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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. |  NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. |  NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. į N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgannia T-wa „Ruch*. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
KLECK — sklep „Jedność". WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 4  WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. į 
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Walka z komunizmem 
we Francji 

Paryż, 16 listopada. 
Obecny premjer francuski p. Andrzej 

Tardieu, już jako minister spraw wew- 

nętrznych w poprzednim gabinecie roz- 

począł walkę z komunizmem na szerszą 

skalę. Wykazał energję i odwagę, ja- 

kiej dawno się już we Francji na tym 

odcinku nie widziało. Nie udało mu się 

wprawdzie zamknąć komunistycznego 

Banku Robotniczo Chłopskiego (Ban- 

que Ouvričre et Paysanne), ale cala 

paczka agitatorów siedzi pod kkiczem, 

a zapowiadana na 1 sierpnia jako wiel- 

kie „coś manifestacja spaliła na pa- 

newce. Wreszcie dnia 18 października 

rząd wniósł do sądu okręgowego pary- 

skiego skargę przeciwko komunistom 

uprawiającym szpiegostwo na rzecz 

obcego państwa: lista oskarżonych 

obejmuje zgórą 60 nazwisk, między 

którymi jest znany pisarz bolszewicki 

Henryk Barbusse. 

Ponieważ p. Tardieu jest teraz pre- 

mjerem, przeto sprawa ta „utopiona“ 

nie zostanie. Warto więc przy tej spo- 

sobności przyjrzeć się bliżej francuskiej 

partji komunistycznej. Powstała ona w 

grudniu 1920 roku, drogą rozłamu 

przeprowadzonego na kongresie partji 
socjalistycznej. Na kilkudziesięciu po- 

słów socjalistycznych, zaledwie kilku 

przyłączyło się wówczas do partji ko- 

munistycznej. Wśród tych ostatnich wy 

mienić trzebź Ludwika Frossard'a, Pa- 

wła Vaillant-Couturier i Marcelego Ca- 

chin'a. Jeśli 90 proc. parlamentarnych 

menerów socjalistycznych pozostało 

przy dawnej partji, to w masach rzecz 

| się miała zupełnie inaczej. Na 160.000 

„pei członków. aż 130.000 przeszło do 

komunistów, którym przewodzili wów- 
czas ludowy nauczyciel Loriot i niejaki 

Boris Suwarin (Lifszyc). Ale te 130000 

reprezentowały raczej rewolucyjnie na- 
strojoną tłuszczę niż świadomych pro- 

gramu Trzeciej Międzynarodówki ko- 

munistów. Dyscypliny w szeregach no- 

wych wyznawców. moskiewskich haseł 

nie było żadnej, a i wśród menerów 

było sporo oportunistów. 

Moskwa zabrała się do „czyszcze- 

nia'* partji francuskiej. Pierwsza taka 
„Czistka* odbyła się w r. 1921: wyrzu- 

cono mianowicie wszystkich masonów. 

Wtedy to odszedł od Moskwy p. Fros- 

sard, dziś znów socjalista i to bardzo 

umiarkowany, wielki zwolennik „party- 

cypacji** i kandydat na ministra w ga- 

binecie p. Pauł Boncour'a... Później 
zaczęto i na „dołach* usuwać niepew- 

nych: w roku 1923 partja liczyła już 

tylko 80.000 członków, ale w roku 

1924 uzyskała przy wyborach do par- 

-lamentu 780.000 głosów. W roku 1925 

cała organizacja partyjna została grun- 

townie „zbolszewizowana“: „jaczejki“ 

(cellules) zastąpiły dawne sekcje, a 
„tejony“ (rayons) — departamentalne 

federacje. Albest Treint był wówczas 
„dyktatorem partji: Moskwa miała do 

niego zaufan'e, choć ten jegomość za- 

ciągnął się w roku 1919 jako ochot- 

nik do armji gen. Hallera i walczył w 
stopniu kapitana przeciwko czerwonej 

armji. Redaktorem „Humanitć*, głów” 

nego organu komunistycznego został 

zamiast Cachin'a młody i energiczny 
Vaillant-Couturier; Cachin, dawny nau- 
czyciel ludowy, stary. safanduła; nie 

