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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księ: ia Spółdz. Naucz. 

BIENIAKONIE, — Butet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
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4 grzesylką patą p 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu fsb z | 

zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.O 
cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

Opłata pocztowa aiszczona ryczałtem. 
mie zamówionych nie zwraca. Adhministra- 

cja nie zastrzeżeś co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Drobne iskierki 
To, na co tak często się narzeka to 

„tajemniczość, to urkywanie planów 

jest największą siłą obecnego systemu 

rządów. Przed zwołaniem sesji sejmo- 

wej na dzień 21 października głowio- 

no się, jaki rząd zastąpi rząd p. Śwital- 

skiego, — gdyż trzymano się manewru 

Т. zw. „druskienickiego“, gdy to po 

obaleniu dwuch ministrów p. Bartel u- 
stąpił z premjerostwa, a został wice- 

premjerem. Jakgdyby Marszałek  Pił- 

sudski lubił powtarzać dwa razy jeden 

i ten sam manewr! Wystarczył mały 

incyndent oficerski i wyłoniła się sytua- 

cja całkiem nowa. 

To też przewidywanie manewrów, 

„odgadywanie“ Belwederu, jest rzeczą 

nader zawodną. Polacy tyle razy pono- 

sili ogromne szkody przez to właśnie, 

że „tajemnica stanu* nie istniała u nas. 

Od czasów Marji Ludwiki do Beselera, 

każda „Sprawa polska'* zawsze musiała 

być wypaplana. Wreszcie mamy  sy- 

stem rządów, który stworzył w Pol- 

sce po raz pierwszy od wieków, polir 

tyczną dyskrecję. Jest to jedna z tych 

rzeczy, która pozornie jest tylko drob- 

na, w istocie jest jednym z najcenniej- 

szych instrumentów w rządzeniu pań- 

stwem. 

Panowie z „Gazety Warszawskiej” 

podejmują hasło Trockiego o „jawnej 

dyplomacji. Możemy ich zapewnić, że 
Trocki w to hasło nie wierzył. 

W takich więc warunkach, pubiicy- 

sta, zajmujący się wewnętrznem ży- 

ciem państwa, dobrze robi, jeśli po- 

przestaje na obserwowaniu szcze- 
gółów, małych iskierek, małych wyda-= 

f. IZen. 

be. & 

Panowie .endecy pokazali co uimie- 

ją. Od tygodnia trwają na uniwersyte- 

cie Jagiellońskim walki pomiędzy mło* 
„dzieżą chrześcijańską a studentami — 

żydami. Rozpoczęło się, jak donosi 

„Gios Narodu“ od prowokacji żydow- 

skiej. Skończyło się, jak pisze „Nasz 

Przegląd“ na wypędzaniu żydów nie- 

tylko z gmachu uniwersytetu, lecz na- 

s 

wet z innych wyższych  zakła- 

dów maukowych , jak akademja han- 

dlowa. Studentom żydom  zrywano 
czapki z głowy, aby je palić w odpo” 

wiednich godzinach, ma odpowiednich 

stosach. 

„Czas'* wystąpił z ostrym atakiem 
na młodzież korporacyjną. Nie: będzie- 

my go naśladowali, bo Kraków od nas 

zadaleko i nie mamy żadnego powodu 

pchać swoje palce między drzwi kra- 

kowskiego „Collegium Novum*. Jeden 

z inteligentnych szefów żandarmerii 

Cesarza Rosji mawiał:: „trzeba ostroż- 

nie postępować z poetami i z młodzie- 

żą”. Trzymaliśmy się już i trzymamy 

nadal tej maksymy. Conajwyżej po- 

chwalimy i to bardzo szczerze „Głos 

"MNarodu'' za taki ustęp artykułu, w któ- 
ym przecież widać konsekwencje: 

„Jednak i my musimy wytknąć młodzie. 

ży jeden niewłaściwy okrzyk. Wołano miano- 

wicie: „Niech żyją Arabowie”, zamiast krzy. 

czeć z całych sił; „Precz z Arabami' i uchwa 

łać przeciw mim ostre rezolucje. Przecież 
Arabowie utrudniają emigrację maszych ży 

dów do Palestyny i nawet wypędzają niektó- 

rych żydów z powrotem do Polski. Arabo- 
wie nie mogą być naszymi przyjąciółmi, 

_ Wytykaliśmy nieraz endekom nie- 
konsekwencje, że wołając o ekstermi- 
nację żydów do Palestyny, jednocześ- 
nie alarmują, że poborowi żydzi ucie- 
kają do Palestyny przed wojskiem. Al- 
bo jedno, albo drugie. „Głos Narodu* 
olkazuje konsekwencję i w tem ma ra- 

Kees 2 : 
Ale wracajmy do polityki. Otóż o 

ile wywołanie czy te spotęgowanie 

antysemickich awantur na uniwersyte- 

„cie Jagiellońskim można uważać za 
E 7 » > 

manewr endecki — to ten manewr nie 

udał się zupełnie. Bo zważmy, jeśli ta 

był manewr to tylko dlatego, aby spro- 
wokować ze strony rządu daleko idące 

zarządzenia w celu przywrócenia ро- 

rządku, a potem rozpocząć zwykłą en- 
decką krzykliwą kampanję, oskarżając 

f rząd o libertynizm i sprzyjanie żydom. 

śjczywiście takie wypadki, jak ztywa- 
nie czapek na ulicy muszą się przecież 

spotkać z reakcją ze strony każdej po- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Ezynny bilans bandlowy na 

m. pażdziernik 

WARSZAWA, 1£.XI. (tel. wł. Słowa) 
Bilans tandlowy Polski na miesiąc paź- 
dziernik wykazuje znów szldo dodatnie 
w wysokości 2 miljonów 180 tysięcy zł. 
Import w 4tym : miesiącu [wyniósł 257 

miijonów zł. wywóz zaś 259 180 tys. 
W porównaniu z miesiącem wrześniem 

nastąpiło zwiększenie przywozu © 9 į 

pół mił onów i zmniejszenie wywozu o 

2i pół miljona zł, 

fdczyt premjera Šwifalskiego 
© reformie konstytucji 

WARSZAWA. 18,X1. (Tel. wł. „Słowa*). 
Jutro o 6 tej po południu wszystkie pol- 

skie stacje racjowe transmitować będą z 

Warszawy z sali Filharmonji odczyt prem- 

jera Dr. Świtalskiego o reformie konsty- 
tucji. W Warszawie odczyt oczekiwany jest 
z dużym naprężeniem. Wszystkie bilety już 
są rozdane. 

Zmiany personalne 

Ukazsł się „Dziennik Personalny M 
S. Wojsk.*, zawierający kilkaset nazwisk 
oficerów, przeniesionych w stan spoczyn- 
ku, "oficerów rezerwy przeniesionych do 
iunych pułków, oficerów wydalonych z 
armji it. d. я 

W stan spoczynku przeniesionych zo- 
stało 156 oficerów, pozostających w dys 
pozycji dowódców O. K., a m.in. płk» 
L.bkind-Lubodziecki i płk. K. Rómmel. 

Do rezerwy przeniesiono 16 oficerów 
m. in. ppłk. Nsglerz komendy gł. policji, 

Nowe przydziały otrzymało 36 ofice- 
rów rezerwy, przyczem obecny min. Skar* 
bu płk. dypl. ignacy Matuszewski przenie- 
siony został do 21 p. p. w Siedlcach, do 
dyr. dep. M. S, W. mjr. Duch do 21 р.р. 
mjr. dr. Różniewski do 40 p.p., mir. }. 
Rutkowski do baonu manewrowego, е 
szef wydz. bezpieczsństwa woj. lubelskie 
go kpt. Wł. Włoskowicz do 42 pp. i ti d. 

Paruset oficerów rezerwy przeniesiono 
do pospolitego ruszenia, a 55 zwolnio z 
obowiązku służby p.wcjskowej. Pozatem 
por* T. Szeligowski i por. St. Grzybowski 
skrešieni zosiali z listy oficerów. 

Posał ks. Janusz Radziwiłł 
o sytuacji politycznej w państwie 

Wezoej odbyła silę "w Krakowie 
obiad wydany przez redakcję „Czasu*— 
w czasie którego prezes komitetu za- 
chowawczego i wice prezesi klubu B, B, 
W. z R. poseł ks. Janusz Radziwiłł wy- 
glosił dłuższe przemówienie, o sytuacji 
politycznej w Polsce od r. 1926. 

Streszczenie tego przemówienia 
otrzymaliśmy: późno w ostatnim Serwi- 
sle depesz P. A. T. Wobec czego zmu- 
szeni jesteśmy odłożyć je do następne- 
go unmeru. 

Prof. Woidemaras 
może osiedlić się w Polsce. 

WARSZAWA. 18.XI (Tel. wł. „Słowa*). 
Wobec zanotowania w kilku dziennikach 
pogłoski, jakoby b. premjer  kowiefski 
prof. Woldemaras czynił starania O uzy- 
skanie katedry historji Litwy na Uniwersy- 
tecie Stefana Batorego w Wilnie przedsta- 

wiciele prasy zwrócili się dzisiaj do miaro - 
dajnych instytucyj rządowych z zapytaniem: 
jaka tam panuje oOpinja o całej sprawie, 
Dziennikarzom wyjaśnione, że rząd polski 

stoi całkowicie na stanowisku  zajętem 

przez p. Hołówkę, naczelnika Wydziału 
Wschodniego M. 5. Z.„w wywiadzie, udzie 
lonym przedstawicielowi agencji „Elta* w 
Rydze podczas ostatniego tam pobytu, 
t. zn., że Rząd Polski nie miałby nic prze- 
ciwko wjazdowi i osiedleniu się w Polsce 
prof. Wolčemarasa. Co zaś się tyczy obję- 
cią katedry ną Wszechnicy Wileńskiej, to 
ta sprawa należy do kompeteacji Senatu 
Akademickiego U. S. B., który w tej mierze 
posiada całkowitą autonomię. 

Apel maszynistów kolejowych 
„Wszystko pro Patrja, nie pro 

partja“ 
KRAKÓW. 18.X1 Pat. Odbyło fsię tu 

liczne zebranie maszynistów kolei  pańe 
stwowych, na którem po wyczerpującej dy- 
skusji, w szczególności nąd stanowiskiem, 
jakie maszyniści w obecnej chwili zająć 
powinni, uchwalono jednomyślnie rezolucję 
następującą: 

„, Maszyniści krakowscy uchwalają zwró- 
cić się do wszystkich maszynistów z całej 
Rzeczypospolitej Polskiej, aby nie dawali 
pesłuchu niepoczytalnym “demagogom par- 
tyjnym, Którzy myślą, że maszynistów ko- 
lejowych użyją w najbliższych dniach Fdo 
walki dla swoich osobistych i partyjnych 
celów. Maszyniści krakowscy patrzą z peł- 
ną ufnością na poczynania sterników nawy @ 
aństwowej i ufają, że tylko ci, których 
Rem jest „Wszystko dla Państwa", ke 
gą nam zgotować pewne jutro. Zebrani 
maszyniści składają hołd Najwyższej Gło- 
wie Państwa Panu Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej Ignacemu  Mościckiemu oraz 
niestrudzonemu bojownikowi 0 wolność i 
niepodległość Polski Pierwszemu (Marszał- 
kawi józefawi Piłsudskiemu i stawiają się 
do jego dyspozycji na każde wezwanie, 
patrząc z pełną ufnościę na poczynania, 
zdążające do utrzymania mocarstwowej po: 
tęgi Rzeczypospolitej Polskiej. Hasłem ma- 
szynistów jest i powinno nadal  pozostąć: 
„Wszystko pro Patrja nie pro parija“. 

   

"cze o jednej bardzo ważnej rzeczy. 

BERLIN, 18-XI. PAT. Wczorajsze wybo- 
ry do sejmików prowincjonalnych i reprezen- 
tacyj gminnych, wykazały przeciętnie wyż- 
szy, udział procentowy uprawnionych do gło- 
sowania, aniżeli podczas poprzednich wybo- 
rów. Wyniki są różne, zależnie od stosunków 
lokalnych, tak, że nie można mówić o ogól- 
nym zwrocie na prawo lub na lewo, lub też 
o wzmożeniu się na siłach centrum. Niemiec- 
ko narodowi w licznych miejscowościach po- 
nieśli wprawdzie wielkie straty, w pewnych 
miastach jednak uzyskali zwycięstwo, np. we 
Wrocławiu, Bytomiu i innych miastach Gór- 
nego Śląska. 

W Kolonji natomiast niemiecko narodo- 
wi stracili dwie trzecie dotychczas posiada- 
nych mandatów. W innych miastach położo- 
nych na terenie okupowanych, jak np. w Tre 
wirze, Akwizgranie i Wiesbadenie uzyskali 
oni po jednym, względnie dwa mandaty. Po- 
dobnie rzecz się ma z wynikami wyborów 
dla socjalistów, którzy w pewnych miejsco- 
wościach odnieśli znaczne sukcesy, a w in- 
nych okolicach strącili nawet dotychczasowe 
mandaty, jak np. we Wrocławiu, Zabrzu i 
Raciborzu. rodobny stosunek procentowy 
osiągnęły partje środka. Hittlerowcy (naro- 
dowi socjaliści) z małemi wyjątkami prawie 
wszędzie odnieśli sukcesy. 

Cyfrowe wahania w ilości mandatów 
uzyskanych przez poszczególne stronnictwa 
przypisać należy przedewszystkiem większe- 
mu udziałowi głosujących, dzięki czemu obli- 
czony został wyższy dzielnik wyborczy. Naj. 
wyraźniej przesunięcia zaznaczyły się w wy- 
nikach berlińskich, gdzie socjaliści stracili 8 
mandatów, niemiecko-narodowi stracili JĄ 
frakcja ludowa uzyskała 1 mandat, komuni- 
ści uzyskali 13 mandatów, a hitlerowcy zdo- 
byli też 13 mandatów. Wybory do pruskich 
sejmików prowincjonalnych, wykazują ztipeł - 
nie ten sam stosunek, co wybory gminne. 
Również w wyborach do sejmików większa 
ilość głosujących wpłynęła na zmianę stosun- 
ków cyfrowych mandatów. Pozatem pod- 
czas ostatnich wyborów utworzyły się nowe 
stronnictwa. W wielu wypadkach  stronni 
m“ mieszczańskie głosowały na wspólne 
isy. 

Według wyników z godz. 4 rano w Kró- 
lewcu socjaliści uzyskali 217.301 głosów 
(dawniej mieli 171.388)t, polska partja ludo- 
wa 3.200. W Szczecinie polska partja iudowa 
uzyskała 1.355 głosów. 

  

Posymistyczny głos narodowców lifowskich 
© zbiłżeniu litewsko łotewskiem 

‚ М О związku z pogłoskami o zbliżeniu 
litewsko-łotewskiem narodowy „Tautos Ke- 
lias" w Nr. 44 wypowiada się w tej sprawie 
następująco: 

Obecny rząd litewski chce otworzyć z 
Łotwą coś pośredniego między unją celną a zwykłemi stosunkami ekonomicznemi. Jesteś- 
my więcej niż pewni, że nic z tego nie b 
dzie. Jak podkreślał często prof. (oliemarcć 
przedstawicielom prasy, oprócz innych jest 
jeszcze jedna przeszkoda, niezależna ani od Litwy, ani od Łotwy: brak stosunków mię- 
dzy „Litwą a Polską. Przecież chociaż niele- 
galnie, handel między Litwą a Polską odby- 
wa się. Polska sprzedaje Litwie rocznie mniej 
więcej za 40 milj. Lit., chociaż cło na towary 
polskie jest znacznie większe, niż na inne 
Niedawno w Rydze p.Hołówko oświadczył że 
Polska nie przyjmie propozycji Litwy ule. 
galizowania handiu przez trzecie państwo, 
Jasnem więc jest, że handel między Polską 
a Litwą może odbywać się tylko przez Łotwę 
i szczególne przywileje, których ma się za- 
miar udzielić Łotwie, mogą w dródze faktu, 
częściowo przypaść i na Polaków. Nie mo. 
żemy sobie wyobrazić, jak rząd zamierza 
obejść tę przeszkodę. Już tylko z tej przy- 
czyny bliższe stosunki gospodarcze są nie 
do pomyślenia. Ze stosunkami politycznemi 
sprawa przedstawia się jeszcze gorzej. Tu 
Polska jest również największą zawadą, Esto 
nja jedyne niebezpieczeństwo widzi w Rosji, 
przeciw której szuka pomocy w Polsce, gdyż 
Polska nie jest dla niej niebezpieczną. Łót. 
wie natomiast trochę zagraża niebezpieczeń- 
stwo ze strony Polski, większe jednak ze 
strony Rosji, to też i tu w interesach Łotwy 
jest mieć wspólną linję z Polską. Litwie, prze 
ciwnie — ze strony Rosji niebezpieczeństwo 
nie grozi, w wielkim stopniu jednak grozi ze 
strony Polski. Interesy więc polityczne są al. 
bo wprost przeciwne, albo z trudem dające 
się pogodzić. Łotwa i Estonja przeciw Polsce 
nie pójdą. Przypomnijmy tylko, że podczas 
wyborów Polski do Rady Ligi Narodów. 
przedstawiciele Łotwy i Estonji, mogąc pow- 
strzymać się od głosowania, gdyż Polska i 
tak miała zapewnione miejsce, oddali jednak 
swe głosy za Polskę, 

Inna rzecz, gdyby chciano zrewidować 
dotychczasowe stanowisko względem Polski. 
W tym wypadka głoszona obecnie nowa ро- 
lityka bałtycka naprawdę miałaby swe prak- 
tyczne znaczenie. Nie należy zapominać jesz- 

„jednej | Podob- 
ne zbliżanie się do państw bałtyckich ozięb- 
bia i oddala nas od Rosji. Chcieliśmy i chce- my bliższych stosunków z państwami bałtyc- 

kiemi pod tym jednak warunkiem, żeby nie 
znajdowały się one pod wpływem politycz- 
nym Polski. Przyszłość pokaże, czy będzie 
to możliwe. Przeszłość zaś pokazuje nam 
Łotwę i Estonię, ciążące do opieki polskiej. 
Z taką zaś Bałtyką iść nie możemy. 

