białego cementu, kolorowe, 
deseniowe, oraz inne wyroby ce- 
mentowe własnej fabrykacji 
Poleca ze skladu, lub fabryk 

W. BOSZ, A. JANKOWSKI i S-ka 
Wileńska Nr 23. Tel. 432.   

Skład NEBL 
ZJEDNOCZENI 
STOLARZE 
w Wilnie, 
Trocka 6. 

Wielki wybór 
różnych MEBLI 
z włanych war- 
sztatów. Przyi- 
muje zamówie” 
nia na całkowite 
urządzenia biur, 
urzędów i róż, 

bankowych. Ce: 
ny umiarkowane 

s Prosimy  obej- 
rzeć meble na= 
szej spółdzielni. 

lowoodremontowane mieszkanie 
6 pokoi i kuchnią ze wszelkiemi wy- 
godami w centrum miasta. Informa- 

| cje udziela: Administrator domu 

  

Racan W.-Pohulanka 17 m. 38. cd 
8 -9 rano lub 3—4 pp, 

  

Stare plusze i aksamity į 
odświeża się wytłaczejąc najnowsze 
desenie Wilno ul. J. Jasińskiego Nr.1 
m. 2, tamże plisowanie, karbowanie i 

i dekatyzowanie materjałów. 

TTT TTT 

Dnana Wróżka Chiromantka 
z wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
: Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
z dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 
s 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
s przeciw Krzyża, uł. Młynhowa Nr 21 
: m. 6, w bramie na prawo schody. 

E we wszystkich aptekach i 
a składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

EB orow, A PAKA 
ва NATO, 

Maszycy do obróbki Inu 
międlarki szwedzkie HELSINGEN, 

młocarnie, ) własnej produkcji 
pg. najlepszych wzorów 

treszczotki ) zagranicznych 
poleca po cenach zniżonych 

j Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9. -& 

RAIN ETB SESI 25 DES OKT UEN 

WUDEZP JANOWSKA ZOROBECEMZOORKE 

Ł/O. WO 

  

Kino Miejskie 

| SALA MIEJSKA 

  

ui. Osizobramaka 5. 

Od dnia 11 so 19 listopada 1929 r. w ącznie bęczie wyświetlany tilm: 

„Dalsze dzieje Tarzana“ 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- 
lach głównych: FRANK MERRILL, 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja l-szą aktów 12 — od 11 do 15 XI. 
Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 XI włącznie. 

NATALJA KINGSTON i AL FERGUZEN. Tysiące dzikich 

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

nych instytucyj 

Dzis! Największy sukces światow, | Najbardziej lubiana gwiazda, Oryginalna, kusząco-piękną rusałka BRYGIDA 
KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
"Wileńska 38. 

HELM w swej najnowszej i najwspa- 
nialszej kreacji Rapsodji Miłości 
Wzruszający dramat erotyczny. 

„Przedziwne klamstwo Niny Pietrowny“ 
Partnerzy: zaakomici artyści WARWICK WARD i FRANK LEDERE%. 

przebój sezonu. Podczas seansów od godz. 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: 
udz. znan. artystów BODO i WALTERA. Seansy o godz. 4, 6, 8 10.15. 

Wielki 
wesoła komedjąsz 

    

Dziś! Wielkie arcydzieło dramatyczne 
KINO-TEATR ze złotej serji produkcji polskiej „b 
HOLLYWOO5* ADAM BRODISZ, WIESŁAW GAWLIKOWSKI, 

„” 

mickiewiczą 22 

DNIA NA DZIEŃ” GORCZYŃSKA IRENA BaV Ro WŁADYSŁAW WALTER, LUCJAN ŻUROWSKI oraz 10.006 
lstatysiów. Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i zdumiewa znąkomitą expresją gry, bra- 

wurowem tempem oraz niespotykanym dotychczas bogactwem. Specjalna ilustracja muzyczną kompozyto: ów, 
oolskich. Początek seansów 4, 5.30. 7. 8.30, i 10.25. 

  

Dziś! Obraz, który kążdy widzieć powinien od najmłodszego do najstarszego 
U - Teatr „MIASTO MILIONA POLEGŁYCH" 

toń 
2 Dąbro i mierć znanego pułkownika Driant'a. ul. Dąbrow ludzkości, Wojnie! W rolach głównych: ZUZANNA BLANCHETTI, 

(Wizja Historj:) Jedyny obraz, który uzyskał 
protektorat Ligi Narodów. Epokowe dzieło. 