dawał sobie z pismem rady; jego na- 
stępca, zdolny dziennikarz, bardzo je 

ożywił. 
Tymczasem „czistki'* następowały 

po „czistkach*. Delegaci Moskwy, po- 
siadający taktyczną władzę w prezyd- 

jum partji i rozporządzający gotówką, 

zazdrosnem i niechętnem okiem patrzą 

na każdego menera Francuza cieszące- 

go się wpływami osobistemi, a zatem 
mogącego w pewnych okolicznościach 

stanąć wpoprzek planów Moskwy. W 
roku 1926 przepędzono więc Treint'a 

i wysunięto na stanowisko sekretarza 

partji Sćmard'a tępego i ślepo Moskwie 

oddanego kolejarza (siedzi obecnie w 
więzieniu). Partja wówczas liczyła tyl- 

ko 63.000 członków, których w roku 
1927 zredukowano do 55.000... Zdawa- 

łoby się, że i wpływy komunistów w 

masach powinnyby maleć. Otóż wybo- 

     

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

ECHA STOLICY 

Marszałek Piłsudski wygłosi prze: 
mówienie przez radjo 

Według wiadomości z po- 
ważnych kół politycznych Marsza 

łek Piłsudski w dniach najbliž- 

szych wygłosi przemówienie 
przez radjo. 

W przemówieniu swem Mar- 
szałek Piłsudski poruszyć ma 
aktualne zagadnienia polityczne, 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
na odczycie inż. Trepki 

WARSZAWA, 21—XI. PAT. „Dziś 
o godz. 20ej p. inż. ;Trepka wyglo- 
sił w Zamku odczyt pod tyt. „Meto- 
dy współczesnej pracy przemysłowej 
Na odczycie był obecny Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. 

Powrót min. Boernera z Kafowic 

WARSZAWA, 21 XI. Pat. W dniu 
21 listopada rb. powrócił do War- 
Szawy z inspekcji dyrekcji poczt i te- 
legrafów w Katowicach minister poczt 
i telegrafów p. inż. Boerner i objął 
normalne urzę iowanie. 

Polska-rumuńskie rokowania 
w sprawie umowy lotniczej 

WARSZAWA, 21 -11. Pat. Dnia 
29 b. m. rozpoczną się w Warszawie 
rokowania nad umową polsko rumuń- 
ską w sprawie uregulowania komuni- 
kacji lotniczej między obu państwami. 
Pełnomocnik rządu Rzeczypospoliiej 
Polskiej do zawarcia tej umowy bę- 
dzie p. Adam Tarnowski, naczelnik 
wydziału ustrojów międzynarodowych 
M.S.Z. oraz inż. Czesław Filipowicz, 
naczelnik wydziału lotnictwa cywilne- 
go Ministerstwa Komunikacji. 

Sprawa obrofu poczfowego 
'między Polską, a Gdańskiem 

WARSZAWA, 21 XI. Pat. W dniu 
21 listopada rb. zostały podjęte w Mi- 
nisterstwie Poczt i Telegrafów dalsze 
rokowania między polskimi a gdań- 
skimi rzeczoznawcami dla spraw pocz- 
towych i telegraficznych. Przedmiot ob 
rad stanowią techniczne i prawne kwe- 
stje, wynikające z obrotu pocztowo- 
telegraficznego między Polską a Gdań: 
skiem, a będące w związku z decyz- 
ją L'gi Narodów o wyznaczeniu gra- 
nic portu w pojęciu pocztowem. 

Przed wyborami komunsinemi 
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM. 

KATOWICE, 20-11. PAT. W związ 
ku z upływem terminu wnoszenia list 
kondydatów w wyborach komunalnych 
zarządzonych w gminach wiejskich, 
powiatu bielskiego i cieszyńskiego 
można już obecnie podać charaktery- 
stykę sytuacji wyborczej. Z 82 gmin, 
w których rozpisana wybory, nie odbę- 
dzie się głosowania w siedmiu gminach 
powiatu bielskiego i w 18 powiatu cie- 
szyńskiego. W tych 25 gminach zgło- 
szono tylko po jednej liście kandyda- 
tów. ` 

PRORZĄDOWE LISTY KOMPROMI- 
SOWE. 