Epidemja zapalenia mózgu 
Z Kowna donoszą: Według wiadomośc, 

Wydziału Sanitarnego Zarządu Miejskiego, 
w czasie ostatnim szerzy się w Kownie 
epidemia zapalenia mózgu. W ciągu ostat- 
nich dni zarejestrowano już 3 wpadki cho- 
roby. Pozatem szerzy się również epidemia 
jyfterytu. 
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Ir. med. Henryk Rudziński 
POWRÓCIŁ 

Ordynuje 4 i pół-6 (choroby wewnętrzne ) 
Królewska 1 m. 2. Telef. 422, 
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DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „„Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WOŁKOWYSK — 

|  PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. ; 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. S 

3; ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
i WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska. 

| WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
Księgarnia T-wa „Ruch. , 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 7а tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej łoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
uniejsca. Boża pr dar przez Administrację zmieniane doo, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY QQykory samorządowe © Niemczech 
. W Berlinie 

BERLIN, Według ostatnich danych o wynikach wyborów municypal- 
nych socjaliści uzyskali 64 mandaty, tracąc 9, nacjonaliści — 40, tracąc 
6, komuniści — 55, tracąc 12, demokraci — 14, tracąc 6, ludowcy — 16, 
zyskując 1, centrum — 8, zachowując dotychczasowy stan posiadania, 
narodowi socjaliści — 12, zyskując 10. 

Scisłość i dokładność w informacjach naszego kochanego Pata jest rzeczywiście , 
godna zachwytu. Oto np. depeszę którą drukujemy wyżej o wynikach wyborów mu- 
nicypalnych prawdopopobnie w Berlinic! W rezultacie wyborów stracili socjaliści 9 
mandatów, nacjonaliści 6, komuniści 12, demokraci 6 czyli razem ilość posiadania 
tych grup zmniejszyła się o 33 mandaty, Pięknie, Któż zyskał? Ludowcy zyskali I 
mandat, centrum nic, narodowi socjaliści 1, a więc razem 11 й 

Odejmujemy 33—11 = 22, gdzież się ulotniły 22 mandaty, kto je otrzymał, mo- 
że jacyś niemieccy „poldewowie*?. 3 A ? 

Najprawdopodobniej jednąk mandaty ulotniły się dlatego, że p. referent Pata 
nie mocny jest w odejmoewaniu. A szkodaa, czasami nawet odejmowanie w życiu się 
przydaje, (Przyp. Red ) 

Polacy w Westfal ji 
BERLIN. 18.X1. Pat. W wyborach do sejmiku prowincjonałnego w 

Westialji osiągnęła mniejszość polska, mimo podwojenia ogólnej liczby 
głosujących (rok 1925—1.450.000, obecnie—2.128.263) pokaźny sukces, 
uzyskując głosób 15.282 (rok 1925—11.610). 

Na Śląsku Opolskim 

OPOLE, 18.X1. PAT. Wyniki wczorajszych wyhorów do sejmiku pro- 
wincjonalnego na Śląsku Opolskim przedstawiają sję w sposób następu- 

cy: 4 
> Centrum uzyskało głosów 226.759, zdobywając mandatów 23 (w ro- 
ku 1925—26 mandatów), niemiecko-narodowi 93.190, zdobywając 10 m. 
(w r. 1925—9), komunišci—47.828: zdobywając 5 m.) w r. 1925—4) 
socjal demokraci—65.171 zdobywając 7 m. (w r, 1925—5). Polacy 
30.562, zdobywając 3 mandaty, chrześcijańsko-narodowi—25.189, zdo- 
bywając 3, związki kulturalne— 2.023, nie zdobywając żadnego mandatu, 
blok mieszczańsko-chłopski uzyskał 23.271, zdobywając 3 mandaty (w ro: 
ku 1825 | 4). 

Znacznie zwiększona ilość mandatów polskich. 

Do sejmików powiatowych Polacy uzyskali według pzowi: 
zorycznych obliczeń 25 mandatów, gdy w roku 1925 mieli 17 
mandatów. W radach miejskich utrzymany został stan posiada- 
nia na dotychczasowym poziomie. Wczorajsze wybory wykazały 
zwiększenie głosów polskich, w porównaniu z rokiem 1925, o 
15000. 

Druga konferencja w Hadze 
rozpocznie się w dniu 3 stycznia 1930 r. 

PARYŻ, 18.X1. PAT. Francja zasadniczo zgodziła się na rozpoczę- 

cie drugiej konferencji w Hadze w dniu $3 stycznia 1930 roku. Briand 

przedstawi tę datę do aprobaty Niemcom i innym mocarstwom zaprasza- 

jącym. Przedtem jeszcze przedstawiciele Francji i Niemiec będą  rozpatry- 

wali wspólnie od dnia 21 stycznia zagadnienie Saary. 

„Niemcy nic jeszcze nie wiedzą o terminie* 

BERLIN, 18. XI. PAT. W związku z doniesieniem agencji Havasa w sprawie wy- 
znaczenia konferencji haskiej na 3 stycznia 1930 roku i podjęcia rokowań w sprawie 
zagłębia Szary, ukazał się dziś niemiecki komunikat urzędowy, oświadczający, iż ofi- 
cialnym kołom niemieckim nie jest nic wiadomo o tym terminie. 3 

Komunikat podkreśla, że w kołach berlińskich istnieje w dalszym ciągu na- 
m ieją na możliwość zwołania konferencji jeszcze w ciągu prudnią b. r. Spodziewają 

ę podjęcia rokowań saarskich w połowie bieżącego tygodnia, 

A R NOO TS PEN LS 

Kongres „Odrodzenia“ 
WARSZAWA, 18 XI. (tel. wł. „Słowa”*) Wczoraj, w niedzielę 17 listo- 

hada, rozpoczął się Kongres Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akade- 

mickiej „„Odrodzenie“. - 

Młodzież ze wszystkich środowisk uniwersyteckich Polski zjechała się 
w liczbie około tysiąca osób. Inauguracyjaą Mszę Św. odprawił J. E. X, 

Kardynał Kakowski, w obecności licznych przedstawicieli społeczeństwa, 
pomiędzy którymi zauważyliśmy p. ministra Niezabytowskiego, gen. Ko- 

narzewskiego i wielu innych. Złożono wieniec na grobie Nieznanego Žo!- 

nierza. 

Po południu w wielkiej sali Ratuszu, wypełnionej po brzegi młodzieżą, 

otworzwno zjazd; obecnymi byli księża kardynałowie: x. Prymas Hlond ix. 

arcybiskup Kakowski, x. arcybiskup Marmaggi, Nuncjusz, licznie reprzezen- 

towany był Episkopat, sfery społeczne i naukowe. 
Imieniem P. Prezydenta i Rządu witał zjazd P. Minister Niezabytowski, 

Imieniem I E X Prymasa Czech przemawiał Opat Klasztoru w  Emans 

pod Pragą; przemawiały delegacja młoodzieży czeskiej, francuskiej, sło- 
wieńskiej; na dziś zapowiedzieli się Węgrzy i Belgowie, Witały kongres 

wszystkie większe organizacje młodzieży Uniwersyteckiej Polskiej: Szereg 

przemówień zakończyły podniosłe słowa 1. E. księdza Kardynała Ka- 
kowskiego. Zauważono nieobecność przedstawiciela „Młodzieży Wszech- 
polskiej". 

Całość Zjazdu” jest manifestacją wzrostu sił katolickich społeczeństwa, 

szczególniej wśród tych, do których należy jutro. 

Obrady młodzieży potrwają do wtorku wieczorem. Powrót Wileńskiej 

delegacji, w składzie 40 osób, oczekiwany jest w Wilnie na środę rano. 

Sprostowanie Prezesa Najwyższe jlzby Konfroli 
tendencyjnych nieścisłości „Robotnika* 

WARSZAWA, 18 XI. Pat. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwo- 
wej komunikuje, że w dniu 15 listopada r. b. wysłał do naczelnego redak- 
tora „Robotnika pismo następujące: 

Warszawa, 15 listopada 1929 roku. Wielce Szanowny Panie Redak- 
torze! w numerze 328 „Robotnika* z 13 bm. stronnica 1 iw numerze 330 
z 15 listopada 1929 roku str. 1 uchwałę Kolegjum Najwyższej lzby Kont- 
roli z dnia 1 sierpnia 1929 roku, dotyczącą wydatków i wypłat, dokona- 
nych w okresie pomiędzy 1921 na 1928 rok niezgodnie z przepisami usta- 
wy skarbowaj przytoczono w słowach: „Najwyższa Izba Kontroli nie może 
postawić wniosku o udzielenie rządowi absolutorjum". w uchwale Koleg- 
jum Najwyższej lzby Kontroli w tak doniosłej sprawie każde słowo uchwa- 
ły ma znaczenie dla właściwej oceny. Uważam przeto, jako prezes Naj- 
wyższej lzby Kontroli za swój obowiązek stwierdzić, że całkowite brzmie- 
nie uchwały wspomnianej jest następujące: +łKolegium Najwyższej lzby 
Kontroli nie może postawić wniosku o udzielenie rządowi absolutorjum 
wobec tego, że powyższe wydatki, jako niezgodne z ustawą skarbową wy- 
magają legalizacji w drodze ustawodawczej”. Wyrazy poważania łączy 
(— ) 5. Wróblewski. 

  

licji, równie dobrze, czy to bytaby poli- 

cja socjalistycznego rządu dr. Miillera, 

czy Jego Królewskiej Mości Cesarza 

Franciszka Józefa. 

Tymczasem spokojne nerwy nasze- 

go rządu uniemożliwiły endekom тох- 

poczęcie takiej kampanii. Oto rząd po- 

zostawił całkowicie troskę o przywró- 

cenie porządku w rękach władz najwię- 

cej do tego powołanych, to jest Rekto- 

ratu i Senatu Uniwersytetu Jagielloń- 

skiego. 

Wobec całkowitej pustki w reainym 

programie, endecki ten „trup żydow- 

ski“ w prosektorjum urósł do znacze- 

nia jedynego konkretnego żądania, któ- 

"re endecja może dziś stawiać. Ale „trup 

żydowski w prosektorjum*, jako šro- 

dek taktyki politycznej okazał się bar- 

dzo niefortunny. W. niczem nie skom- 

promitował rządu. Wprost przeciwnie. 

— Oto młodzież wołająca o „trupy ży- 

dowskie'', a więc tak bliska endecji, de- 

monstrowała przeciw  „Naprzodowi“ 

który oczywiście ze wzgłędu na częścio 

wo żydowski skład swojej redakcji i ze 

względu na socjalistyczny charakter 

musiał zajścia antysemickie potępić. Ą 

co to jest „Naprzód*! — „Naprzód 

jest to przecież dziecię i organ marsz. 

Ignacego Daszyńskiego. A pan Ignacy 

Daszyński, obrońca parlamentaryzmu 

jest przecież na drodze, aby dla ende- 

cji stać się tem, czem był generał Hal- 

ler, Korianty i inni ludzie, których en- 

decja pierwiej zwalczała, potem sta- 
wiała na pjedestał. 

Jeszcze raz panowie endecy: „Kto 

pod kim dołki kopie, sam w nie wpa- 

da*. Chcieliście kompromitować rząd, 
wskazaliście tylko, jak daleko są od 

siebie, jak nieskoordynowane, niezgod- 

ne z sobą są dwa skrzydła opozycji 
przeciw rządowi. 

* 

Tego pana i jego intrygi trzeba jednak 
zdemaskować. Jest taki dziennikarz, nazywa 
się Witold Giełżyński. Wyjątkowo nieinteli. 
gentny, poprostu tępy i wyjątkowo banalny. 
Tylko dzięki temu, że w Warszawie czasami 
popłaca mówienie komunałów i banalności, 
mógł zająć poczesne miejsce. Ale zraża ludzi 
do siebie widocznym brakiem  wykształce- 
nia i nieprzyzwoitym nawet dla naszych cza- 
sów brakiem przekonań. Kiedyś, już po no- 
weli z sierpnia 1926 r. zmieniającej konsty- 
tucję, napisał znakomity artykuł, broniący 
tezy, że Sejm może się sam rozwiązać. 
„Sejm jest ciałem zbiorowem* — argumen- 
tował p. Giełżyński — „a każde ciało zbio- 
rowe ma prawo rozwiązać się*. Nie wcho- 
dzimy już w filozoficzno-jurydyczną substan- 
cję tego rozumowania, które równie było 
wzniosłe, jak inteligentne, nie wchodzimy już 
w to, że wtedy takie „ciała zbiorowe” jak 
droga mleczna, szwadron kawalerji, sąd naj. 
wyższy mogłyby pójść za radą p. Giełżyń- 
skiego i także „same rozwiązywać się* — 
lecz wyobraźmy sobie, coby było gdyby ar- 
tykuł p. Giełżyńskiego (wtedy był ogłoszo- 
ny w jedynym wówczas półoficjalnym orga- 
nie rządowym) miał być wykładnią konsty- 
tucji. jakbyśmy wtedy wyglądali? Dziś na- 
przykład — co? 

Z powyższego przykładu chyba widać 
dostatecznie, że p. Giełżyński trzymany jest 
zdala od kontaktu ze sferami rządowemi i 
że inteligentny nie jest. Ale natomiast jest 
to intrygant zupełnie wyraźny. Brak inteli- 
gencji nagradza sobie tupetem w intrydze, 
Ostatnio zaangażowała go prasa czerwona. 
Prasa czerwona ma kolportaż duży i jest 
wobec rządu przychylna i lojalna. TO też 
zdziwiło wszystkich, jak po zaangażowaniu 
p. Giełżyńskiego ukazał się w prasie czerwo- 
nej od a do zet kłamliwy komunikat o po- 
siedzeniu komitetu zachowawczego. Komuni- 
kat ten możemy bez ogródek nazwać wy- 
raźną intrygą polityczną. e 

_ jeśli zaś weźmiemy ostatni numer 
„Świata” i przeczytamy artykuł p. Giełżyń. 
skiego o konserwatystach, to utwierdzimy 
się w przekonaniu, że tamta nieprzyzwoita 
intryga była pomysłu p. Giełżyńskiego. 

Aż 

Są dwa typy. wykorzystywania moich 
artykułów w prasie. Typem pierwszym jest 
jeden z artykułów w „Czasie“.Nazywa się ten 
artyku! „Zamach stanu“. Zaczyna się od te- 
g0, že „Stowo“ jest w żądaniu oktrojowa- 
nia konstytucji zupełnie odosobnione i że 
trzeba mas za to potępić. Kończy się ten ar- 
tykuł twierdzeniem, że innej drogi, jak oktro- 
jowanie konstytucji jakoś nie widać. 

Inny sposób traktowania moich arty- 
kułów jest taki, jaki mi się zdarzył w tygod- 
niu ubiegłym. Oto dwa pisma warszawskie 
podjęły moją koncepcję omówienia wywiadu 
p. Daszyńskiego, i wywiadu p. Trąmpczyń- 
skiego, ani słówkiem nie wspominając o „Sło- 
wie'. — A no oczywiście koncepcja artyku- 
łu dziennikarskiego nie da się opatentować! 
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ECHA KRAJOWE 
iapad rabunkowy w Małodecznie 

OPRYSZEK NA WIDOK W DZ POLICJI POPEŁNIŁ SAMOBÓJ 

W nocy z soboty .na niedzieię w Mołodecznie, miał miejsce napad па mieszkanie 

kierownika tamtejszej hurtowni tytoniowej Władysława Pawłowicza. 3 й 

Około godziny 3 w nocy, Pawiowicz zostai zbudzony ze sau silnem dobijaniem Się 

do drzwi. Gdy wyszedł do sieni usłyszał znajomy sobie głos, syna jednego z mieszkańców 

Mołodeczna Żygmisita Laskowskiego, stałe zamieszkującego w  Głębokiem. Pawłowicz 

bez namysłu zezwolił gościowi ua przenocowanie u siebie w mieszkaniu, sądząc, że ten 

ma objekcje budzić ze snu starego swego ojca. 
W chwili, gdy Pawłowicz układał się do snu, przybyły błyskawicznie wyciągnął 

z kieszeni rewoiwer „Nagan* i oddał do Pawłowicza trzy strzały. 
Ranny mimo ciężkiego postrzełenia w ramię, rzucił się na napastnika, chcąc go 

obezwładnić i wyrwać broń, lecz po kiiku chwilach uległ młodszemu wiekiem Laskowskie- 
mu, który obalił go na łóżko i począ dusić. 

Strzały i hałas w mieszkaniu Pawłowicza zbudziły sąsiada, który, domyślając się 

że jest to napad porozimiał się telefonicznie z posterunkem policji, skąd niezwłocznie wy- 
słano na miejsce kilku polcjantów. W chwili, gdy policjanci znaleźli się w pobliżu miesz - 

kania, Pawłowicz zdołał wyrwać się z rąk napastnika i podbiegł do okna i otworzył je, 
w celu w :możliwienia policjantom dostania się do środka. 

W tym czasie Laskowski widziąc, że wpadł w matnię rzucił się do drzwi chcąc 

ujść przed grożącem mu aresztowaniem. 
Nim jednak zdołał on odsunąć ciężko posuwający się hak u drzwi policja już wkra- 

czała do mieszkania. Rabuś widząc, że nie ujdzie pościgu i będzie bezwzględnie schwy 

tany, bez namysłu przyłożył luię rewolweru do skroni i pocisnął za cyngiel, padł strzał i 
Laskowski bez życia zwalił się u stóp pierwszego policjanta, który podbiegł do niego, by 
go unieszkodliwič. 

Ofiarę napadu, rannego Pawłowicza, natychmiast skierowano do szpitała, zaś trupa 
Laskawskiego pozostawiono na miejsca do czsu zejścia władz sądowo <śledczych. Jest to 
jeszcze jedna ofiara powojennego zdziczenia, wykolejenia, który nie chciał zająć się żad 

. ną uczciwą pracą a że musiał jakoś egzystować, więc umyślił sobie bardziej „uproszczony 

_° sposób” zaspakajania swoich życiowych potrzeb. Plenując napad na Pawłowicza, 
sądził, że nie napotka na opór z jego strony i że po zrabowaniu pieniędzy, które w jego 
mniemaniu musiały być w tym dniu w kasie, zdoła bez przeszkód ułotnić © 

  

MEJSZAGOŁA pow. W. Trocki 

— Obchód 1liej rocznicy. Obchód 11-ej 
rocznicy zdobycia Niepodległości Państwa 

Polskiego rozpoczął się w Mejszagole 10. 11. 
uroczystem nabożeństwem w obecności li- 

cznie zebranej ludności i szkół ze sztandara- 

mi. 
O godzinie 1 -ej publiczność tłumnie podą- 

żyła do szkoły na odczyt, wygłoszony przez 

jednego z nauczycieli i obchód, składający 

się ze śpiewu, deklamacyj i pieśni w plasty- 
ce, wykonanych przez dzieci szkolne. Wie- 
czorem znów nastąpiły śpiewy chóralne, de- 
klamacje i pieśni w plastyce w innym pro 
gramie niż rano. Nauczycielstwo ze słucha- 

czami kursów: dla „dorosłych odegrało sztukę 
Bakala „Szaleńcy *. 