Realizowane na tle bohaterskich zmagań z wojny Światowej. Dokładna rekonstrukcja historyczna. 
Film poświęcony męczennikom najokropniejszej udręki 

ANDRE NOX i HANS 
BRANSEWETTER. Dla młodzieży dozwolone. 

  

Kupujcie Krajowe ŚRIEGOWCE Ё KALOSZE 

Schweikerta 
zteropiętrowa 
dochodowa ka* 

mienica bezdekre- 
towa, z ładnemi 
skanalizowanemi 

mieszkaniami, z 
ładnym placem, 
sprzedamy z dłu- 
giem bankowym, 

  

pasą mz "ET 
przy wpłacie 

10.000 dolarów 
Wileńssie Biuro   
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Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
+е!. 152. — 192% - 0 

Sprzedają się 
pozostałe 2 licytacji: 
Taksówka Foróa 950 
zł., pianino 1200 zł., 
duży kredens, szafa z 
lustrem, tremo, ma» 
szyny do _ szycia; 
elektrolux, centryfuga, 
2 kandelsbry bronzo- 
we, różne żyrandole 
elektryczne, palto fo- 
kowe, dywan perski, 
lornetka polowa, 'cyt- 
ra, kilka pierścionków 
2 brylantami, broszka 
brylantowa, zegarek 
złoty chronometr, 
maszyną do pisania. 
Lombard, Biskupia 12 12 

  

  
  

ul. Piotrkowska 147.   DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wełnianych i Gumowych F. W 

OKAZJA 
kamienica o 10 
mieszkaniach, ofi- 
cyna murowana © 

W SCH4EIKERT w Łodzi,   
  

HURT: IZRAEL RABINOWICZ, Wilno, Rudnicka 13, 5 _ mieszkaniach, 
B. RIMINI i J. POSWIANSKI, Wilno, Rudnicka 6. £21+-0 całość wolna od 

- lokatorów, pięknie 
położona, blisko ESI 
centrum _ miasta,   

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 

Przyjmują zapisy do grup: XLII amatorskiej dla Pań i 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLIII Zawodowejjz nauką 

2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej „odbywa się 
indy widualne szkolenie praktyczne na regulowaniu silaików, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO* i „DELCO* 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie 
kujsów i złożenia egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
w przyjmuje i iuformacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12-ej do 18-*j 
przy ul. Ponarska 55. Tel. 13-30. 

Przy Kursąch czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów iciągówek rolniczych. © 

  

  

  

   
ЗАЛЕ 
WARSZAWA KRAK. PRZEDM. 17- 

  

  

  

RAM MWODNUBESZKODZOANOE URERENEESKEKN SENSE 

Otrzymano najnowsze PIANINE modele 
Fabryk: „Pieyel — Paris", „Arnold Ėu 

Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld" 

K. Dąbrowska 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 

BOYA DRCASKBA 1865 UKADEOWM OBCK šis sucanaczi 

NNEANENKNRENANANNNNNNNNSZNNĄ | MATEK ze 
ski, obszaru 

OSŁABIENIE 
BLEDNICĘ 

- LECZY 

140 ha, z dobrą 
glebą, z zabudo- 
waniami i lasem 
budulcowym, wpo- 
bliżu stacjj kol. 
sprzedamy za 

12.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.  gpgp—0 

Niedrogo 

  

cuskiego i 

uczycielka. 
kiego 4—6. 

  

udziela lekcji i kore- 
petycji języków fran- 

niemiec 0! 
kiego praktyczna na- trzy pokoje ze z. 

Słowac- kiemi 
—0 oddzielnem wejscie: 

ii am JABIellofiska.0—2, 

sprzedamy za 8000 
Eikas) šuns ina i 

Y; dolarów, gotówka t LEKARZE 5 POSAD „000 d. ы 
__—- п--_п— 98„?00“?‚'‹'_’6"2 С 

DOKTOR Poszuku chęta*  Mickiewi= 
M. GILELS posady AE cza 1, tel, 9-05 

choroby owoętieda bichaltafa księgowe* B2UPIĘ DOM - godz. 9—10 i 4-6,g0 lub rachmistrza. fl sa piętrowy w PRZEPROWADZIŁ Posiadam „znajomość rejonie ulic Kijow- się na ul. Nowogrod= prowadzenia  gospo- skiej, Ponarskiej, No- zką 6. st SĘ posz! rolnej. Z wogródzkiej i Rydza 
gruntownie język nie- Smigłego. Zgłoszenia: jg soi miecki. _ Zgłoszenia ul, Beliny 16 m. 10, 