W tych listach kompromisowych 
bezwzględną przewagę mają członko- 
wie ugrupowań, stojących na gruncie 
współpracy z rządem, gdyż na 315 man 
datów we wspomnianych 25 gminach 
grupy prorządowe zyskały 252 manda- 
ty, podczas gdy innym strornictwom, 

P. P. S., przypada manda- 
tów 63. 

W pozostałych 57 gminach zgłoszo- 
ne zostały listy obozu prorządowego i 
P. P. S., a w niektórych gminach, wy- 
kazujących skupienie ludności niemiec- 
kiej, listy niemieckie. W niektórych gmi 
nach zgłoszono listy obozu rządowego 
pod nazwami lokalnemi, są one jednak 
z reguły zblokowane. 

„. Okoliczność, że tylko w dwóch gmi- 
nach posiadających skupienie ludności 
niemieckiej przy główne ugrupowania 
polityczne stają do walki wyborczej w 
wyborach komunalnych, wskazuje na 
znaczne  skonsolidowanie  społeczeń- 
stwa na Śląsku Cieszyńskim. 

Rezslueja legionistów bielskich 
BIAŁA, 21 XI. PAT. W Białej od- 

było się walne zgromadzenie oddziału 
Związku Legjonistów. W simieniu za- 
rządu ckręgowego Związku Legjoni- 
stów przemawiał delegat Ruszkowski. 
Przyjęto szereg rezolucyj w kwestjach 
organizacyjnych it ogólnych. Po złoże- 
niu żełnierskiego hołdu Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej i Marszałko- 
wi Piłsudskiemu uchwalono przez akla- 
mację rezolucję, domagającą się prze- 
prowadzenia zmiany konstytucji w 

myśl projektu B. B., wniesionego do 
Sejmu. 

Z ZA KORDONÓW 
Łotwa uchyla propozycję Estonji 
Z Rygi donoszą: Wczoraj odbyło 

się posiedzenie łotewskiej delegacji 
wchodzącejy w skłąd łotewsko-estoń- 
skiej mieszanej komisji do spraw 
realizowania unji celaej. Na posiedze- 
niu delegacji omawiano propozycje 
Estonji o częściowem  przeprowadze- 
niu w życie unji celnej w drodze 
zniesienia cła na towary miejscowej 
produkcji jak również odpowiedź Esto- 
nji na zadane przez Łotwę pytania w 
zwiąxku z propozycją estońską. 

Delegacja, po wszechstronnem roz- 
ważeniu propozycji i odpowiedzi Esto- 

nji, jako teżjobecnego położenia, w któ- 
rem znajduje się sprawa realizacji 
unji przyjęła następującą uchwałę: 

— Propozycja Estonji, o ile jest 
rozpatrywana, jako krok przygoto- 
wawczy do unji celnej, kwalifikuje się 
do uchylenia. Kierując się zawartymi 
układami, delegacja domaga się aby 
unja celna, była przeprowadzana w 
życie jedynie w trybie przewidzianym 
w układzie z dnia 5 lutego 1921 r. 
Ażeby przyjąć pod uwagę chęć Esto- 
nii jeszcze większego ułatwienia wy- 
miany towarów miejscowej produkcji 
między obu państwami, delegacja u- 
waża za możliwe zaproponować rzą- 
dowi rozszerzenie czasowego układu 
gospodarczego z dn. 25 marca 1928 
r. który został zawarty w celu 11 $ 
układu .z dn. 5 lutego 1927 r. ze 
specjalnymi spisami towarowemi, kie- 
rując się $ 4 powyższego układu. 

Uchwała delegacji została przedsta- 
wiona rządowi. Gabinet ministrów na 
następnem posiedzeniu we wtorek 
przyszłego tygodnia rozważy uchwałę 
delegacji i w wypadku, jeżeli gabinet 
ministrów uchwałę zaakceptuje, zosta: 
nie ona przedstawiona rządowi estoń- 
skiemu. 

„Brotes poniewiekich komunistów 
Z Kowna donoszą: Zostało za- 

kończone Śledztwo w sprawie ponie- 
wieskich komunistów. Do odpowie- 
dzialności "sądowej pociąga się 50 
osób. Sprawa będzie rozważana na 
sesji wojennego sądu w Poniewieżu 
na początku przyszłego roku. 