Po przedstawieniu publiczność przeszła 
do innego lokalu gdzie odbyła się zabawa ta- 
neczna przy dźwiękach orkiestry z Wilna. 11 
listopada urzędy, organizacje, szkoła i lud- 
ność wysłuchały egzekfji i mszy żałobnej za 
poległych obrońców Ojczyzny poczem uroczy 
sty pochód wyruszył na cmentarz, gdzie od 
śpiewano „Amoł Pański"... 

Proboszcz miejscowy uczcił pamięć po- 
ległych bohaterów odpowiedniem przemówie 
niem. W powrotnej drodze śpiewano hymn 
narodowy. Nauczycielstwo okoliczne, czyn- 
nie dopomagało w urządzeniu obchodu i 
przedstawienia. 

Nie mogę nie wspomnieć jeszcze raz o 
uczynności właściciela autobusu pana Wołej 
ki, który zawsze bezinteresownie załatwia 
sprawy szkołne w Wilnie, a tym razem przy- 
wiezieniem i odwiezieniem orkiestry przyczy- 
nił się do powiększenia czystego zysku, ode- 

"słanego do wojewódzkiego komitetu LOPP. 
Z. Sakowiczówna. 

  

ZADOROŽE, POW. DZISNIENSKI. 

— Poświęcenie sztandaru szkolnego. Dnia 

10 listopada 1929 roku odbyło się poświęce - 
“nie sztandaru szkolnego. O godz. 12 odpra- 
wił miejscowy ksiądz Czyżewski uroczyste 
nabożeństwo, oraz wygłosił okolicznościowe 
kazanie o znaczeniu sztandarów w życiu 
łudzkiem. Bezpośrednio po kazaniu nastąpiło 
poświęcenie sztandarti. Rodzicami chrzestny - 
mi byli p. Irena Brzostowska i p. Doboszyn- 

- ski, wójt gminy plsikiej. 
Następnie zaczęło się wbijanie gwoździ. 

Pierwszy óżdź wbił ksiądz Czyżewski, 
drugi p. I. Brzostowska, trzeci p. Doboszyń- 
ski, czwarty p. R. Szepietowski, inspektor 
szkolny, piąty p. Hryniewski, doktór medy- 
cyny, szósty p. Brzostowski i siódmy p. P. 
Dąbrowski, kierownik szkoły miejscowej. 

Wszyscy przeszli do lckalu szkoły, gdzie 
- nastąpił poranek. Pierwszy przemówił p. Dą- 
browski, zwracając się do dziatwy szkolnej, 
by przez całe życie nosiła w Sercu to, CO 

"wypisane zostało na sztandarze to jest: „Oj- 
czyzna, nauka, Cnota”, 'a do rodziców, by 
zawsze przysyłali dzieci do szkoły, by im nie 
tamować naturaliego popędu do nauki, Na- 
stępnie zabrał głos p. R. Szepietowski, in- 
spektor szkolny i podkreślił, że nauczyciel - 
stwo szkół powszechnych, pracując nad uro- 
bieniem duszy dziecięcej i nad ukształtowa- 
niem charakteru, poszukuje wśród otoczenia 
swego serc i współpracy. Właśnie tu dosko- 
nale widać, że serce to znalazło nauczyciel- 
stwo wśród miejscowej inteligencji. Widać 
współpracę. Wreszcie przemówił p. Hryniew- 
ski specjalnie do dziatwy szkolnej. Wspom - 
miał on dziatwie te czasy, kiedy sam był 
małym i chodził do szkoły, za czasów nie- 
woli. Nie wolno im było wtedy marzeń swo* 
ich realizować, bo nie pozwalała na to nie- 
woła i zaborcy. Dziś wszystko zmieniło się. 
Dzieci śmiało dążą do  urzeczywistnienia 
„swych zamierzeń, zdobywając wiedzę w pol- 
- skiej szkole. Słowa p. Hryniewskiego wywar- 
„ły silne wrażenie na obecnych. 

NOTATKI MUZYCZNE 
,  Zmacznie niższy poziom potrzeb 
estetycznych społeczeństwa powojen- 
nego jest zjawiskiem powszechnem, 
sądząc z pism zagranicznych, zazna- 
czającym się w całej Europie. Nie mo- 
głyby inaczej, do obrzydliwości, nieraz 
„trywialne i słuch obrażające „przebo- 
je“ (1?) jazzhandowe oraz nie mniej 
trywjalne, pod osłoną płytkich, idjo - 
tycznych dowcipów, pornograiję prze- 
mycające, „rewje”, wystarczyć ogrom 

-nej większości ludzi współczesnych za 
jedynie godne zainteresowania rozryw: 
ki, urozmaicające szarzyznę życia CO- 
„dziennego. 

  

Można — bez przesady —— powie- 
dzieć, m poważniejszy i wyższy po- 
ziom przedstawienia, czy koncertu, tem 
mniejsze zainteresowanie publiczności 
i słabsza frekwencja. Trudną sytuację 
finansową ogółu nie da się to w zupeł- 
ności usprawiedliwić, gdyż powszech- 
nie wiadomo, że na zapasy atletów {а 
kie tłumy się gromadziły, nawet z in- 
teligencji (17), że biletów często brak- 
ło. A więc pieniądze się znalazły... 
Smutne to, lecz niezaprzeczenie praw: 
dziwe! 

Czy wobec tego można się dziwić, 
że recytal skrzypcowy Ireny Dubiskiej 
nie zdołał wypełnić po brzegi sali Tea- 
tru Wielkiego? Przecież to nie sensa- 
cyjne nazwiska jakiejś zagranicznej 
„gwiazdy'* operowej, której bląsk już 

      

  

   

O godzinie 4 odbyło się przedstawienie 
w miejscowej szkole p. t. „„Polonja*. W skom 
ponowanej sztuce przedstawiono dzieje Zadó 
roża i na tem tle rozwój szkoły polskiej, 

Na tem zakończyły się uroczystości po- 
święcenia sztandaru. Pamięć dnia tego na 
długo utkwi w umysłach okolicznej ludności 
i przypominać będzie hasła wypisane na 
sztandarze. | 

Po poranku w szkole, miały dzieci śnia- 
danie, urządzone ze składek miejscowych 
ziemian. Dziatwa najedzona bawiła się raźno 
i ochoczo aż do czasu, kiedy nastąpiło przed- 
stawienie. Władysław Maciejewski. 
Głębokie, 14 XI 1929 r. 

BARANOWICZE 

— Koło Przyjaciół 78 p. p. W kwietniu 
miesiącu 1930 roku, stacjonujący od 1920 r. 
w Baranowiczach 78 pułk piechoty będzie 
obchodził 104ecie swego istnienia. Celem 
uczczenia tej doniostej w dziejach pułku rocz 
nicy, oraz w celu bliższego zainteresowania 
się sprawami pułku zawiązało się Koło Przy- 
jaciół 78 p.p.. Na czele Koła stanął wicesta- 
rosta Lubański. Na pierwszem  posiedzenit 
uchwalono zaofiarować pułkowi płomienie, 
radjo dla żołnierzy i uzupełnić bibljotekę. 

— Kursy sam Jowe. W dniu 20 listo 
pada przy ulicy Hoovera zostaną uruchomio- 
ne kursy samochodowe Czeczyńskiego. 

— Walne zgromadzenie Ogniska. W dniu 
10 listopada w sali Ogniska odbyło się wal 
ne zgromadzenie Ogniska Kolejowego. 

rzewodniczącym zgromadzenia wybra- 
po p. inż. Laymana, sekretarzem p. Wójci- 
ka. 

Po przyjęciu do zatwierdzającej wiado- 
mości protokułu ostatniego zebrania, przedło- 
żył sprawozdanie z działalności prezes Ost, 
2. p. Rewiński, Ksmisji rewizyjnej p. Głą- 
DIK. 

Ze sprawozdania wynika, iż za ostatni 
rok był nieco zastój w Ognisku, wobec obcią 
żania przez dyrekcję P. K. P. czynszem 
dzierżawnym za łokal, najlepiej prosperowała 
bibljoteka, która rzeczywiście przedstawia 
się imponująco posiadając około 1500 tomów, 
następnie praca była prowdazona przez od- 
czyty, których wygłoszono sporą ilość. 

Na sprawozdaniami wyłoniła się dysku- 
sja, po której na wniosek p. Głąbjka uchwa- 
lono: przyjąć sprawozdanie do zatwierdzają- 
cej wiadomości, wyrażając zarządowi podzię- 
kowanie. 

Na porządku AE znajdowała się 
sprawa zmiany statutu, lecz na wniosek p. 
Głąbika sprawę zmiany statutu odłożono do 
następnego posiedzenia, proponując zarządo- 
wi takowy opracować, zastosowując do miej- 
scowych warunków, wobec czego wybory 
do zarządu zostały przeprowadzone na pod- 
stawie starego statutu. 
„ „Do zarządu wybrano p. p. Rewińskiego 
inż. Laymana i Czyżyka. 

Do komisji rewizyjnej p. p. Głąbika, 
Ryszkowskiego i Kowalewskiego. Wreszcie 
załecono na wniosek p. Głąbika zarządowi 
opracować budżet na rok 1930 i przedłożyć 
najbliższemu zgromadzeniu do  zatwierdze- 
nia (najpóźniej w styczniu), na którem to 
zgromadzeniu rozpatrzeć i statut. 

Na tem posiedzenie zakończono. — $. С. 

LIST DO REDAKCJI. 

Szanowny ie redaktorze! 
Zmuszony jestem zwrócić się do sz. pana 

z prośbą o umieszczenie na szpaltach „Sło- 
wa“ sprostowania na odpowiedź, otrzyma- 
ną na umeszczone w Nr. 254 „Słowa* z 
11. 28 r. moje pismo do Pana Tutejszego, 
pod tytułem „Precz z polityką”. 

Panie Tutejszy! Biorę się za obsadkę nie 
dlatego, żebym chciał polemizować z pa- 

Komifef gen. Merdacq a 
OGŁOSIŁ NOWY PROTEST PRZECIWKO POLITYCE BRIANDA ODNOŚ 

NIE NADRENII. 
PARYŻ, 18-:XI. PAT. Narodowy komitet do walki z ewakuacją Nadrenji i opuszcze 

nia zagłębia Saary, któremu przewodniczy gen. Mardacq, były szef gabinetu Clemenceau 
w okresie wielkiej wojny, ogłosił w prasie protekst przeciwko ostatnim  deklaracjom 
Brianda w sprawie okupacji Nadrenji. Autor protestu uważa za błędny punkt widzenia 
ministra spraw zagranicznych, według którego okupowanie Nadrenji miałoby służyć jedy 
nie jako zabezpieczenie wypłaty przez Niemcy odszkodowania, nie gwarantująs bynaj 
mniej bezpieczeństwa Francji. Wobec tego Komitet wzywa wszystkich Francuzów do 
przyłączenia się do niego w celu zapobieżenia odstąpieniu Niemcom zagłębia Saary przed 
rokiem 1935, a z drugiej strony opuszczeniu Nadrenji, zanim Niemcy, w myśl art. 431 
traktatu zadośćuczynią zobowiązaniom, wynikającym dla nich z -traktatu wersalskiego, 
zarówno wojskowym, jak i finansowym. Komitet gen. Mordacq'a ma zwołać w tej spra 
wie wielki wiec protestacyjny. 

Krwawe wybory na prezydenia w Meksyku 
MEKSYK, 18 Xl. PAT. Zaburzenia, które miały miejsce w ca- 

łym Meksyku w związku z wyborami na prezydenta, pociągnęły 
za sobą ofiary w ludziach 19 zabitych i 50 rannych. Zdaje się 
być rzeczą niewątpliwą, że olbrzymią większością głosów został 
wybrany Rubio, kandydat partji narodowej rewolucyjnej, stron- 
nictwa byłych prezydentów Callesa i Obregona. Jednakże zwolen- 
nicy kontrkandydata Rubio Vasconcelosa twierdzą, iż przyjaciele 
Rubio pośpieszyli do urn wyborczych natychmiast, skoro tylko 
otwarto biura wyborcze, uniemożliwiając w ten sposób złożenie 
głosów tysiącom obywateli, którzy bali się głosować. 

Zahurzenia w Austrii nie usfają 
STARCIE MONARCHISTÓW Z NR ia ss W KLOSTERNNEUN 

WIEDEN, 18-XI. PAT. W Kiosternneunburgu odbyto się zgromadzenie monarchi 

stów, na którem zjawili się także zwolennicy Heimwehry. Między dwiema grupami przysz 

ło do burziiwych zajść, przyczem rzucano na siebie wzajemnie szklankami i krzesławi. 

Urządzenie restauracji, w której zgromadzenie miało miejsce, zostało zupełnie zdemoio- 

wane. Dopiero żandarmerja, która zjawiła się w lokalu, rozdzieliła walczących, przyczem 
dwie osoby zostały ciężko ranne, a 10 odniosło Iżejsze obrażenia. 

Walka o kolej w Mandżurii 
Wznowienie działań wojennych 

TOKIO, 18 XI. PAT. Według otrzymanych tu doniesień, woj- 
ska sowieckie wznowiły działalność na dwuch odcinkach wschod 
nim i zachodnim kolei wschodnio - chłńskiej 
aeroplanów miało przekroczyć 

Sześć sowieckich 
Mutan-Giang I rzucić 30 bomb 

z zamłarem zniszczenła nowego lotniska chińskiego. 
  

   

  

nem, lecz tylko w celu „by miejscowa lud- 

ność wiedziała jakich sposobów imają się 

przeciwnicy uruchomionej w naszem miaste- 

czku kaplicy". 
1) Myśl o zbudowaniu w m. Duksztach 

kaplicy, czy to kościoła powstała w umy- 

słach tut. katolików kilka lat temu, kiedy o 

mnie nikt mie wiedział i nie słyszał, a więc 

nie jest to myślą moją, i tylko losy zrządziły 
że udało mi się to życzenie zrealizować | 

2) Ks. proboszcz Zenon Butkiewicz mie- 
szka na plebanji w majątku i nie jest miesz- 
kańcem miast. Duso, imię ma Zenon a nie 
Władysław, a więc podszywania się pod na 
zwisko czcigodnego ks. proboszcza nie by- 
ło, a był niestety, błąd zecerski, który pewnie 
raczy i szan. redakcja „Słowa* podtwierdzić. 
Taka, przebacz pan, dzika, jeżeli nie powie- 
dzieć silniej, myśl „o podszywaniu” się nigdy 
nie mogła powstać w mojej głowie, co: pe- 
wnie stwierdzi i szanowny ks. proboszcz Że- 
non Butkiewicz, którego poglądy na kaplicę 
naszą są mi wiadome i szanuję go i jako 
człowieka i jako ks. proboszcza, i sądzę, że 
on nie podziela takich wspaniałych wywo- 
dów Pana. 

3) Odpowiedź moja w „Słowie* była Pa- 
nu wiadomą zaraz po jej pojawieniu się, lecz 
w obecnej chwili, kiedy przystępujemy do bu ; 
dowy kościoła, znowu podjęła się w pisem- 
kach litewskich „„aganka*, w której Pan zaj 
mujesz czołowe miejsce. 

4) Nie jesteś Pan swiadomym istotnej 
liczby kolejarzy na st. Dukszty, powiem tyl- 
ko, że wąskotorówka zatrudnia o kilka razy 
więcej pracowników, niż jest ich na: kolei 
normalnej i warto byłoby Panu pofatygować 
się i na palcach policzyć. Pomimo tego służę 
Panu spisem obecnych na walnem zebraniu 
30. 6. br. Więc o kiłku tylko rodzinach kole- 
jowców i mowy być nie może. 

5) O tem, że ma powstać kaplica w Duk- 
sztach, że na to otrzymaliśmy zgodę J.E., 
wiedziała cała ludność miasteczka, a więc o 
tem wiedział i Pan i wyrażając się w sposób 
wprost niedopuszczałny, używając wyrazów: 
„jakaś tam kapliczka”, niewiedzieć po co 
przysłany ojczulek'* — godzisz Pan w Tego, 
wolą czyją powstała tą „kapliczka”, został 
przysłany „ten ojczulek“. 

„Pan przypisujesz nam zadania poloniza- 
cyjne wysysając fakty z palca, a ja mówię 
o wręcz przeciwnych dążeniach Pana, czego 

wszechšwiatowa! 

Najnowsza Kreacja 

tytana ekranu! 

JUTRO 
м kinie э› Helios“, 

  

dowodem są użyte przez Pana wyrazy o ko- 
ściołach i sługach jego. 

6) Nazywam siebie: Jestem mieszkańcem 
m. Dukszty, Władysławem Rutkiewiczem, łat 
58, synem Ignacego i Konstancji, z domu 
książąt litewskich Witenes - Bujwid, i wię: 
cej we mnie płyni czystej litewskiej krwi, niż 
jej masz Pan. 

Polityki absolutnie żadnej nie uprawiam, 
jestem katolikiem i katolikiem. SE 

A teraz na Pana kolej nazwać swoje imię 
i nazwisko. 

Władysław Rutkiewicz. 

Akademicka Legja 
Wojskowa P. W. 
Miekiewicza 33-a. Cena biletu 

  

l 
3 

WILNO. 

Przypływ amerykańskiego złota do Francji 
Następstwem olbrzymiego krachu dewiz 

i akcyj na giełdzie w New Yorku jest spadek 
wartości dolarów papierowych na giełdach 
zagranicznych. Spadek kursu dewiz amery- 
kańskich przekroczył znacznie zgromadzone 
w bankach rezerwy złota. Wobec tego ko- 
rzystniejszem jest obecnie dla wierzycieli fran 
cuskich sciąganie należności w złocie. | 

Wielka radość zapanowała we Francji na 
wiadomość, że parowiec Berengarja wiozący 
dwa miljony dolarów w złocie wypłynął już 

z New Yorku by zawinąć do portu w Cher- 
bourgu. $ 

Pospolity to objaw w. świecie, zarówno 
w życiu pojedyńczych jednostek, jak i ca- 
łych narodów że to ce jednego martwi innym 
radość sprawia. 

Francja podkreśla z dumą że pierwszy to 
raz od czasów wojny złoto amerykańskie 
przypływa do Francji. Z. 

ludjasie przeciw rząom kobiecym 
(ZK) Według wiadomości z Toron- 

to, większość plemion indyjskich zamie 
szkujących w dystrykcie Munsey (On- 
tario), domaga się energicznie moder 
nizacji rządu, system którego pochodzi 
z zamierzchłych czasów i jest oparty 
na matryarchacie. 