EK Baa do da „Stowa“ pod w godzinach od 16 do 
—17-€i. Pos 

ЗАНЕ da) URI | a a 
A jntel. zna” šiukšles Ka franc. PJADIMO *"'szorzędnej 

Rafi OZ ee soki *do wynajęcia. Bisku- 
KŁEkI, Biegi, wągry, Zarządzać _ domem, pia 18. m. 2, Kremer. 

koncertowe, łupież, brodawki, ku-, wychow. dzieci i pie- 
rzajki, wypadanie wło- lęgnować chorych, PIANINO 
sów. Mickiewicza 46. STuka odpow. posady dobrym, okazyjnie do 
pea w PR: ANO Po- a W. Pohu- 

a 9. pok. lanka 2 28, «ОЛ ВАНа Inż. Horski Wilno. 2 WE 11 14- 6 w. g 

energiczna aa Kocmetyka Z” ata SAGWA WM 
GORÓŻRKK ZEUSA poszukuje posady. 
Gab Gi Seara szkolę ėž = ži 

a n ogrodniczo= gospodar= 
Racjonalnej ori a Posiąda kiiko (38 A V A 5 B 

tyki Wii sch a ać Vilas, LOMBARD 

siew 31 m. 4,5. Slepa I m. 3. ae. arai = obiecą kon- pa Dodę serwuje, dosko* Poleca m za WE nali, odświeża, usuwa młodą, uczciwą j pra- rów: brylantów, złota jej skazy i biaki/cowitą (miłej po-srebr., futer, mebli, Sztuczne opalenie Sat wierz cho wności)dywanów, pianin, sa- ry: Wypadanie Naj- dziewczynę do wszyst- mochodów,  maszyn sów i łupież. Nal-kiego dla małej ro-i t. p. 092 nowsze хдоБусте КО- dziny, Adres w adm, = smetyki A „Sł Ap 

Codziennie od gi 108 *910W". o Wznowiona 

w stanie b. 

  

  
NZ. ©. e io 

u d KĄ ATAVAm ui ck. MPO gkonsereje, KUPAG | SPRLĘDAŹ Przyjmuje także do 
usuwa braki i a: 
Regulacje i 

ki ‚ Ska- A LL LI PS 
  

przyciemnianie "brui. Fadrykę mydła || VEADYŠEAWA, Gabinet . Kosmetyki sprzedam Mogę czę-) , ZŁOTE, t repr „CEDIB“ sciami, Oferty pisem- | dolary, lub ruble 
ryniewiezowej. liana E pas Pk i do „adm, „Šiova“ 

gama [u Niki: 
š LOKALE ali Wilno, z ogr. a 
Emma mój Ino, ul. Tatarska 

Istai Tai 1843 v. stnieje o: r. Poszukuje SIĘ | Fabryka i skład 
mieszkania 3 pokojo- bli: 
wego, ewentualnie 2 

mej 
jadalnie, sypialnie, 

dużych pokoi ume- * Ы : salon; abine! 
blowanych. Zgtosze- łółka niklacano | i 
nia do adm. l „Siowa“. angielskie, kreden- 

sy, stoły, 

Pokój cjegiy, dos. *p.Do- biurka, 
dębowe i t. p. Do- 

rze umeblowany, dłą| godne warunki i 
kobiety inteligentnej |. na raty. 
zaraz Odnajmę. Wi- 8 
leńska 15—2, | SW 

„9!8H 0 

ne zabezpieczenie 
i na dogodniej 

Wileńskie Biuro | 

  

lokujemy na pew- | 

Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 258+—0 

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
ulokuj na 13 proc. 
rocznie. Gotówka 
twoja jest zabezpie- 
czona złotem,  вге- 
brem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12. Wydaje 
pożyczki pod zastaw 
złota, srebra, brylan- 

głów futr it. futr i t. k 2 

Do saa W ggielesa ae na maszynie. 

sklep i spożywczy z Orzeszkowej 1] —16. 
mieszkaniem, ma WĘ kowalski AAU, 
w adm. „Slowa“. -įi drzewny, Bao Różne sumy 

m. _szcząpowe i rąbane posiadamy do ulo- 
Do wynajęcia Dostawa niezwłoczna| kowania bardzo 

zaraz dwa lub w zamykanych woząchj korzystnie na hi- 

l- -l A „Wdopał” poteki „miejskie 
D. H.-K. „Zachęta* 

Styczniowa 3. Mickiewicza r. 
Tel. 18—17. - tel. 9-05, —0 [ 

    

wygodami 
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