Litwa najbardziej zatofpym krajem 
pod względem automobilizmu 

Jeden z dyrektorów firm samochodo* 
wych w Litwie oświadczył prasie: 

„Maiej więcej Litwą może mieć około 
2 tys. samochodów osobowych,  ciężaro* 
wych i autobusów. 300 maszyn przypada 
ua Kowno, 50U - ną kraj Kłajpedzki, 1200 — 
ną resztę kraju*, czyl: na 10 tys. ludności 
przypada u nas jeden samochód, Należy 
przyznać, iż Litwa jest jednym z  najbar- 
dziej zacofanych krajów w Europie pod 
wzglęcem rozwoju ruchu samochodowego, 
pozostajemy daicko w tyle za naszymi bał- 
tyckimi SąSiaami. 

Mając prawie najmniej samochodów w 
Europie mą jednak Litwa największe cło 
na samochody i ta okoliczność jest jedną 
z przyczyn hamujących wzrost ruchu samo- 
choaowego w Litwie. Cło jest tak wielkie, 
iź przewyższą cłą ochronne państw, które 
same produkują samochody: i wynosi 
'cząstokroć jedną czwartą ceny samochodu. 
Pozatem obliczenie cła jest oparte na 
wadliwej zasadzie i częstokroć zą maszyny 
droższe cło wypada o wiele mniejsze niż 
za tańsze. 

‚ па znów przeszkodą, hamującą roz- 
wój ruchu samochodowego. jest zbyt wiel- 
ki posatek, ściągany od właścicieli samo- 
chodów. Zwłąszcza przeszkoda ta daje się 
odczuć we znaki przy nabywaniu maszyn 
używanych. | 

Główną jednak przyczyną, jaka stoi na 
zawadzie rozwoju ruchu samochodowego 
jest zbyt rządka sieć dróg bitych i zły stan 
tych, które istnieją. Również ulice w na- 
szych miastach prowincjonalnych pozosta- 
wiają bardzo wiele do życzenia. Nie lep- 
szym jest stan mostów. 

Dokóła zbliżenia Iitewsko- łotewskiego 
Z Kowna donoszą: 23 i 24 listo- 

pada w Kowne odbędzie się zjazd 
przedstawicieli ryskiego i kowieńskie- 
go towarzystw zbliżenia między Łotwą 
i Litwą, 

Liiwidacje komitetu Komonistycznego 
w Szawlach 

W tych dniach w 'Szawlach zlikwi- 
dowano rejonowy komitet komuni: 
styczny, Aresztowano 3 osoby: Ри!- 
de, Kapula i Volpe. Policja wykryła 
tajne zebranie. Znaleziono cały sze: 
reg ważnych dokumentów, archiwum, 
poz: komunistyczną, proklamacje 

t d. 

Zniesienie wiz między Litwą 
a Szwajcarją i Japonją 

Z Kowna donoszą: Gabinet Mi- 
nistrów zawarł umowę ze Szwajcarją 
i Japonją o zniesieniu wir. Z. Wło- 
chami podobna umowa została już 
dawno zawarta. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą być przez me je 

Marszałek Piłsudski w Wilnie 
W czwartek dnia 21 b. m. osobowym pociągiem warszawskim przy” 

był niespodziewanie do Wilna o godzinie 17 min. 40 p. Marszałek Józef 
Piłsudski wgtowarzystwie płk. «Gąsiorowskiego, szefa biura inspekcji Ge- 

neralnego Inspektoratu Sił Zbrojaych, oraz płk. Woyczyńskiego. 

Na dworcu powitali p. Marszałka: p. wojewoda Raczkiewicz, dowódca 

garnizonu gen. Krok Paszkowski, wicewojewoda Kirtiklis, dyrektor P. K. P. 

inżynier Falkowski, komendant placu płk. Giżycki, naczelnik wydziału Bru- 

niewski, starosta grodzki Iszora, komendanci P. P. Konopko i Izydor 

czyk i in. 

Zebrana na peronach przygodna publiczność witała p. Marszałka 

gromkiemi okrzykami „Niech żyje”. 

Z dworca odjechał p. Marszałek w towarzystwie woj. Raczkiewicza 

samochcdem do pa acu Reprezentacyjnego, gdzie zamieszkał. 

P. Marszałek zabawi w Wilnie kilka dni. Od dnia jutrzejszego p. 

Marszałek rozpocznie kolejne gry wojenne. 

Laufru wiceprzewodniczącym Izby deputowanych 
PARYŻ, 21.X1. PAT. Wiceprzewodniczącym Izby Deputow:nych о- 

brany został Cautru z unji republikańsko-demokratycznej, który otrzymał 
245 głosów. 