Dziewięć księżniczek dziedzicznych 
sprawuje rządy autokratyczne. Po ich 
śmierci córki dziedziczą ich prawa. 

To zgromadzenie prawodawczo u- 
stawodawcze 9 księżniczek wybiera 9 
naczelników plemion. Dowódcy ple- 
mion ze swej strony wybierają prezy* 
denta, a właściwiej mówiąc strażnika 

świętego ognia. 
Właśnie tą organizację, moderniści 

indyjscy chcąc obalić, a na jej miejsce 
wprowadzić system elekt oralny, który 
już wszedł w życie i sprawnie funkcjo- 
nuje w dystrykcie Cheppewas. 

Latająca Łódź 
Wydzał techniczny ministerstwa lotnict 

twa odbywa obecnie w Antibes, próby nowe 

go hydroplanu, który nazwać można łodzią. 
powietrza. jest to prawdziwa łódź latająca 
dyż nie tak jak dawniej skrzydła miały ma 

łŁą łódeczkę, ale ten nowy hydroplan jest 
raczej kadłubem zaopatrzonym w. jedno 
skrzydło. Długości 26 metrów, głębokości 5 
i pół metra. Łodź ta jest poruszana przez 2 
propelery, obsługiwane przez 2 motory o si- 
le 500 koni par. całość jest sporządzona z 
duraluminjum. Wnętrze jest puste co pozwa 
la mechanikowi mieć łatwy dostęp do moto 
rów za pomocą drabinki. Łodź ta ma po obu 
stronach kadłuba dwa pływaki zapewniające 
równowagę i ułatwiające oderwanie od wo- 
dy. Kadłub łodzi jest przystosowany do po 
mieszczenia pięciu osób załogi i transportu 
12 pasażerów. 

Próba nowego hydroplanu świetnie się u- į 
dała. Z pełnem obciążeniem 7230 kig. w cią- ! 
gu 32 sekund oderwał się od wody i latał z 
przeciętną szybkością 195 kilometrów na go 
dzinę. Z.K. 

Dziesięcjoletni zb odniarz 
(ZK) W okolicach Dijon zdarzył 

się tragiczny wypadek uduszenia trzech. 
i pół letniego Rolanda Trouillon przez 
dziesięcioletniego pastuszka Pawła Van 
der Nest. Malec wybrał się ze starszy 

ZABAĄŃA TANECZNA u si Pistyków. 
akademicki 2 zł. Dochód przeznaczony na ufundowanie sztan- 

daru A. L. W. Zaproszenia można otrzymać w cukeirni Sztralla «ul. Mickiewicza 12, i Księgarni Lektor 
Mickiewicza 4. Orkiestry — smyczkowa i dęta 1 P. P. Leg. 

3 zł, 

POCZĄTEK O GODZ. 22 ej. 

START 
SP. Z O. O. 

Niespodzianki, 

mi w pole, lecz nie wrócił w południe 
z bratem, rodzice rozpoczęli poszukiwa 
nie i znaleźli go nagiego wiszącego na 
murze. 

Ponieważ było wiadomo, że Roland 
bawił się z pastauszkiem rozpoczęto 
badanie Pawła, który początkowo 
chciał wmówić że Roland sam się p$ 
wiesił, potem zaplątawszy się w zezna- 
niach przyznał się wreszcie, że przy za 
bawie w konie zbyt mocno  zacisnął 
sznurek na szyi dziecka i mimowoli go 
udusił. Przestraszywszy się swego czy 
nu chciał symulować samobójstwo Ro- 
landa i postanowił powiesić go na mu- 
rze, aby mu ubranie nie zawadzało 
sciągnął z dziecka ubranie i chciał je 

K. Spalić. Dziesięcioletni zbrodniarz nie 
zdaje sobie sprawy z okropności swego 
czynu i nie wykazuje skruchy. 4 

Prryłapanie przemycanego szemqena 
ZK Na skutek anonimowej „:zestrogi 0- 
trzymanej z Hawru, udało się władzom 
celnym w Dunkierce przytrzymać 14 
tys. butelek szampana ukrytych w ba 
lach sukna i gałganów w składach to- 
warowych statku Oregon. Transport 
ten był przeznaczony dla zasilenia za- 
pasów alkoholowych suchej Ameryki, 
tak bardzo uszczupłonych po konfiska- 
cie wszystkich zapasów kwatery głów- 
nej przemytników. 

Władze celne zagroziły konfiskatą 
okrętu, wobec czego kapitan parowca 
zgodził się przetransportować na ląd i 
oddać władzom celnym cały transport 
nielegalnego towaru. Po dokonaniu wy- 
ładowania szampana Oregon odpłynął 

Z.K. na miejsce przeznaczenia. 

  

  

Or, mi. J. Dobrzański 
| Gienekoleg przeniósł się na ul. Za- 

walną Nr. 8 m. 3. 
Przyjmuje codziennie od 4—5 p, p. 

  

  

  

    

bufet obficie zaopatrzony. 

  

Mickiewicza 9, 
  

Dział automobilodų 
Przedstawicielstwo amerykańskiego 

koncernu samochodowego 

Wielki wybór 
Inział sportowo-galanteryjny 

nart i sprzętu narciarskiego. 

ŁYŻWY, 
Rugby-—Durant-Federal SWETRY — UBIORY GIMNASTYCZNE. 

Części zamienne 
Akcesorja. 

Wyroby 
Smary 

z prawdziwego 
bursztynu, 

  

  

5 оы аг 
    

  

oddawna naležy do przesztošci bezpo- 
wrotnej, a „tylko“ polskiej skrzypaczki 
uznawanej przez najpoważniejszych 
krytyków całej Europy artystkę pierw- 
szorzędną i będącą w najlepszym okre- 
sie rozwoju swego niepospolitego ta- 
lentu. Cóż to, jednak, naszych poczci- 
wych wilnian może obchodzić? Gdyby 
miała zagrać „Złotą panterę*, lub ja- 
ką jeszcze inną „Milongę*! A tu pro- 
gram zapowiada: sonatę Hazendla, 
wprawdzie zagraną znakomicie i nie- 
śmiertelny kamień probierczy skrzyp- 
ków „Ciaconę'* Bacha, wykonaną z 
prawdziwem  mistrzostwem, lecz — 
ktoby się temi starościami interesował 
i jeszcze miał się fatygować aż na Po- 
hulankę — tak daleko!?.. Były tam też 
rzeczy nowsze, z wielkim  artyzmem 
odegrane, ale — czy się opłaci na to 
czas i pieniądze tracić? Phil... My się 
na to nabrać nie pozwolimy. Wielka mi 
osobliwość — skrzypce z fortepianeml. 

U „czerwonego Sztralia* są sakso- 
fony, trąbki, dudki, bębenki i t. p., moż- 
na usłyszeć jaki tuzin: foków, tangów; 
bluesów i różnych „arcydzieł*', popija- 
jąc kawę z ciastkami i ogadując bliż- 
nich; a gdy się do tego doda możność 
uśmiania się z odwiecznych, niezliczo- 
ne. razy słyszanych anegdot, solą nie 
attycką, lecz kuchenną zaprawnych, to 
przynajmniej człek ma cośkolwiek za 
swoje pieniądze. 

Czy może jaki bądź koncert wytrzy 
mać porównaniu z tą pełnią wrażeń? 

Przeciętny  „inteligent“ 

  

dawno już zdecydował zwycięstwo 
jazz-bandu i rewji, a troskę o wszelką 
sztukę pozostawia nierozsądnym idea- 
listom. 

* * * 

Nieobliczalną jest nasza  publicz- 
ność. Świecąca wielu miejscami puste- 
mi, sala na koncercie Dubiskiej, nie 
wróżyła powodzenia finansowego wy* 
stawieniu ,„„Widm* St. Moniuszki do 
słów Ad. Mickiewicza. Wszakże rze- 
czywistość _ przeszła _ oczekiwania. 
Pierwsze przedstawienie miało prawie 
kompletnie zapełnioną salę, a drugi wie 
ozór też zgromadził bardzo pokaźną 
ilość osób. 

Wszelkie jest prawdopodobieństwo, 
że myśl iłustrowania muzyką drugiej 
części „Dziadów* Mickiewicza po- 
chłaniała umysł Moniuszki w ciągu lai 
kilkunastu, albowiem już w trzecim, 
czwartym i piątym zeszytach „Śpiewni- 
ka domowego“ zamieszczone są pieśni, 
które zostały wcielone do partytury 
„Widm*%, Dzieło to, utrzymane w for- 
mie kantaty, nazwane przez Moniuszkę 
„scenami lirycznemi', nie było prze- 
znaczone przez autora do wykonania 
scenicznego, podobnie jak nikt wów- 
czas nie uważał „Dziadów'* za dramat 
sceniczny. W takiem ujęciu estrado- 
wem były one wielokrotnie wykonywa- 
ne w Warszawie, Wilnie, i w Krako:* 
wie, zanim jan Dobrzański, dyrektor 
teatru lwowskiego im. hr . Skarbka 

: ? wpadł na pomysł wystawienia ich na 
wileński scenie teatralnej w r. 1878. Próba ta 

  

powiadła się najzupełniej i stwierdziła 
— ponad wszelką wątpliwość — wy- 
raźne przymioty „Widm”*, jako dzieła 
teatralnego, szczególnie ze względu na 
stylowe właściwości muzyki Moniusz- 
ki. Znacznie później przdstawiono 
„Widma* w Warszawie, w  režyser- 
skiem opracowaniu Chodakowskiego, 
który też odtworzył znakomicie postać 
Guślarza, 

Nie licząc się z warunkami teatru, 
mogącemi tamować prąd inwencji 
kompozytora, pisał Moniuszko muzykę 
„Widm'* z całą swobodą, wzbogacając 
partyturę efektami, szczególnie w ustę- 
"pach chóralnych. 
Niezawodnie, wyszło to na korzyść 
dzieła, które trzeba zaliczyć do naj- 
piękniejszych i najdojrzalszych w całej 
spuściźnie kompozytorskiej powszech- 
nie wielbionego mistrza. | 

Nie dając szczegółowej oceny wie- 
lu piękności muzyki „Widm*, gdyż 
przekraczałoby to zakres artykułu, 
przeznaczonego nie dla specjalnego pi- 
sma muzycznego, trzeba stwierdzić, że 
cała muzyka ich jest ogromnie nastro- 
jowa i jaknajściślej harmonizuje z po* 
ezją Mickiewiczowszą. ]uż to jedno 
wystarczyłoby za wszelkie, choćby 
największe pochwały. Oprócz tego, że 
mogą, „Widma' zająć zaszczytne miej- 
sce obok najwybitniejszych kantat dra- 
matycznych i oratorjów z okresu ' ro- 
mantycznego, stanowią one datę epo- 
kową w twórczości polskiej, niezasob- 
nej w dzieła tej formy. 

  

Odrazu należy zaznaczyć, że wyko- 
nanie, w miarę środków inscenizacyj- 
nych i muzycznych, wznosiło się na po- 
ziom artystyczny, wykazujący należne 
poszanowanie dla obu twórców niepo 
spoltego dzieła. Trzeba z uczuciem 
wdzięczności uznać ofiarną pracę mie- 
szanego chóru akademickiego i jego 
kierownika, kapelmistra Zygmunta Do- 
łęgi, inicjatorów i  niestrudzonych 
rzeczników tego przedsięwzięcia arty- 
stycznego i kulturalnego, którzy przy 
niemniej chętnej współpracy reżyser: 
skiej prof. Ad. Ludwiga, odtwarzającė- 
go także postać Guślarza, oraz: p.p. 
Hendrychówny, Korsak Targowskiej, 
Olszewskiego, Śmiałowskiego, umożli- 
wili nam wysłuchanie tak pięknego 
arcydzieła polskiego genjuszu twórcze= 
go. 

Pierwsza „niedziela kameralna”, w 
siedzibie Związku Zawodowego Litera- 
tów Polskich, zorganizowana wspólnie 
z Wileńskiem Towarzystwem Filhar: 
monicznem i wileńską stacją Polskiego 
Radja, transmitującą tę 'audycję, za- 
początkowała bardzo pomyślnie cykl, 
zaprojektowany na osiem wieczorów, 
mających się odbywać w każdą pierw - 
szą niedzielę, po rozpoczęciu miesiąca. 

Planowo ułożony program pierw- 
szego wieczoru, poświęconego wyłącz- 
nie muzyce polskiej, udzielił naczelne 
miejsce kwartetowi smyczkowemu Mo- 
niuszki, ze względu na znaczenie kom 
pozytora w dziejach muzyki polskiej i 
łączności jego z Wilnem, gdzie w cią-s 

  

gu lat osiemnastu pracował į utworzył 
niezapomnianą „Halkę'*. Jakkolwiek 
nie należy kwartet do dzieł wybitniej- 
szych Moniuszki, którego dziedziną 
właściwą była muzyka. wokalna, jed- 
nak szczerze należy pożałować koniecz 
ności usunięcia w ostatniej chwili tego 
kwartetu z programu z. powodu choro- 
by jednego z uczestników i niemożno- 
ścią zastąpienia go — w tak krótkim 
czasie — przez artystę innego. 

Zredukowany przez to program roz* 
poczęto sonatę na fortepian i skrzyp- 
ce @ра Paderewskiego, bardzo 
szczęśliwie łączącą w sobie przekaza- 
ną przez klasyków budowę — Тогта 8 
sonaty z.pełną sentymentu słowiańskie - 
go melodyjnością oraz sarmacką dziar- 

skością kontrastujących z sobą tema- 

tów. Wdzięczna dla wykonawców kom- 
kozycja była znakomicie odegrana 
przez prof. prof. Marcefinę  Kimonti- 

Jacynową i Hermana Sołomonowa. 2 

Do obojga tych artystów  przyłą- 

Czyli się jeszcze kapelmistrz Mikołaj 
Salnicki, jako wykonawca partji 'altów- 

kowej i wyborny wiolenczelista Albert 

Katz. Zespół ten zakończył program 
wieczora świetnem wykonaniem kwar- 

tetu fortepianowego op. 8 (B-dur) 

Zygm. Noskowskiego, jednego z utwo- 

rów bardzo świeżych i żywotnych «si 

melodyką, nieraz potrącając o polską 

rutę ludową, nie dającego wszakże je” 
szcze całkowitego pojęcia 0 później- 
zem mistrzostwie kompozytora, 
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NORJET 60 
Postulaty 

Związek Ziemian złożył przed kilku 

dniami p. Prezydentowi i zainteresu 

wanym ministrom memorjał, zawerają- 

cy postulaty rolnictwa. Memorjał poru 

sza następujące zagadnienia (podajemy 
w brzmieniu memorjału) : 

„Odciążenie rynku zbożowego. Na- 

leży oczekiwać, iż zniesienie utrudnień 

wywozowych, ochrona celna przed ob: 

čym importem oraz ostatnio zdecydowa 

ne premje eksportowe dadzą pewien 

skutek dodatni. Jednakże nie sądzimy, 

żeby efekt zarządzeń tych odpowiedział 

całkowicie przypuszczeniam Rządu о- 

raz oczekiwaniom rolników. Zastoso* 

wane środki nie okażą się zarówno wy 

starczającemi z powodu zbyt późnego 

wprowadzenia ich w życie, a także z 

powodu ich zbyt ostrożnego wymiaru. 

Dalecy jesteśmy od zamykania oczu na 

względy, które widocznie brał Rząd 

pod uwagę przy ustalaniu wysokości 

cła ochronnego i premii eksportowej, 

lecz nie przestając wysoko cenić samej 

zasady, jaka znalazła wyraz w tych o- 

piekuńczych decyzjach, stwierdzamy 

fakt, że pszenica węgierska — być mo- 

że i inna — wchodzi do Polski pono- 

sząc cło, oraz że większość zagranicz- 

nych rynków odbiorczych zdążyła już 

zaspokoić zapotrzebowania na żyto, za 

nim opanować je mogli eksporterzy pol 

scy przez zaofiarowanie, oparte na kal- 

kulacji premji. Sądzimy, że w dalszem 

rozwinięciu uznanych za słuszne zarzą 

dzeń protekcyjnych należaoby  pod- 
nieść cło na pszenicę do wysokości 17 

i pół zł. od kwintla, na żyto, jęczmień 
i owies do 11 zł. oraz podwyższyć prem 
je eksportowe od zbóż i przetworów 

ich do takiej samej wysokości — do- 

prowadziłoby to cenę pszenicy do 50 
zł. a więc blisko normy opłacalności 

ich produkcji. Podobnież słabą stroną 

wydanych obecnie zarządzeż jest ich 

tymczasowość, wprowadzająca do kal: 
kulacji kupieckiej moment niepewności 
gdyby zatem nie można było inaczej, 
należałoby, zdaniem naszem, podwyż- 
szając w sposób bezwzględnie stały 
cła ochronne i premje eksportowe, na- 
dać im skalę ruchomą, związaną z po- 
ziomem cen wewnętrznych według no 
towań giełdy zbożowej warszawskiej, 
biorąc za podstawę cenę 50 zł. dla psze 
nicy, conajmniej 35 zł. dla innych zbóż 

„Dalej jest rzeczą ze wszechmiar 
wskazaną zniesienie ograniczeń prze- 
miału żyta. Niemcy, konsekwentni w 
popieraniu swej wytwórczości  rolni- 

> zl doszli aż do zarządzeń, mających 
na celu skażania.żyta dla-uniemożliwie 
"nia spożycia go przez ludzi, a dla zu- 
żytkowania go na paszę. Dldczegóż 
„więc nie możnaby podnieść konsump- 
cji żyta, pozwalając młynom na wycią- 
ganie najbielszej z niego mąki, gdy 
zwłaszcza jest faktem, że ludzie naju- 
bożsi w miastach prawie wcale nie uży- 
wają chleba razowego? Zwiększyłaby 
się jednocześnie ilość oraz wartość od 
żywcza otrąb, które dopiero wówczas 
nabrałaby popytu na rynkach wewnętrz 
nych i zewnętrznych, podczas, gdy о- 
becnie taniej wypadia zastępować je 
zbożem śrutowanem lub moczonem. Ma 
my przekonanie, iż ze sprawy utrudnień 
wywozowych, w stosunku do otręb u- 
czyniono hasło bojowe drobnych go- 
spodarstw rolnych całkiem bezzasad- 
nie. Używają ich one na karm dla in' 
wentarzy i bezwzględnie i stosunkowo 
mniej, aniżeli własność większa, przy- 
tem zaś przy zbyt wysokiej cenie otręb 
zastępują je zbożem — natomiast wy- 
wóz otręb jest z pewnością w ciężkich 
warunków pienęiżnych i kredytowych, 
w jakich pracuje młynarstwo polskie, 
walnym środkiem zwiększenia  zapo- 
trzebowania na zboże przez młyny han 
dlowe, a zatem drogą do podniesienia 
cen zboża. W tym samym celu należa- 
„łoby zorganizować specjalny kredyt o- 

- brotowy dla m: 

Ь 

' tynow па zakup zboża 
„i na eksport maki (lub kaszy), jak ro- 

—_ wnież postawić do dyspozycji eks 

DAACZY CIEN WSCHODNICH 
rolnictwa 

rów zbożowych stały kredyt conajmniej 
kilkumiesięczny i nisko procentowy. 