Teza komisji morskiej senafu 
PARYŻ, 21.X1. PAT. Komisja morska senatu opracowująca pro- 

gram konferencji londyńskiej opowiedziała się raz jeszcze za doktryną- 
stwierdzającą zupełną wolność w dziedzinie budowy jednostek obronnych. 
Komisja postanowiła zwrócić się w osobie swego przewodniczącego do 
Brianda z propozycją przedstawienia jej tezy rządowej. 

Rokowania francusko-niemieckie w sprawie zagłębia Saary 

PARYŻ, 21 XI. PAT. Dziś w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych rozpoczęły się rokowania francusko-niemieckie w sprawie 
zagłębia Saary. 

*. Przebieg pierwszego dnia rokowań 
BERLIN, 21 XI. PAT. Z Paryża donoszą, że rozpoczęły się narady 

francusko-niąmieckie w sprawie zagłębia Saary. 
Posiedzenie było tajne. Po przemówieniach przewodniczących obu 

delegacyi utworzono trzy podkomisje: podkomisję do spraw kopalni za- 
głębia Saary, podkomisję handlowo-celną i podkomisję prawniczą. Przed 
rozpoczęciem posiedzenia minister Briand przyjął ambasadora niemieckiego 
von Hoescha i przewodniczącego delegacji niemieckiej v. Stimsona. 

Liężki stan zdrowia Glemenceau 
PARYŻ. 21 XI. PAT. Clemenceau cierpi na silne bóle jamy brzusz- 

nej. Organizm chorego jest bardzo osłabiony. Lekarz zrobił dziś zastrzyk 
morfiny, który jednakże nie przyniósł choremu ulgi. Zdaniem lekarzy mo- 
że nastąpić bardzo poważny kryzys. Lekarz, który badał Clemenceau dziš 
© godz. 4 po południu nie zachowuje wielkiego optymizmu co do stanu 
pacjenta. Ё 

Poincare powraca do zdrówia 
PARYŻ, 21 XI. PAT. Stan zdrowia Poincarego jest w dalszym ciągu 

zupełnie zadawalniający. Potwierdza się wiadomość, że Poincarć opuści sa- 
natorjum w pierwszych dniach grudnia. 

Sowiefy niezadewolene z polityki Hendersona 
MOSKWA. 21.XI. Pat. Odpowiadając na podnoszone w parlamencie angielskim 

zarzuty przeciwko sowietom, pojawiają się w prasie moskiewskiej artykuły zzrzuca- 
jące obecnemu rządowi angielskiemu, iż, krocząc śladem konserwatystów, stwarza 

nowe trudności na drodze asgielsko-sowieckiego porozumienia. „łzwiestja* dowodzą, 

źe Henderson nietylko że nie zdołał ukrócić ataków na sowiecko-angielskie porozu- 

mienie ze strony konserwatystów, ale przeciwnie zajął pozycję, ułatwiającą konser- 

watystom ich napaści. Komentowanie przez Hendersona $ „16 angielsko-sowieckiej 

umowy z roku 1924 jest, według „lzwiestij*, niesłuszne pod względem prawnym i 
szkodliwe pod względem politycznym. Powtarzanie wersyj o odpowiedzialności rządu 
sowieckiego za działalność międzynarcdówki, zdaniem  „izwiestij*, nie przyczyni się 
do normalizacji sowiecko-angielskich stosunków. Wersja tą nigdy nie otrzymała — do- 

daje organssowiecki—i nie może otrzymać aprobaty ze strony Związku Sowieckiego, 
gdyż nie odźwierciadla właściwego stanu rzeczy. Dziennik przestrzega dalej Hender- 
soną przed stwarzaniem warunków, przy istnieniu których wznowienie anglo-sowiec- 
kich stosunków natrafić będzie musiało na niepokonane przeszkody. 

bosy reemigrantów niemieckich w Bolszewji 
BERLIN, 21.XI. PAT. Biuro Wolffa donosi z Moskwy, że sowieckie 

władze administracyjae odmawiają w dalszym ciągu udzielania wiz na wy- 
jazd kolonistów niemieckich, pozostawiając decyzję w tej sprawie radzie 
komisarzy ludowych. Powody, jakie skłaniały władze sowieckie do zajęcia 
odmownego stanowiska, do tej chwili są zupełnie nieznane. 