W zakresie ochrony celnej wska- 
zać należy na konieczność zabroniertia 
wwozu zbytecznej dziś kukurydzy oraz 
na nienormalny stosunek cła importowe 
go na słód (9 zł. 70 gr. za kwintal) do 
cła na jęczmień, skutkiem czego jęcz: 
mień nasz wychodzi do Czech i stam- 
tąd wraca w postaci słodu z kredytem 

rocznym i 30 proc. zniżką taryfy kolejo 
wej. Browary małopolskie pokrywają 
2/3 zapotrzebowania swego słodem za 
granicznym, a nasze słodownie boryka- 
ja się z trudnościami zbytu. Przemysł 
rolny posiada już dziś dla rolnictwa i 
dla kraju tak wielkie znaczenie, że pod 
trzymanie ga skutecznie polityką celną 
i kredytową we wszystakch jego dzie- 
dzinach staje się koniecznem uzupełnie- 
niem polityki prorolniczej podobnie, jak 
piecza nad wszelkimi innymi, poza czte 
rema głównemi zbożami wytworami pro 
dukcji roślinnej. Dotyczy to zwłaszcza 
ziemników, ponieważ ich cenę — jeśli 
wogóle cenę 2 — 3 zł. jaką dziś płacą 
za kwintal na prowincji — można trak 
tować .poważnie, nigdy w Polsce, па- 
wet w latach najbardziej katastrofal- 
nej depresji, nie spadła niżej piątej czę 
ści ceny żyta. Dzisiaj obniżyła się do 
1/7, narażając rolnictwo na nieprawdo 
podobne straty. Bardziej niż kiedykol- 
wiek staje się koniecznością poparcie 
przerobu ziemników, a przedewszyst- 
kiem powiększenie produkcji gorzelni, 
oczywiście nie dla spożycia, lecz dla u- 
żytku technicznego: więc też nader pil 
ną sprawą jest zniewolenie właścicieli 
motorów wybuchowych, przedewszyst- 
kiem samochodów, do przejścia na na- 
pęd spirytusowy: do niezwłocznego 
wprowadzenia w użycie mieszanki spi 
rytusowej technika jest gotowa. Poza 
tem sądzimy, iż wywóz ziemniaków za- 
granicę pomimo przeszkód fitopatolo- 
gicznych mógłby nastąpić w rozmia- 
rach poważnych, gdyby nasze placów 

  

ki handlowe zagranicą zostały wezwa- 
ne do żywego i troskliwego w tym 
przedmiocie współdziałania. Co się ty 
czy buraka cukrowego, sądzimy, że 
przy zatwiedzaniu zawartego obecnie 
porozumienia między cukrowniami pol- 
skiemi Rząd uzna za wskazane wpro- 
wadzić zastrzeżenie dotyczące stabili- 
zacji cen buraka na poziomie, pokrywa- 
jącym koszta jego uprawy, co byłoby 
rzeczą tem łatwiejszą, że chodzi tu tyl 
ko o kilkadziesiąt groszy na centnarze 
metrycznym. 

„Winniśmy zaznaczyć, że podniesie 
nie taryf kolejowych odbije się ujemnie 
na rolnictwie przez podrożenie przewo 
zu a więc i ceny wszelkich potrzebnych 
dla produkcji rolniczej artykułów, jed- 
nakże godzi najbardziej bezpośrednio 
w ceny zboża, albowiem zwiększony 
koszt jego przewozu ponosi producent 
Obciążenie rolnictwa z tytułu podwyżki 
taryf wyniesie z pewnością około 10 
miljonów rocznie, z czego conajmniej 
+ opłacona będzie przez zniżkę cen zbo 
ża.ęTo też nie wahamy się wypowie- 
dzieć za obniżeriiem taryfy zbożowej. 

„Z największem uznaniem wreszcie 
pamiętamy o wywieranym przez Rząd 
nacisku na ze:ganizowanie handlu zbo 
żowego i pozwalamy sobie prosić o 
niespuszczanie sprawy tej z uwagi, do- 
kładając ze swej strony wysiłków ce- 
lem doprowadzenia organizacji handlo 
wych rolniczych do należytego skoordy 
nowania ich działalności, przyczem sto 
imy zawsze na stanowisku unikania 
wszelkich tendencyj monopolistycznych 
i poszanowania tak ważnego w tej dzie 
dzinie handlu prywatnego. Jesteśmy 
zdania, iż niezmiernie ważną rzeczą i 
w. skutkach arcy doniosłą byłaby wła 
ściwe zorganizowanie kredytu pod za- 
staw kontraktów zbożowych, zabezpie- 
czonego indosowaniem tych  kontrak- 
tów przez firmy odpowiedzialne, co po 
winno znaleźć wyraz w odpowiednich 
przepisach prawnych, dotyczących e- 
gzekucji z takich zobowiązań. 

(dok. nastąpi). 
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jutro 
Feliksa 

Spostrzeżenia _ meteoro! Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

2 dnia 18 -- X] 1929 r. 

ciśnienie į 755 

šrednie w m. | 

temperatura 
šreduia e 

opad za do- e 
bę w mim. 

war Zachodni 
przeważający 

Uwagi: pochmurne, rano drobny 
dreszcz żę śniegiam 

Minimum za dobę + 0C 

Maximum za dobę +-  20C 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśa.enia 

KOŚCIELNA 
— Uroczysta liturgja w kościele po Au. 

gustjańskim. Z okazji zjazdu duchowieństwa 
obrządku wschodnio słowiańskiego odbędzie 
się w kościele pó-Augustjańskim przy ul. Sa- 
wicz, dn. 20 b. m. o godz. 7 i pół rano, uro- 
czysta liturgja wschodnia t. zw. soborna, od- 
prawiona przez kilku księży tak Świeckich 
jak i zakonnych obrządku wschodniego, ze 
współudziatem chóru S. S. Misjonarek Najśw. 
Serca Jezusowego obrządku wschodniego. W 
czasie liturgji będzie asystował ]. Е. К5. те- 
tropolita wil. arc. Jałbrzykowski w otoczeniu 
kliku innych dostojników kościoła. 

A MIEJSKA 
— (0) Badanie stanu budowy domów. Ko 

mitet rozbudowy m. Wilna, na posiedzeniu, 
odbytem w dniu 14 listopada, wyłonił spe- 
cjalną komisję celem zbadania, w jakim sta- 

   

nie znajduje się budowa domów z pożyczek 
na rozbudowę. W skład komisji weszli p.p.: 
inż. Wojciechowski, Śmilg, Godwod, Stążow - 
ski, architekt miejski Narąbski i z ramienia 
Komitetu rozbudowy inż. Kabacznik. 

— (0) Kredyty na drobne remonty. Na 
ostatniem posiedzeniu Komitetu rozbudowy 
m. Wilna uchwalono wystąpić do władz z 
prośbą o udzielenie pożyczki na drobne re- 
monty. 

SĄDOWA 
— (0) Wyjaśnienie w sprawie praktyki 

sądowej aplikąntów. Jak już donosiliśmy swe 
go czasu, zostaje wprowadzony obowiązek 
3 letniej praktyki sądowej dla aplikantów 
sądowych. Obecnie Min. Sprawiedliwości wy 
jaśniło, że wszyscy ci aplikanci, których prak 
tyka dwuletnia kończy się przed 1 lipca 1930 
roku, będą mogli złożyć podania o zwolnie- 
nie ich z odbycia 3-go roku. Podania należy 
składać w sądach, gdzie odnośni petenci pra- 
cują, przyczem rozpatrywane one będą indy- 
widualnie a nie w myśl jakichkolwiek reguł. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa. 

We środę, dnia 20 listopada, w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2, odbędzie się dodatkowa 
komisja poborowa dla mężczyzn, zarnieszka- 
łych na terenie m. Wilna, którzy w swoim 
czasie nie stawili się do poboru, w piątek 
zaś, dnia 22 listopada, odbędzie się analo- 
giczna komisja dla mężczyzn, zamieszkałych 
na terenie pow. Wileńsko -Trockiego. 

KOLEJOWA. 
— Wręczenie dyplomów uznania dia za- 

służonych kolejarzy. W dniu 11 listopada, ja- 
ko w dniu rocznicy odzyskania Niepodległo 
ści Państwa, w Ognisku Kolejowem w Wil 
nie odbyło się uroczyste doręczenie Dyplo- 
mów Uznania pracownikom kolejowym, któ 
s na polu kolejnictwa wytrwali 40 i więcej 

Uroczystość "zaszczycili swą obecnością 
Pan wojewoda wileński Władysław Raczkie 
wicz, p. wicewojewoda Stefan Kirtiklis, bi. 
skup sufragan ks. Kazimierz Michalkiewicz, 
p. delegat Prokuratorji Generalnej Kopeć A- 
doli, starosta grodzki p. Wacław Iszora, ko 
mendant placu podpułk. Iwo - Giżycki, ko- 
mendant wojewódzki p.p. Eugenjusz Konop 
ka, komendant miasta pp. Leon lzydorczyk 

Okolicznościowe słowo wstępne 
wygłosił autor niniejszego artykułu. 

* x * 

Zaciekawienie znaczne wzbudził po- 
ranek niedzielny w „Lutni(', całkowicie 
wypełniony grą fortepianistki lvinne 
Herr-Japy z Paryża. 

Młoda i bardzo urodziwa artystka 
zaprezentowała się bardzo korzystnie. 
Piękny ton, we wszystkich odcieniach, 
niezawodna technika, żywy  tempera- 
ment, muzykalność i rytmiczność — 
składają się na bardzo poważną sumę 
zalet pierwszorzędnych. Wszakże pro- 

f gram bardzo jednostronny, złożony z 
drobnych utworów nowoczesnych, wy* 
bornie wykonanych, zwłaszcza tych, 
które wymagają subtelnego cieniowa- 
nia, jakby pokrytego mgłą, dyskretnie 
łagodzącą jaskrawość dysonansów bar- 

dziej zgrzytliwych, nie dał wszakże 
sposobności dokładnego poznania in- 
nych jej walorów artystycznychr. 

  

r 

Muzyka nowoczesna, słuchana w 
większej ilości naraz, łatwo wzbudza 
wrażenie monotonji, swą ogólną, jak- 
by wspólną, fizjonomją dźwiękową, 
niezależnie od tego, w jakim kraju od- 
tworzoną; wszędzie podobne: przej- 
ścia, dysonanse,, siekana technika, tre- 
lów i pasażów i t. @., staje się to już 
wkońcu dostatecznie nudna gra dźwię: 
ków, pozbawiona głębszej treści. 

Otóż na tym koncercie mieliśmy za- 
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dużo tej gry, a zamało muzyki praw- 
dziwej, której niech nam nie poskąpi 
bardzo”sympatyczna koncertantka, gdy 
nas znowu odwiedzi. 

% 

Wobec. zainteresowania powszech- 
nego transmisją z Warszawy koncertu 
Jana Kiepury, którą Polskie AIR 
Radjo z godnem najszczerszej wdzięcz- 
ności staraniem o wzbogacenie swych 
programów nas wszystkich obdarzyło. 
Chciałbym się podzielić uwagami, któ- 
re się, przy słuchaniu nasrtęczyły. 
, Niezmiernie dla mnie pocieszające 
jest, że artysta, który tu przed kilku la- 
ty występował, jako jeszcze zupełnie 
nieznany, a któremu przepowiedziałem 
wtedy wielką karjerę, wbrew sprawoz 
dawców innych pism, którzy go cał- 
kiem zlekceważyli, tak rychło spełnił 
me nadzieje, stając się „gwiazdą świa 
tową. Wszakże nie mogę ukryć żalu do 
artysty, o tak niepospolitych  warun- 
kach, że idzie po linji najmniejszego 
oporu, zbliżając się fatalnie do rzędu 
śpiewaków, którzy muzykę uważają 
tylko za środek do popisów głosowych. 
Forsowanie tonów silnych do ostatecz- 
nej granicy, nawet ze szkodą dla pięk- 
ności brzmienia, przeciągania efektow- 
nych nut do zupełnego utracenia związ 

ku ich z innemi i zerwania linji melo- 
dyjnej i t. d. Wszystko to są * - ar- 
tystyczne sposobiki zdobywania tanich 
oklasków tłumu. Tylko patrzeć, że ta- 
cy „rekordziści* głosowi zaczną mie- 

* * 

rzyć aparatami siłę głosu, z pomocą 
zegarka ustalać długość wytrzymanej 
nuty wysokiej. 

W teraźniejszych czasach, tak bar- 
dzo sportom oddanych, można i takich 
objawów oczekiwać. Kto kogo pokona 
i pobije rekord? 

Z przykrością widzę, że Jan Kiepu 
ra wchodzi na niebezpieczną drogę €- * 
iekciarstwa i zmanierowania. Te reali- 
stycznie oddane szlochania właściwe— 
może — na scenie operowej, całkiem 
nie na miejscu są na estradzie koncer 
towej. Jestem przekonany, że wszystkie 
powyższe efekty były tylko dla publicz 
ności polskiej, a zagranicą — szczegól- 
nie w Medjolanie — śpiewak sobie na 
to nie pozwala. 

Artysta, któremu tak dużo dano od lo 
su, powinien swym śpiewem podnosić 
i uszlachetniać gust publiczności, a nie 
zniżać się do schlebiania upodobaniom 
mniej kulturainemi środkami artystycz 
nemi, wartości bardzo wątpliwej. 

* * + 

‚ Coraz częściej daje nam Radjosta- 
cja wileńska wyśmienite reprodukcje 
płyt gramofonowych, doskonale nagra- 
nycr przez sławne orkiestry. Prześlicz- 
nie wyszła część (pierwsza dziewiątej 

oai Beethovena. Oby więcej ta- 
ich... 

Michał Józefowicz. 

DIE 

XV-lecie 1 p. a. p. Leg. 
W niedzielę i wczoraj *obchodzo: 

no w Wilnie uroczyście XV-lecie jed- 
nego z pierwszych pułków  artylerji 
oolowej w: Polsce wskrzeszonej, a 
mianowicie 1 p. a. p. Leg. Wielkie są 
zasługi bojowe tego pułku zaczętego 
formować się z rozkazu Marszałka 
Piłsudskiego w listopadzie 1914 r. 
Okryty sławą wielkich czynów, na: 
srodzony za bohaterską pracę,, Virtu- 
ti Militari“ jest, i byt 1 p. a. p. Leg. 
wzorem pułku bojowego, oddanego 
Ojczyznie. 

Znają go pola pod Przemyslem, 
Samborem, Dzwińskiem, Grodnem, 
Lidą i Nowogródkiem,na których od- 
dali życie najlepsi jego żołnierze: 
płk. P. Barthel de Weydentha!, ppłk. 
Е. de Flottes:hil— Wiszniewski, płk. 
M. Śnładowski, mjr. Mięsowicz, por. 
Jodkó—Narkiewicz i wielu innych. 

Nic więc dziwnego, że na tak 
wielką uroczystość przybyli licznie z 
całej Polski b. oficerowie i podofice- 
rowie pułku, a wśród nich gen. 
gen.: Knoll Kownacki, Dąb Bier- 
nacki, Doniec płk. Beck. 

W niedzielę rozpoczęto uroczy- 
stości wysłuchaniem mszy Św. cele- 
browanej przez ]. E. ks. Biskupa 
Bandurskiego w kościefe Św, Anny, 
podczas której dostojny celebrant 
wygłosił płomienne kazanie okolicz- 
nościowe. 

Po Mszy Św. w aleigłównej ogro- 
du poBernardyńskiego odbyła się de- 
flada pułku wobec gen. Krok-Pasz- 
kowskiego i licznie zgromadzonych 
gości z p. Wojewodą naczele poczem 
nastąpiło odczytanie listy poległych 
rozdanie odznaczeń honorowych puł- 
ku, Oraz odczytanie depesz nadesła- 
nych z okazji uroczystości m.in. od 
p. Marszałka Piłsudskiego.  Defiladę 
prowadził dowódca pułku płk. dypl. 
Filipkowski. 

Żołnierze pełniącyż obecnie służbę 
w pułku podejmowani byli następnie 
obiadem w pawilonie" Targów Wschod- 
aich, Podoficerowie mieli wspaniałą 
zabawę w kasynie podoficerskiem. 

Wieczorem, w salonach Kasyna 
Garnizonowego odbył się bal-raut, 
zaś na ulicach „miasta przygrywały 
orkiestry wojskowe. 

W dniu wczorajszym w gmachu 
teatru na Pohulance odbyła się uro- 
czysta akademja, zagajona przez obec- 
nego dowódcę płk. dypl. Filipkowskie- 
go, który na wstępie przemówienia 
swego zaznaczył, że uroczystość mą 
na celu nawiązanie wspomnień daw- 
nych. 

Z kolei przemawiał płk. Kiliński, 
poczem p. Wyrzykowski przedekla 
mował dwa wiersze Lechonia: „Polo- 
nez artyleryjski" i „Szary Komendant" 
Po deklamacji dyrektora Zelwerowi- 
cza i odśpiewaniu przez. prof. Ludwi- 
ga piosenek legjonowych ujrzeli ze- 
brani żywy obraz. 

Na scenie ustawiono dwie arma- 
ty: staroświecką, obsługiwaną przez 
irzech legjonistów i nowoczesną— 
przez kanonierów pułku. 

Po akadereji odbył się w salonach 
Kasyna Garnizonowego uroczysty 
obiad, w trakcie którego wygłoszono 
szereg przemówień, 

Obiad ten cechował nastrój nie- 
zwykle serdeczny —koleżeński. Odczy- 
tano teksty depesz nadesłanych ze 
wszystkich miast Polski m. in. od 
gen. Rydza-Śmigłego,  Litwinowicza 
Sosnkowskiego i innych. (y) 

oraz wszyscy Naczelnicy Wydziałów Dyrek 
cji z dyrektorem inż. Falkowskim i wicedyrek 
torem inż. Łaguną  naczele. Uroczystość 
rozpoczęto wykonaniem przez orkiestrę i 
chór kolejowy pod batutą p. Czerniawskiego 
hymnu narodowego, poczem dyrektor ko- 
lei inż. Falkowski, powygłoszeniu okolicznoś 
ciowego przemówienia rozdał 27 jubilatom 
nadane przez pana ministra komunikacji dy- 
plomy uznania, poczem zostały rozdane na- 
grody pien'ężne w wysokości dla liczących 
ponad 40 lat służby — jednomiesięcznych 
poborów, zaś Panu Ludwikowi Januszewskie 
mu, liczącemu 50 łat służby — dwumiesięcz 
nych poborów. 

Po części oficjalnej nastąpiła część kon- 
certowa na którą złożyły się utwory muzycz - 
ne i wokalne wykonane przez orkiestrę, chór 
i solistów ogniska kolejowego pp. Biszew- 
ską, Stępniakową i Worotyńskiego. 

Na zakończenie uroczystości 'vodegrano 
przez zespół amatorski Ogniska  komedję 
l aktową Al. Fredry „Pan Benet;. 

Następujące osoby otrzymały: dyplom U- 
znania: 

Januszewski Ludwik — Kontroler eksplo- 
atacji Karo Longin — kierownik działu, 
Szczygłewski Jan — kontroler eksploatacji, 
Wilejszys Onutry st. asesor, Binkiewicz Fran 
ciszek — kasjer stacyjn, asesorowie: Hrynie 
wicz Józef, Rutkiewicz Mieczysław, Jastrzęb 
ski Arkadjusz, Czarnecki Bronisław — ma- 
szynista I klasy, zawiadowcy odc. drogowych 
Prusinowski Jan, Stankiewicz Mikołaj, Leśnie 
wski Feliks — monter wodociągowy, Chorosz 
Leopold — rewident wagonowy, st. torowi 
Kowalewski Kazimierz, Kowszel Józef, Stefa 
nowicz Mikołaj, Perkowski Adoli, Kulik Jó- 
zef —palacz, Kłyszejko Adam — zwrotniczy, 
Czarnecki Hilary — kancelista, Szuchno Ste- 
fan — slusarz, Wasilski Józef — dziennikarz, 
Kozak Antoni — tokarz, Rudkiewicz Feliks— 
robotnik niekwalifikowany. 

SZKOLNA 

— (y) Zaszczytne odznaczenia w szkol. 
nictwie. Ostatnio „Monitor* przynosi szereg 
odznaczeń przyznanych za działalność na po- 
lu oświaty, szkolnictwa i wychowania fizycz- 
nego. Złoty krzyż zasługi atrzymali: Wacław 
Dziewulski, prot. U. S. B. za zasługi na po- 
lu wychowania fizycznego, organizacji har- 
cerstwa i pracy oświatowej wśród młodzie- 
ży. Antoni Łokuciewski, dyrektor państwo- 
wego gimn. w Oszmianie za zasługi ną polu 
szkolnictwa, pracy oświatowej oraz wycho- 
wania fizycznego i przysposobienia wojsko- 
wego. x 
„Srebrne Krzyże zasługi otrzymali: Anto- 

ni Matarewicz, nauczyciel szkoły powszech- 
nej w Mickunach, pów. wileńsko trockiego, 
Józef Narkiewicz, nauczyciel gimnazjum w 
Oszmianie, Franciszek Rusiecki, wójt gm. 
budsławskiej, pow. wilejskiego, Jan Silewicz, 

      

    

      

burmistrz m. Oszmiany, Bohdan Dowbor, apli 
kant sądowy | ., w Wilnie, dyrek- 
dyrektor gimnazjum sejmikowego im. T. Za- 
na w Mołodecznie — wszyscy ża zasługi na 

    Dnia 20 listopada, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

s. p. 

Helusi Banelówny 
w kościele po-.ernardyńskim 
o godz. 8 ej rano. 

odbędzie się nabóżeństwo żałobne 

O czem zawiadamiają krewaych i znajomych 

OJCIEC i SIOSTRA. 
  

    

    

  

   

BERLINIE nasza ukochana i 

zawiadomienie. 

polu przysposobienia wojskowego i wycho- 
wania fizycznego. 3 

AKADEMICKA. 

— Sodalicja  Marjańska Akademiczek 

przy U. S$. B. podaje członkom do wiadomo- 

Ści, iż dziś t. j. we wtorek 19 b. m. o godz. 

19 (7 w.) punktualnie w lokalu „Sodalicji 

Akademików (Wielka 64 — wejście z bra- 

my) odbędzie się nadzwyczająe Walne 7е- 

branie. Obecność członków obowiązkowa. 
— Sekcja pośrednictwa pracy przy Brat- 

niej Pomocy Polskiej Młodzieży  Akademi- 

ckiej (ul. Wielka 24) niniejszem podaje do 

ogólnej wiadomości, że poleca szereg wy- 

kwalifikowanych i sumiennych pracowników, 

jak biuralistów, korepetytorów i t. p. 
KOMUNIKATY. 

— 81 Środa Literacka będzie miała za 
temat interesujące zagadnienie, mianowicie 

prof. Glixelli wygłosi referat p. t. O zadaniach 

regjonalnych Uniwersytetu Stefana Batorego 

na Wydziale Humanistycznym. | 
Wstęp dla członków zwyczajnych, sym- 

patyków i wprowadzonych gości na zwyk- 

łych warunkach. С 

—Zwi archidiecezjalny Stowarzyszeń 
Kóbiet Katolickich w Wilnie. Liga" katolicka, 
będąc zjednoczeniem uznanych !przez wła- 
dzę kościelną organizacyj i instytucyj reli- 
gijnych i społecznych dla prowadzenia akcji 
dążącej do szerzenia, pogłębienia i obrony za 
sad katolickich w życiu prywatnem i publi« 
cznem, od początku swego istnienia stara się 
przygotować grunt a następnie tworzyć or 
ganizacje, które ma jednoczyć i przez które 
będzie akcję swoją prowadzić. jeśli chodzi 
o młodzież, to ta od kilku łat rozwija swą pra 
cę organizacyjną tworząc po paraijach Sto 
warzyszenia, które są już złączone w Zwią- 
zek Archidiecezjalny Młodzieży Polskiej, 

Inaczej przedstawia się sprawa szerego- 
wania dorosłych, gorliwych katolików w 
zwartych i karnych organizacjach. A, 
ważnej ilości parafji organizacyj tych dotąd 
wcale nie było. To też Archidiecezjalna Li- 
ga Katolicka dążyła do spowodowania po- 
wstania Stowarzyszeń jak Kobiet tak i mę 
żczyzn w poszczególnych parafjach. W cią- 
gu niedługiego stosunkowo czasu w kilkudzie 
sięciu parafjach powstały te Stowarzyszenia. 
Obecnie wynikła potrzeba stworzenia Zwią- 
zku Archidiecezjalnego tych Stowarzyszeń. 
Zadaniem związku będzie łączenie Stowarzy- 
szeń, czuwanie nad rozwojem, pełnieniem re 
gularnem zadań Stowarzyszeniowych, ydzie 
lanie moralnego ipoparcia i wydawanie prak 
tycznych dyrektyw w sprawach organizacji 
propagandy oraz ustalenie ogólnego i szcze- 
gółowego programu akcji Stowarzyszeń. Na 
onegdajszem organizacyjnem zebraniu Zwią 
zku Stowarzyszeń Kobiet Katolickich do Za- 
rządu wybrane nast. osoby: P.P, M. Weys- 
senhoffowa — prezeska, L. żabina —wice- 
prezeska, O. Benisławska — skarbniczka, 
Sawicka — sekretarka i inne. 

BALE I ZABAWY. 
— Zabawa akademickiej Legji Wojsko- 

wej. Dnia 23 bm. w sali Plastyków ul, Mi- 
ckiewicza 33—a, odbędzie się Żabawa Tane 
czna, urządzona staraniem Akademickiej Le- 

gii Wojskowej. Dochód przeznaczony na u- 
undowanie sztandaru Ak. Leg. Wojsk. 

Początek o godz. 22. Ceny biletów 3 zł. 
akademicki 2 zł. zaproszenia można otrzy - 
mywać w cukierni K. Sztrala, ul. Mickiewi 
cza 12 i w księgarni „Lektor* ul. Mickiewi- 
cza 4. 

Przygrywać będą orkiestry smyczkowa i 
dęta I p.p. leg. 

RÓŻNE. 
— (y) Święto S Łotwy. Z 

okazji święta niepodległości Łotwy p. woje- 
woda Raczkiewicz złożył w dniu  wczoraj- 
szym wizytę konsulowi łotewskiemu p. Fe- 
liksowi Donasowi. 

— Posiedzenie lekarzy. Dnia 14. 11. 29 
w sali posiedzeń Kuratorjum pod przewodni - 
ctwem wizytatora hygjeny dr. Antoniego Bo- 
rowskiego odbyło się łączne posiedzenie leka 
rzy szkolnych i lekarzy Wileńskiego Towa 
rzystwa Przeciwgruźlicznego, na którem dr. 
Stefan Brokowski wygłosił referat p.t. „Wa- 
runki skutecznej propagandy hygjeny'. Je- 
dnocześnie powstał komitet do propagandy 
hygjeny wśród szerokich mas społeczeństwa 
Na przewodniczącego komitetu zaproszono 
docenta dr. Stefana Bagińskiego. P.P. leka- 

„rze, życzący wziąć udział w współpracy z Ko 
mitetem proszeni są o zgłaszanie się do doc. 
dr. Bagińskiego na stację Nr. 7 opieki nad 
Dzieckiem W.T.P., Żeligowskiego I — 16 w 
godz. od 8 — 9 rano. В 

— Z patronatu nad szkołami specjalne- 
mi. W piątek odbyło się walne zebranie Pa- 
tronatu, którego zadaniem była opieka nad 
najbiedniejszemi ‚ dziećmi temi, które 
są nietylko materjainie upośledzone, ale i 
moralnie. Patronat postawił sobie za cel utwo 
tzenie i prowadzenie szeregu  internatów 
przy szkolach specjalnych t. zw. specjalnych 
dla dzieci: moralnie zaniedbanych, umysłowo 
upośledzonych i głuchoniemych. 

Dzięki wyjątkowej energji i pełnej pó. 
święcenia pracy p. Andrzeja Jasińskiego, kie 
rownika szkoły dla chłopców moralnie za- 
niedbanych zostął otwarty internat przy tej 
szkole, opierający byt swój na subsydjach 
Magistratu i Wydziału Opieki Społecznej przy 
województwie. i 

Nie udało się niestety, w ciągu ubiegłe- 
    

  

    
go roku, otworzyć internaty przy innych 
szkołach. specja! h. jak zwykie wszystko 
rozbijało się o funduszów. 

  

   Obe nie niezmiernie ruchliwa i czynna 
Organizacja Obywatelskiej Pracy Kobiet, pod 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w sobotę 
nięodżałowana 
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ŻONA i MATKA 

ZOFJA GLOBUS 
O czem zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym smutku 

mąż, córki i zięciowie. 
Eksportacja zwłok odbądzie się w Wilnie, o czem nastąpi osobne 

ERA ZA 

jej 

Dyrektor L. Maculewicz unie- 
winniony z oskarżenia 0 OSZ- 

czerstwo. 
Wczoraj ogłoszony zostął wyrok Sądu 

Grodzkiego w Wilnie w sprawie Dyrektora 
Wil. Oddziału Banku Roinego L. Maculewi- 
cza, postawionego w stąq oskarżenia pod 
zarzutem Oszczerstwa w stosunku (do p. 
WŁ. Łęskiego. 

Sąd, na mocy materjału, dostarczone- 
go przez przewód sądowy uniewinnił $ dyr. 
Maculewicza, uznając, że obelga; zaoczna 
die może być karalną. (y) 

Kara dla niesumiennych poli- 
cjantów. * 

Wczoraj zapadł wyrok w sprawie czte- 
rech fuakcjonarjuszów policji: kom. (Sała: 
cińskiego, St. przodowników Aleksandrowi- 
сга : Jarmułowicza oraz przod. Malaka. 

Sprawa trwała dwa dni. 
Aki oskarżenia zarzucał oskarżonym 

szereg nadużyć natury kryminalnej, po: 

nionych podczas urzędowania w IV Komi- 
sarjacie m. Wilna, a m.i. łapownictwo. 

Oskarżeni sporządzali protokóły karne 
na obywateli, a następnię pobierali opłaty 
za niszczenie ich. у 

Ponadto Jarmotowiczowi  zarzucono 
znęcanie się nad aresztowanym. K. Łaza- 
renko, któremu Jarmułowicz złamał żebro, 
bijąc go i kopiąc nogami. 

° Łazatenko sprowadzony został do Ko: 
misarjatu jako pijany, zakłucający spokój 
publiczny. ^ 

W trakcie rozprawy wyszło na jaw, że 
„%ystem* uprawiany przez zasądzonego | 

swego czasu kom. Szolca  praktykowany 

był nie tylko w 1 Komisarjacie. i 
Na mocy tego materjału „Sąd un ewin- 

ni całkowicie kom. Sałacińskiego i skazał 
Aleksandrowicza na rok . domu poprawy, 
a Malaka i Jarmołowicza na 6 miesięcy 
więzienia. 

Wszystkim kary zostały 
na mocy amnestji ao połowy. 

Ponadto Sąa przysądził od osk. Jar- 

mułowicza 600 zł. jako odszkodowanie dla 

Łazarenko, ponieważ ten z powodu odnie- 

sionych obrażeń nie mógł „pracować przez 
pewien czas. (y) 

Za udzielenie biletów i umożliwienie żoł. 
jnierzom godziwej rozrywki, składa Kamen 

zmniejszone 

*da Garnizonu Szanownej Dyrekcji Kina ser- 
deczne podziękowanie. 

Sprostowanie. W niedzielnym artykule 
Teatr Lutnia ma być imaginatywne, nie mia i 
gistywne, szmira nie szmina, w człowieku - 
nie worłowicka, Lalę nie Salę. i 

- — Z okazji jubileuszu 35 Ietniej pracy || 
zawodowej i społecznej p. Anieli Sztrałlowej | 
złożyli do jej uznania zł. 491. P.P. E. Abra- 
mowiczowa, W. Augustowscy J. Barek Ba 

recka, J. Bukowscy, gen. W. Czuma ze Lwo- 
wa, E. Dawidowska, Iwo Gall, A. Iwaszkie - 
wiczowie, A. Januszewiczowie P. Jastrzębski, 
Z. Kadenacowa, |. Karczmarczykowie, E. 
Kleczkowska, Z. Kiejtysowa, T. Krasowscy, 
A. Krechowscy z Lublina, St. Kutajciowie. 
L. Kuczewski, M. Labacz, E. Kowalscy, J. 
Łokuciejewscy, W. Łuczyńscy, M, Nosowicz 
W. Nosowiczówna, Niecieccy, Z. Ostrejko, 
J. Piłsudski, S. Rudniccy, W. Rutkiewiczowa, 
K. Rutkiewicz, R. Rucińscy, Br. Sarneccy, M. 
Sienkiewiczówna. J. Sokolowie, G. Sokołow- 
ski, St. Stronczyńscy, J. Sztrali, WŁ Szumań 
scy, E. Welesowie A. Wejmanowa, G. Wiecz 
KA, K. Wojciechowska. Ks. Zapolscy, M. 
ejmo. 
— (b) Transport żełaza do Rosji. Oneg- 

«daj przez stację graniczną Zahacie przeszły 
do Rosji Sowieckiej 2 pociągi naładowane 
żelazem i blachą wyrobu polskiego. 

Należy podkreślić, że popyt na blachę pol- 
ską w ZSSR wzmogł. się znacznie. ! 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś u- 

każe się po raz ostatni ciesząca się nadzwy- 
czajne m powodzeniem pełna humoru i za- 
bawnych sytuacyj doskonała  krotochwila 
Grzymały Siedleckiego ,„Maman do wzięcia* 
Rolę główną kresowego ziemianina kreuje A. 
Zelwerowicz. 

— „Sen nocy letniej". Niesmiertelne dzie- 
ło Szekspira „Sen nocy letniej". Ilustrowane 
muzyką Mendeisohna na tle pięknych deko - 
racyj, wykonanych według projektów W. 
Małkowskiego ukaże się we czwartek najbliż 
szy w opracowaniu reżyserskiem A. Zelwero 
wicza. W sztuce tej biorą udział wybitniej- 
sze Siły zespołu artystycznego, liczni staty- 
ści, balet oraz specjalnie zaangażowana orkie 
stra pod dyrekcją utalentowanego kapelmi- 
strza Eugenjusza Dziwulskiego. „Sen nocy | 
letniej" wywołał wielkie zainteresowanie | 
wśród jpubliczności wileńskiej. : 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś grana bę- 
dzie w dalszym ciągu arcyzabawna groteska 
B. Winawera „B.H.inžynier“ odznaczająca się | 
nadwyraz żywą, akcją i paradoksalnym djalo | 
giem. W rolach głównych występują Karcze 
wski, Krell, Łubiakowski, Wyrwicz Wichro- | 
wski, Jasińska Detkowska, Szurszewska i Ma | 
fimowska. Dotychczasowe przedstawienia tej | 
wesołej sztuki cieszyły się wielkiem powo* 
dzeniem. „odj 

„ — Najbliższe premiery. W próbach „Ober | 
žystka“ Goldoniego i „Fotel ap Verneuilla. 

— Koncerty „Hariy* warszawskiej. Wy. 

  

    

    

                  

    

   
   

  

    

   

   

                        

   

    

   jęła się prowadzenia dalszej pracy Patrona- 
tu. Wobec tego na walnem zebraniu piątko- 
wem zapadła jednomyślna uchwała, na mo- 
cy której Patronat został rozwiązany, a ist- 
niejący już pod jego opieką internat przeka- 
zany Org. Obyw. Pracy Kobiet, Mamy na: 
dzieję, że energiczne „panie z organizacji nie 
zadowolnią się opieką nad już istinejącą pla. 
cówką i, jak to zaznaczyły na zebraniu, 
otworzą dwa internaty niezbędne dla upośle- 
dzonych dzieci, przy szkołach dla umysłowo 
upośledzonych i głuchoniemych. 

— (@) Sjoniści radzą. W niedzielę roz- 
poczęła się w Wilnie konferencja delegatów 
sjonistycznych z terenu województwa wileń- 
skiego. 

Na zjezdzie obecny jest poseł Grinbaum. 
Poruszono sprawy sytuacja w Palestynie oraz 
działalność sjonistów w Polsce  zagadnia 
szkolne i omawiano WRZE na przyszłość. 

— Podziękowanie. Dyrekcja kina Holly- 
wood zaofiarowała dwa bezpłatne przedsta- 
wienia filmu „Z dnia na dzień* dla 1200 
żołnierzy Garnizonu Wileńskiego. 

    

          

    

    

  

   

  

   

        

stęp A. Dobosza. Tow. Śpiewacze Harfa urzą 
dza w sobotę.23 bm. o godz. 8 w. i w niedzie - 
ię 24 bm. 0 godzinie 3.30:pp. w teatrze miej- 
skim Lutnia 2 koncerty poświęcone pieśni 
polskiej ze współudziałem znakomitego arty- 
sty opery warszawskiej Adama Dobosza. Ze-. 
spół chórałn. składający się z 50 osób pod dy 
rekcją W. Lachmana został nagrodzony na 
międzynarodowym konkursie spiewaczym. Za. 
rząd T-wa Haria za naszem pośrednictwem | 
prosi pokrewne t-wa spiewacze o jak iłajży- | 
człiwsze poparcie wspomnianych koncertów. | 
Bilety już są do nabycia w kasie zamawiań 
w Lutni od 11 — 9 w.“ ; 

Drugi koncert kwartetu drezdeńskiego. Ze 
względu, na. olbrzymie powodzenie zespołu 
kameralnego artystów drezdeńskich jutro we 
środę w teatrze na Pohulance odbędzie się 
drugi i ostatni koncert tego słynnego -kwar 
tefu. W programie: Haydan, Brahms, Debus- 
sy i in, Początek o g. 8 w. Bilety do nabycia 
w kasie Lutni 11 — 9 w dzień koncertu w 
kasie na Pohulance od godz. 5 pp. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Jego niewolnica. 
Hodywdaa — Władca 
Lux — Barka Miłości. 
Światowid — Na Stokach Cytadeli. 
Wanda — Student z Pragi. 
Eden — Tom i Tony zwyciężają. 
Piccadilly — Cyrk Rojal. 

Kino Słońce — Miasto Boe 
Ognisko Kol. — Ćmy Paryża. 
Miejskie — Dalsze dzieje Tarzana. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od 

16 do 19 b. m. do godziny 9 rano zanotowa- 
no w Wilnie ogółem 120 wypadków w tem 
kradzieży 8, zakłóceń spokoju i nadużycia 
alkoholu 39, wykroczeń  administracyjnych 
43, reszta — różne drobne. 

— (c) Kradzież w „Lutni*, Studertowi 
U.S.B. Dawidowi Szapiro Kijowska 24) wy- 
ciągnięto z kieszeni, podczas, gdy był przy 
szatni w teatrze „Lutnia portfel z dokumen- 
tami i papierami wartościowemi. Sprawca po 
dokonaniu kradzieży zdołał ziec. 

— (c) Nielegalny hande! wódką. Za 
ubiegłe dwa dni jako bezalkoholowe, policja 
dokonała licznych lustracyj lokali z napojami 
wyskokowemi, gdzie stwierdzano, czy jest 
przestrzegany zakaz sprzedaży wódki. 

W 9 wypadkach ustalono niestosowanie 
się do zakazu, wobec czego na winnych 
(sprzedawcy i konsumenci) sporządzono pro- 
tokuły. * 

— (c)_IPech złodzieja. Onegdaj w dzień 
w sklepie Szymanowskiego (Mickiewicza 1) 
jakiś osobnik skradł dwie pary rękawiczek. 
Ujęto go jednak i osadzono w areszcie pod 
czułą opieką, bowiem okazało się iż jest to 
znany złodziej zawodowy Mieczysław Cieśliń 
ski (Popławska 58). 

W chwili przyłapania Cieślińskiego wy- 
szło na jaw, że jest on również sprawcą 
skradzenia z bursy akademickiej zegara. 

Pod pretekstem widzenia się z jakąś stu- 
dentką złodziejaszek dostał się do bursy i 
nim zdołano zorjentować się co to za gość, 
zdołał ulotnić się zabierając ze sobą zegar. 

— (c) Pod wpływem szału usiłował udu- 
sić syna. W niedzielę wieczorem dostał nagle 
ataku szału Izaak Kontak zamieszkały przy 
ul. Zawalnej 17. 

— (y) Przyjemny sąsiad. We wsi Kozły 
gm. porpliskiej wybuchł pocisk artyleryjski 
w łaźni Antoniego Palanina. Siłą wybuchu ca 
la łaźnia uległa zniszczeniu i na szczęście w 
chwili wybuchu nie było w niej nikogo. 

Policja zaintrygowana tem zdarzeniem 
wszczęła docHódzenie. Okazało się, że po- 
cisk ten wrzucony został do pieca przez jed- 
nego z sąsiadów, z którym Polanin żyje w 
niezgodzie. 

Zdradzał od już od dłuższego czasu pew 
ną anormalność, lecz narazie nic nie wskazy- 
wało jakichś poważniejszych objawów. Do- 
piero w niedzielę Kontak zupełnie niespodzia- 
nie począł demolować mieszkanie i gdy jego 
syn chciał go uspokoić, ten omal go nie udu- 
sił, i tylko dzięki sąsiadom chłopca wyrwano 
z rąk furjata. Wezwano następnie policję, 
która zdołała go związać i w ten sposób 
unieszkodliwić. 

Kontakt został umieszczony w zakładzie 
dla obłąkanych przy szpitalu św. Jakóba. 

— (ce) Zatrzymanie poszukiwanych. Pod- 
czas rewizji miejsc podejrzanych policja uję- 
ła Elkina Aleksandra bez stałego miejsca za- 
mieszkania jako ukrywającego się od wojska 
i Michała Wojcickiego również bez adresu 
poszukiwanego przez Sąd za kradzieże. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 18 listopada 1929 r. 

Złoto. 
„Ruble 46,40 

Listy zastawne. 
4i pół. proc: Wil. Panku Ziemsk. Zł. 100 zł. 

w złotych 52.00—52.50 

Akcje. 

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

G'EEXDA WARSZAWSKA 
18 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

"rsoz, Sprz.  Kuoro 
Dolary 8,89.5 8,91,5 8,37,5 

Belgja: 124,70, 125,01, 124,30 
Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 

Budapeszt 155,84 156,24 _ 155,46 
Holan 1а 359,71 360,61 358,81 
Londyn 43,48, 43,59, 43,37 
Nowy-York 8,90 8,92 8,8 
Oslo 237,52 238,12 236,02 

Paryż 35,11, 35,20 35,02 

Praga 26,41, 26,46,5 26,34, 

Szwaicarja 172 90, 17333, 17247 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,57, 240,17 238,97 

Wiedeń 125,38 125,69, 125,07 

Węgry 155,57 155,97 15547 
Włochy 46,67, 46,79, 46,55, 
Marka 'ieimiecka 213,24, 

Gdańsk 173,85. « 

RADJO 
Wtorek, I8 listopada 1929 r. 

11,55—12,10: Transmisją z Warszawy. Sy- 
gnał czasu. 12.05 — 13.10: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13.10—13.20: Tr. z Warsz. . 

15,40— 16,00: ; 
chwilka li- 

komunikat meteorologiczny. 
Program dzienny, repertuar i 
ewska. 16.00 — 16.15: „„Kwadrans książ- 
ki“ (nowości wydawnicze Gebethnera i 
Wolfa). 16.15 — 1/00: Muzyka z płyt gra” 
mofonowych: C. Bizest uwertura, antrakty 
i arje z op. „Carmen* płyty „klis Masters 
Voice“ w wyk. Opery Komicznej w Paryżu. 
17.00—17.25: Audycja dla dzieci. Powiastki 
wygł. Hanna Kozłowska. 17.25 17,43: 
Kącik dlą panów — wygł. Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. 17.45—1845: Koncert popo- 
łudniowy. 18.45—19.10: „30 lat Polaka w 
lndjach* życiorys Patryarchy Zaleskiego“ 
odczyt wygł. kS. prof. dr. Walerjan Meysz- 
towicz 19.10— 19.30, Popularny  wykłąd 
literatury polskiej (Kochanowski- u koleb- 
"ki poezji polskiej) pogadanką 3-cią wygł. 
dr. józef Wierzyński 19.30—19.45: Kurs 
języka niemieckiego, lekcja 6-ta, prow. ćr. 
Włodzimierz Jacobi. 1940—19.50: Program 
na środę. 19.50—20.00: Transm. opery z 
Poznania „M-me Butteyfley*, Poraz komuni- 
katów z Warszawy. 23.00— 24.00: Ciszą ra* 
djowa. 

De wynajęcia 
nowoodremontowane mieszkanie z 
6 pokoi i kuchnią ze wszelkiemi wy- 
godami w centrum. miasta. Informa- 
cje udziela: Administrator domu p. 
Racan W.-Pohulanka 17 m. 38. od 
8—9 rano lub 3-4 pp. 9+87-0 
  

OBWIESZCZENIE 

Komornik sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Konstanty Karmelitów, zam. w Wilnie, ul. 
Gimnazjalna Nr. 6 — 12 na zasadzie art. 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że 
dnia 25 listopada 1929 roku o godz. 10 rano 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 45 m. 5 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Morducha Gurwicza majątku ruchomego 
składającego się z kredensu, otomany, stołu, 
jadalnego, maszyny do szycia oszacowanych 
na sumę 470 zł. na zaspokojenie pretensji Ka 
sy Chorych m. Wilna w sumie 327 zł. 70 
gr. z proc. i kosztami. Spis rzeczy i szacunek 
takowych przejrzany być może w dniu licy- 
tacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

Komornik sądowy 
(—) K. Karmelitow. : 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE 
(ul. Wielka 66 tel. 1253) 

OGŁASZA, Iż POSIADA DO SPRZEDANIA: 
1) Papierówki świerkowej surowej 50.000 m.p w 

22.000 m.p. papierówki cięcia ietniego łupanej o długości polan 
1 m. i 1.10 m. — reszta cięcia zimowego skrobana o długości 
polan od 1 m. do 2,20 m. do obejrzenia na st. 
rów, Zawiasy, Nowo - Święciany, Orany i inne. 

2) Sosnowych podkładów eksportowych (Szwel) 14.000 szt. 
do obejrzenia na st. Mosty, Jaszuny, Olkieniki, Usza, Dukszty, 
Rudziszki i inne. 

„ Powiadomienie o terminie odbioru niezakupionych prac nade 
słanych ma konkurs na opracowanie typów mieszkań w domach 

w tem 

Jaszuny, Landwa- pokój. Nr. 125 (w 

ną zniszczone. 

3) Sosnowych kłoców i dłużyc tartacznych 20.000 m.3 dłu. ) wypłaceniu 
gości od 4 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 20 cm. i 
wyżej. 

4) Bloków sosnowych 2.500. m.3 długości od 4 m. i wyżej 
i grub. cienkiego końca od 30 cm. 
' 5) Drewna sosnowego kopałnianego 20.000 m.3 

6) Sosnowych słupów telegralicznych (belgijskich i francu- 
skich) 2.000 m.3. 

1) Sosnowych kłoców i dłużyc (langholtz) 5.000 m.3 dfu- 
gości od 7 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 25 cm. i 
wyżej, loco place kolejowe lub franko wagon ewentualnie loco 
bindugi rzek: Dźwiny, Dzisny oraz cih dopływów. 

8) Świerkowych kloców i dłużyc tartacznych 10.000 m.3 
glługości od 4 m. i wyżej i grubości cienkiego końca od 25 cm. 
i wyżej. 

9) Osikówego drewna użytkowego zapałczanego 1.000 m3 
w dłużycach od 25 cm. śtednicy cienkiego końca i wyżej loco 
bindyngi rzek: Dźwiny, Dzisny oraz ich di 

Oferty pisemne na kupno sortymentów wymienionych pod 
pozycją: I i 2 uprasza się składać do dnia 1 grudnia rb. Na po- 
zostałe sortymenty do dnia 15 grudnia rb. 

W ofertach należy wymienić cenę loco place kolejowe przy 
stacjach lub torach względnie franco wagon stacja załadowania. 

O warunkach sprzedaży i wszelkich informacyj udziela Od- 
"dział Handlowy DLP. 

Tranzakcje będą zawierane w miarę zgłoszenia ofert. 

DYREKCJA LASÓW W REC za 
Ww 

JOHN IRONSID. 

” GRANTON 53-39 

— Rozmawiałem z Thomsonem, 
rzekł Roger. Sir Robert ma się leriej, 
ale nie chce nikogo widzieć. Thomson 
powtórzył mu moją propozycję pow- 
rotu do Londynu, ale sir Robert sprze- 
ciwia się temu kategoryczni i prosi, 
żebym nie przerywał podróży, bo 
zresztą nic pomódz nie mogę... Wo- 
bec tego możemy z czystem sumie- 
aiem jechać do Saint—Margueritte! 

— Ach, więc jedźmy, — szepnęła 
May, wstrząsając się nagle: ten pokój 
wydał się jej nagle strasznym i nie- 
nawistnym. 

— Pójdę poszukać auta. 
W krótce poszukiwania Carlinga 

zostały uwieńczone pomyślnym skut- 
klem i nie upłynęła godzina, jak mło- 
dzi małżonkowie opuścili Dover w 
pięknem dwuosobowym aucie, szybko 
: cicho pędzącem po szosie. 

ROZDZIAŁ X. 

Dnie szczęścia. 

Zatrzymali się przed prześliczną, 
małą willą, zatopioną w zieleni i kwia- 
tach.” 

— Ten domek przypomina mi ba- 
rometr mego dzieła zauważył z uś- 
miechem Roger— jest tak  minjaturo- 
wy, że zdaje się, że za chwilę wyj- 
dzie z drzwi młoda dziewczyna, któ- 
“а ukazywała się tam na pogodę, al- 
vo młodzieniec, który wskazywał nie- 
„ogodę. 

— Młodzieńca nie widziałam tu 
nigdy, ale panna ukaże się zaraz, co- 
prawda bardzo staral. Ach, zapom- 
ałałam cię uprzedzić, że ona ma zwy- 
czaj używać staroświeckie wyrazy i 
dągle wtrąca francuskie słowa, przy- 
czem przekręca je fatalnie, 

Ale jeśli się ktoś roześmieje, o: 
braża się Śmiertelnie. Bądź więc о- 
strožny... Natomiast, jeśli wytrzesz 
staranie nogi, przed wejściem do do- 
mu—zawojujesz tem serce staruszsi 
na wieki. # 

Tyšl.. 

ogłoszenie. 

żewgki. 

10575, A. I 

wów. 

śnieńskiego, sklep 

LNIE 

Jaskrawo wymalowane na zielono 
drzwi z błyszczącemi jasno-metalowe- 
mi ozdobami otworzyły się. Na pro- 
gu stanęła drobna, mała staruszka, 
jak figurka wycięta z humorystyczne- 
go pisma. Siwe włosy były osłonięte 
koronkową chusteczką. ugiętą w 
kształcie lecącego motyla. Ciężka weł- 
niana sukuia, przybrana dziesiątkami 
falban, opadała aż do ziemi, a czarny 
jedwabny fartuch, opasywał talję tak 
ciekną, jak u osy.. Staruszka patrzyła 
na przyjezdnych po przez złotą lor- 
netkę, oglądając ich z ciekawością. 

— Jak pani zdrowie, miss Col- 
peper? — powitała ją May, wyciągając 
rękę. —Nie wiem, czy pani mnie so- 
bie przypomina? 

— O, naturalnie, że pamiętam pa- 
nią,—odpowiedziała uprzejmie.-- Ależ 
mój Boże, przecież to miss Armitege! 
Ja często wspominam panią i ojca pani. 
Mam nadzieję, że ojciec jest zdrów? 

Tak rozmawiając z May, właści- 
cielka willi nie spuszczała Oczu z Ro- 
gera. May zarumieniła się i uśmiech- 
nęła: 

— Ojciec dobrze: się ma, dziękuję, 
ale ja już nie jestem miss Armitege. 
„Oto mój mąż mister Roger Carl ng. 
Przyjechaliśmy... na odpoczynek ichcie- 
libyśmy spędzić u pani'dwa tygodnie. 

— O mój Boże! Pani wyszła za- 
mąż! Jakże się cieszę! — zawołała ze 
Srczerą radością panna Colpeper.— 
Winszuję państwu i bardzo proszę 
do domu. 

Nie milknąc, ani na chwilę, wpro- 
wadziła gości do maleńkiego salo- 
niku.” 

— Z największą przyjemnością 
przyjmę państwo na ten czas, jeśli 
państwa nie przestraszy brak pew- 
nych wygód. mam na myśli to, že 
zimą nie mam służącej i robię sama 
wszystko, gdyż w tym czasie nie mie- 
wam lokatorów. Ach pamiętam jaką 
nadzwyczajną szynkę przysłał mi na 
Boże Narodzenie Mr. Armitege!.. Czy 
państwo chcą zobaczyć swój pokój? 
Jeszcze nie jest urządzony, gdyż nie 
czekałam państwa, ale za chwilę 
wszystko będzie gotowe. 

— Nie chcielibyśmy pani robić 

Właściciel Markman Rocha, zam. tamże. 

10581. A. I. 

0 4 ch kondygnacjach przy zabudowaniu nowych dzielnic miasta 

Niezakupione projekty można odbierać w gmachu Minister- 
stwa Robót Publicznych (Plac Dąbrowskiego 8 — VI piętro, 

terminie od 21 listopada do 14 grudnia br. 
włącznie pomiędzy jgodz. 9 a 10 tą. 

Po teym terminie prace nieodebrarnie 
Ministerstwa Robót Publicznych, a nieotworzone koperty zosta- 

staną się własnością 

należności za zakupione prace nastąpi osobne 
5 

Pracę NUr. 72 zakupioną za 4.500 zł. wykonał — Jan Kar- 
5600 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

. „Meler Michla* w Dziśnie, ul. Handlowa 9, в 
sklep spożywczy i drobnych towarów. Firma istnieje od 1889 
roku. Właściciel Meler Michla, zam. tamże. 

10580. A. I. 

1804 — VI 

„Markman Rocha* w Głębokiem, pow. Dzi- 
galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. 

1805 — VI 

„Brajna Kazacka* w Wilnie, ul. Niemiecka, | 
29, sklep galanterji i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1929 i 
roku. Właściciel Kazacka Brajna, zam. w Wilnie, ul. Szpitalna 4. 

1806 — VI 

kłopotu, — odrzekła May.— Śniadanie 
zjemy na wsi, Czy znajdziemy tam 
garaż, by postawić nasze auto? Obo- 
je z mężem chcemy codzień wyjeż- 
dzać autem na spacer. A, to Cezar? 

Do pokoju cicho wsliżnął się 
«lbrzymi perski kot i wpatrywał się 
w May dużemi bursztynowemi oczy- 
ma. Miss Colpepere  zmieszała się 
nagle i rzuciwszy na Rogera zaw- 
stydzone spojrzenie, wyciągnęła May 
na korytarz, 

Tak, moje dziecko, to ten 
Sam kotek, z którym bawiłaś się, 
gdy był maleńki, —tłomaczyła szeptem, 
—Ale, na nieszczęście, bkazało się 
Potem, że to.. kobieta, Terar nazy- 
wam ją nie Cezarem, a Kleopatrą.To 
nawet wyszło dosyć dobrze, bo są- 
siadka: ma takiego samego kota, z 
którym Kleopatra.. e... czasem się spo- 
tykał. Rezultaty przeszły moje oczeki- 
wania, 

Proponują mi duże sumy na ko- 
cięta. Kleopatra ma dwoje dzieci; 
bardzo mi żal rozstawać się z nie- 
mi, ale ja... 

— Ja chcę koniecznie je zoba- 
czyć!—rawołała uszczęśliwiona Mav, 
podskakujac z radości, jak mała 
dziewczynka i wybiegła do kuchni, 

Pierwszy dzień minął im szybko 
na urządzaniu nowego mieszkanka. 
Szczęśliwi i weseli zapomnieli o 
wszystkich troskach 1 zmartwieniach. 

Dopiero rano znów „mignął nad 
niemi cień londyńskiej ragedji, Ro- 
ger udał się do garaż po samo- 
chód i wrócił z trzema gazetami. 

— Nie wiele piszą o tej sprawie, 
| rzekł, — niema nic nowego, Są po- 

głoski, że policja wpadła na trop 
mordercy. ale takich wersyj zawsze 
jest dużo po każdej zbrodni, to .ni- 
czego nie dowodzi, 

Jak się ma sir Robert? — pytała 
May. 

— Stan jego uległ znacznej zmianie 
na lepsze. Dowiedziałem się tego od 
Thomsona. do którego znów telefo- 
nowałem. Pogrzeb odbędzie się we 
wtorek rano i uważam, że  powjnie- 
nem być na nim. Sądzę, że sir Ro- 
bert chciałby mnie widzieć. Będę mógł 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyiło, 

    

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

al. Ostrobramska 5. 

Od dnia 11 do 19 listopada 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Dalsze dzieje Tarzanać 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikie: 
lach głównych: FRANK MERRILL, 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. 
Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 XI włącznie. Kasa 

j dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- NATALJA KINGSTON i AL FERGUSEN. Tysiące dzikich 
Serja l-sza aktów 12 — od 11 do 15 XL 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
; Wileiska 38. 

DZIŚ! Film o kolosalnem napięciu sensacyjnym. Potężny dramat miłości i namiętności 

JEGO NIEWOLNICA 
szlachetności. Wybitnie fascynująca i erotyczna treść. Pojedynek nerwów i siły 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Kobieta która zabiła kochanka—DOROTA MACKAILL. 
i mistrz ekranu MiLTON SILS uosobienie męskiej 

! Groza! Upojenia! Erotyka! 

DZIŚ! Włodzimierz Gajdarow i Claire Rommer w wspaniałym arcydziee p.t KINO-TEATR 
Monumentalny dramat wschodni w 10 akt. o miłości „KOLLYWODK* WŁAĄDEA SAHARY szeika ku białej kobiecie : EDA: NAD PROGRAM: Tygodnik filmowy. Początek seansów 4, 5.30, 7, 830, į 10.25. ł Transmisja radiowa e poczekalni 

  

  

Dzist Potężny dramat bohaterski ze złotej serji £ Imów angielskich 

NA STOKACH CYTADELI 
Role Główne LILIAN HALL-DAWIS 

To film, który wzrusza do łez. To wielka epopea 

Kino - Teatr 

„Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

    

Е SDS" 

, WALTER BUTLER i HENRYK WIKTOR 
walk w Sudanie. Kolosa ne sceny zbiorowe z czasów 

buntów arabów. Dia młodzieży dozwolone: 

  

Kino - Teatr 

„Stonee“ 
ul. Dąbrowskiego G 

Otrzymano najnowsze 
modele 

Lastępstwo rejonowe opon 
pierwszorzędnej marki amerykańskiej 
„INDIA* oddamy poważnej dobrze 
zaprowadzonej firmie, mogącej dać 

zabezpieczenie. 

„I NDIA* Gumy samochodowe S-ka 
z ogr. odp. 

Kraków, Skrytka poczt. 310. "GB 
GERRY НОЛЕНЕ ПЛИ СОЛ ЕНОЛЕ УВ 
  

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

i dekatyzowanie materjałów. 

  

  

   

B i i BEZPŁATNIE 6 
= Przyjm jemy zgłoszenia ® 
m WOLNYCH MIESZKAŃ dla b. po- m 
M ważnych reflektantów. Zgł. Ajencja 

HB „Polkres* Wilno. Królewska 3, E 
m tel. 17-80. —Г ® 
  

.__._;—_—. 
Żądać wszędzie jedynie prawdziwy, Ę SMACZNY, POŻYWNY, ORZEŹWIA” į 

m 

m 

ACY mój „SiNalco* 
jen. przedstawiciela Tow. Akc. 

Sinalco Brūnislawa Slomskiego 
Wilno, Werkowska 9. 

Wystrzegać sie falsyfikatów! 
Prawdziwy napój „Sinalco* tylko w 
oryginalnych etykietach puharowych, 

E a 05077 ESS A 
  

ary ch znakomity 
arlsbadzki в CHLEB „RAN NORMAL 

i Najlepszy środek przeciw zaparcia 
i otyłości. Żądsć wszędzie. 4729-g 
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wrócić tego samego dnia wieczorem. 
— Naturalnie, —zgodziła się May, — 

musisz pojechać. Biedny sir Robert! 
Serce mi się Ściska, gdy myślę o 
nim... aż mi wstyd chwilami że 
jesteśmy tak szczęśliwi, gdy koło nas 
ludzie tak cierpią... 

" — Wiem, ukochana, że i ja mam 
ch»ilami to uczucie, mimo že jest 
ono ni:rozsądne, bo cóż by to po- 
mogło biednej zmarłej, gdybyśmy się 
nawet wyrzekli szczęścia, Chodźmy na 
słońce. Pogoda jest śliczna. Pojsdzie- 
my dziś brzegiem morza... 

Późnym wieczorem powrócili do 
domu. 

— Jakiż program ułożymy na jut- 
ro?—zapytał Roger, gdy odwiózł auto 
do garażu i wrócił do domu 

— Chciałabym pójść do kościała, 
— szepnęła cicho. 

— I ja również, 
ją serdecznie. 

Klęcząc przed ołtarzem powtarzali 
sobie po cichu przysięgi miłości i wier- 
ności, które zamienili przed trzema 
dniami w kościele św. Pawła. 

May gorąco modliła się za duszą 
biednej zmarłej, która za życia była 
tak piękna i szczęśliwa, a tak tragicz- 
nie zakończyła żywot. 

Gdy wyszli z Kościoła, ziemia wy- 
dała im się rajem. Serca wyrywały 
się z piersi z nadmiaru szczęścia i 
mieli ochotę podzielić się z całym 
Światem swą radością. Ponieważ to 
bylo niemożliwe, posadzili do auta 
miss Colpeper i powieźli na spacer. 
Staruszka była zachwycona spacerem. 

Ten ciepły, słoneczny dzień _nie- 
dzielny był najszczęśliwszym z pierw- 
szych dni po ślubie, « 

Cudowny dzień beż chmurek! 
Burza wybuchła następnego ranka. 

Roger poszedł na wieś po gazety i, 
wracając, ujrzeł ze zdziwieniem taxis 
przed małą willą, W maleńkim przed- 
pokoju, zapełniając go, zdawało się, 
całą przestrzeń swą olbrzymią posta- 
cią, stał człowiek, w którym Carling 
poznała odrazu przebranego polic- 
janta. 

— Pan do mnie?—zapytał, 
Nieznajomy w milczeniu wskazał 

rzekł obej ując 

BEC KGSRUKONRRNMGZNDKNENE PARA AL IK PAS KNAS B 

PIANIN: 
Fabryk: „Pleye! — Paris", 
Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld 

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

| 

Й ię 

(Wizja Historji) Jedyny 
protektorat Ligi Narodów. 

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

„MIASTO MILIONA POLEGŁYCH” 
Realizowane na tle bobaterskich zmagań z wojny Światowej. 
Śmierć znanegó pułkownika Oriant'a. Film poświęcony 
ludzkości, Wojnie! W rolach głównych: ZUZANNA BLANCHETTI, 

obraz, który uzyskał 
Epokowe dzieło. 

Dokładna rekonstrukcja hi storyczna. 
męczennikom najokropniejszej udręki 

ANDRE NOX i HANS 
BRANSEWETTER. Dla młodzieży dozwolone. 

Urod KOBIECĄ 
Brossacwśie 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDiB* 
1 _ Hryniewiczowei, 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7. 

VESTA; 
SSRS Е «И A ZEE @ 
© LEKARZE pra, OKALE I 
*mamaneiaczwinum poszukuje się DOKTOR mieszkania 3 j т pokojo- 
M. GILELS wego, ew AISNE 2 

choroby wewnętrzne dużych pokoi ume- 
odz. 0—10 i 4—6,blowanych. Zgłosze- 
PRZEPROWADZIŁ nia do adm. „Słowa”. 

się ną ul. Nowogrod- 
zką 6. —z Mo odsfąpienia 

į spożywczy z 
G Tama ma mieszkaniem. Adres 

mm HADZE gy jom „Siowa“. -o 

Akoszrtaświałowyta g POSADY | 
oraz fjabinet Kosme- SRumunuwmnasnany 
tyczny usuwa zmar- ° 
szczki, piegi, wągry, Poszukuję 

młosszego łupież, brodawki, kur. posady 
padanie wło- buchaltera, księgowe- rzajki, w) 

sów. Mickiawicza 46. go lub rachmistrza. 
ERYK PUEDO Posiadam znajomość 
BRZSPEŁ PZRESY, | prowadzenia  gospo- 

darki ь OM ERZE 
p a tw „Słowa* z 

Ka iaa ae BAWATAE 

tyki Leczniczej. — КОРНО | SPRZEDAŻ 
BYAWAWE 

Węgiel 

„Arnold E 
   

W. Z. P. 14. sklep 

    

Mickiewicza 31 m. 4, 
kobiecą — Коп- 
serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce- GÓRNOŚLĄSKI 
ry. Wypadanie wło- polskich skarbowych 
sów i łupież.  Naj-kopalni na raty do- 
nowsze zdobycze ko-stawa w wozach 
smetyki racjonalnej. zamkniętych. Kościał 
Codziennie od g. 10—8 kowski, Mickiewicza 

W. Z. P. 43. Nr 22 m. 8, tel. 14-05. 

na niedomknięte drzwi saloniku i Ro- 
ger przestąpił próg z ponurem prze- 
czuciem w sercu. 

Śmiertelnie blada May, siedziała 
na kanapie, a przed nią stał szczup- 
ły, mały człowiek. Widząc męża, May 
rzekła cicho: 

— Oto mój mąż, Rogerze, ten pan 
chce z tobą mówić. 

— Tak i, jeśli pani pozwoli, 
świadków, —odrzekł Snell. 

ROZDZIAŁ XII. — Sama! 

bez 

— Rogera aresztowali, oskarżają 
go O zamordowanie lady Rowson! 

Te straszne słowa bez przerwy 
cisnęły się do mózgu May. Milcząca 
i nieruchoma siedziała na kanapie, 
kurczowo zaciskając palce dokoła po- 
ręczy, zagryzając usta i tępym waro- 
kiem patrząc przed siebie. 

Nie mogła sobie przypomnieć ści- 
Śle, co się działo zanim go wywie- 
ziono. 

Gdy detektyw oznajmił, że chce 
z nim rozmawiać bez Świadków, in- 
stynktownie czuła, że powinna zostać. 
Podeszła do Rogera i rzekła spo- 
kojnie: 

— Nie sądzę, by mógł pan oznaj: 
mić memu mężowi coś, czegobym nie 
powinna była wiedzieć! 

Po chwili wagania, Roger poparł ją: 
— Moja żona ma rację, nie mam 

przed nią sekretów. Co pan sobie 
życzy? 

— Wtedy, wtedy nagle padł pio- 
TUN..., 

Zmieszany i zły na siebie, plącząc 
się w słowach, co mu się nigdy jesz- 
cze nie zdarzało, oznajmił Snell ze 
sztuczną surowością o nakazie aresz- 
towania, kończąc zwykłą formułką, 
że od tej chwili wszystkie słowa are- 
Sztowanego będą mogły być zwróco- 
ne przeciw niemu i zapisane. 

Oburzenie i gmiew powstrzymały 
na chwiłę oddech w piersi młodej ko- 
biety. Jednak nie było to dlań nie: 
spodzianką, od chwili ukazania się 
dwuch detektywów, May zrozumiała 
że stanie się rzecz straszna i niezro- 
zumiała. ‚ 

  

Chłopca bardzo biednych rodziców 
12 letniego chorego na pluca pole- 
camy ofiarności Sz. Czytelników. 
Potrzebuje palta zimowego, i obuwia. 
Łaskawe datki przyjmuje admiaistr. 

m_„Słowa* dla „Chorego Chłopca", 

Fabrykę mydła | DWA DOMY 
sprzedam Mogę czą-| murowane z du- 
šciami. Oferty pisem-| žym ogrodem wa- 
ne do adm. „Słowa”| rzywnym i owoco- 
dla S. R. wym _ sprzedamy 

za 4.500 dolarów 
Dom H-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

Kino-aparai 
do sprzedania. Wilno, 

Sołtaniszki, przy 
kościele. —© 

  —— 

Sprzedają się 
pozostałe z licytacji: 
Taksówka Forda 950 
Zł pianino 1200 zł, 
duży kredens, szafa z 
lustrem, tremo, mą 

y do szycia, 
e'ektrolux, centryfuga, 
2 kandelabry bronzo- 
we, różne żyrandole 
elektryczne, palto fo- MAR HEw 
kowe, dywan perski,»Karotę  Nantejską“ 
lornetka pulowa, cyt- WyYborową po 10 gr. 
ra, kilka pierścionków KS» i II gatunek po 
2 brylantami, broszka Ó £T, buraki jądalne i 

brylantowa, zegarek KAPOOR do a 
złoty chronometr, P. ania maj. iš 
maszyną do pisania. KRET U. S. В. Tele- 
Lombard, Biskuplą 12 100 94. _ —I 
ii a 

6 m murowany, 

parterowy z 

MUATSATE 

  

  

  

nadbudowką, z ogro- 
dem owocowym, pla- 
cem 400 s. kw, z 
wolnem mieszkaniem 
do sprzedania. Sapie- 
żyńska 3 m. 1, u 
właścicielą od godz. я в 4—6 wiecz. e leśniczego do majątku, topa lub KE do- 

mami. Posiadam Tartak kilkuletrią praktykę, 2 gatrowy, 1 piła wa- oraz solidne _refe- 
hadłowa, i cyzular- rencje. W. Pohulanka Ka, maszyna 55 K. N. 9_m. 10, inž. Horski, z kotłem wraz z bu- + SRSAZA dynkiem (drewniany) Unieważnia się 30x12x8 mtr na roz- legitymację Nr. 1864, biórką tanio do sprze- wydaną na imię Se- dania. Ewent. odstą- weryną Słowackiego, Pię powyższe MaSZy- jnspektora T-wa ny za dostawę drze- Ubezpieczeń „Europa“ wa budulcowego. In- |nsp Organ. T-wa formacyj udziela Fr. Ubezp. Europa Ste- Kmiotek. _ Sieraków fan Marxiewicz. —o n|Wartą (Pozn ńskie). В 

  

  

  

Carling zbladł i jęknął głucho, ale 
May uścisnęła jego dłoń, dodając mu 
otuchy. Opanowała się i, patrząc w 
oczy Snella, rzekła chłodne: 

— To potworne. Pan popełnia fa- 
talny błąd! 

— Pani wybaczy, —odrzekł, — ale 
spełniam mój obowiązek. Chciałem 
oszczędzić pani tej przykrej sceny, ale 
pati sama pragnęła zostać.— Jego ba- 
dawcze Oczy wpiły się w jej piękną 
twarzyczkę. 

Snell często widywał żony w tej 
Sytuacji i czekał histerycznego ataku. 
Ale potem powiadał własnej swej 
żonie. że nigdy nie spotkał kobiety 
tak opanowanej, jaką była dnia tego 
Mrs Ca'lng. - 

Żal mi jej było i zachwycatem 
się nią w duszy, —mówił. — Zachowy- 
wała się zdumiewająco! А przecież, 
czy może być straszniejsząa sytuacjź, 
niż ta, gdy kobieta dowie się na trze- 
ci dzień po ślubie, że mąż jej jest 
zbrodniarzem? Rtecz oczywista, že ona 
nie wie nic o tej zbrodni i nie brała 
w niej żadnego udziału, ale kocha 
męża i wierzy mu. | nie przestanie 
wierzyć, gdy go osądzą i stracą! 

le może, on naprawdę nie 
jest winien? —pytała Mrs. Snell. 

— O tem rozstrzygnie sąd, —od- 
powiedział Snell. —który nie lubi: mó- 
wić o 'sprawach służbowych zodyt 
szczegółowo nawet z własną żoną. 

Detektyw dobrze określił May. 
Oznajmiła, że nie opóści męża i nie 
straci wiary w niego. Z  trudnsścią 
udało się Snellowi namówić ją, by 
poczekała na wieczorny pociąg. 

— Kiedy i gdzie zobaczymy się. 
Rogerze? —zapytała. 

— Ten... ten... straszny błąd musż 
się zaraz wyjaśnić, ale przejdzie kilka 
dni... a tymczasem... 

— Adwokat mr. Carlinga wszystko 
załatwi i dostanie pozwolenie na wi- 
dzenie się z mężem, wyjaśnił Snell. 

-- Олекще panu. Ale jakiego 
adwokata poprosisz, Rogerze? 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23, 

Czynna od_g. 3 m. 30. Pocz. sean. od g. 4; * 

4 

Szukam posady add 

- 
у