Odroczenie wyborów do rad Z S. R. R. 
MOSKWA, 21.XI, PAT. „Rozporządzeniem prezydjum wszechrosyj- 

skiego komitetu wykonawczego odroczono na termin bliżej nieokreślony 
wybory do rad Z. S. R. R. oraz lokalne zjazdy sowietów. Według planu, 
akcja przedwyborcza miała się już rozpocząć w dniach najbliższych i od- 
powiednie zarządzenia ukazały się przed kilku dniami, 

lakończenie procesa w Sowietach 6 szpiegostwo na rzecz Łotwy 
MOSKWA, 21- XI, PAT. Wczoraj zakończył się w Leningradzie proces grupy 

osób, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Łotwy. 
Sąd skazał jednego z oskarżonych, mianowicie Fiodorowa ; na kzrę Śmierci, a 

kilku; innych na więzienie od 3 do 10 lat. 

Nissłychany cynizm duesseldoriskiego zbrodniarza 
TRAGICZNY SKUTEK LISTU DO MATKI ZAMORDOWANEJ DZIEW- 

CZYNKI. 
BERLIN, 21-11. PAT. Taktyka, z jaką cyniczny zbrodniarz duesseldoci- 

ski stana się zgmatwać śledztwo, doprowadziła dziś do nowego tragicznego 
wypadku. Matka zamordowanej dziewczyny; otrzymała list, zawierający wy- 
znania miłosne potwornego zbrodniałza pod adresem jej nieletniej córki. Po 
otrzymaniu tego listu nieszczęśliwa matka usiłowała piopełnić samobójstwo. 
Uratowana w ostatniej chwili dostała ia zmysłów. List ten, skonii- 
skowamy natychmiast przez policję, zawiera niezwykle drastyczne szczegóły 
uprowadzenia i zamordowartia małej Gertrudy. Na skutek iesi z Berli- 
na, policja deusseldorfiska skierowała uwagę na pewnego kiero szkoły 
żeńskiej w okolicy Deusseldorfu. Kierownik ten przed kilku laty stał pod za 
rzutem dokorgania zbrodni na tie geksualnem. 

Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Adnsinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy, 

ELE VAS "DALRAREZY 

ry da lzby posłów z kwietnia 1928 ro- 

ku dały komunistom 1.080.000 głosów. 

W roku bieżącym partja liczy tylko 

44.000 członków, ale w czasie mrajo- 

wych wyborów do rad miejskich 

1.300.000 głosów padło na kandyda- 
tów komunistycznych... 

Okazuje się więc, że Moskwa sto- 

suje dobrą metodę, że umie dobierać 

hasła i organizować propagafidę, że 

przeprowadzane przez nią  „czistki*, 

mające na celu wyrzucanie z partji №- 

dzi niepewnych i zbyt krytycznie na- 

strojonych, są z punktu widzenia inte- 

resów Trzeciej Międzynarodówki uza- 

sadnione. Ostatnio usunięty został z re- 

daktorstwa „„Humanitć* Vaillant Cou- 

turier; zarówno jego, jak.i siedzącego 

w więzieniu Sómard'a zastąpił  Flori- 

mond Bonte, b. kleryk i b. ludowy de- 
mokrata. Ze starej gwardji utrzymał się 

tylko jeden Cachin, używany do agi- 

tacyjnych przemówień w Izbie -i drżą” 
cy zresztą przed „okiem Moskwy”. 

Naturalnie, masy głosujące na ko- 

munistów — to najciemniejszy i nag- 

biednie:szy proletarjat miejski; na wsi 

francuskiej komunizmu praktycznie nie- 

ma. Natomiast każdy robotnik nieco . 

wyrobiony od komunizmu się odwraca, 

bo uważa się za coś wyższego od ro- 

syjskich „mużyków* rządzących (jak 

sobie wyobraża) Trzecią Międzynaro- 

dówką; bo zaczyna rozumieć, że Mo- 

skwa używa partji francuskiej jaka na- 

rzędzia swej polityki, zupełnie pozatem 

lekceważąc istotne interesy robotnika 

,irancuskiego. Dzięki tej powrotnej tali, 

partja socjalistyczna znów liczy 

110.000 członków (półtora miljona gło- 

sów podczas ostatnich wyborów); so- 

cjalizująca Generalna 

Pracy (C.G.T.) grupuje 2.200 syndy- 

katów liczących razem 700.000 człon- 

ków, a Konfederacja komunistyczna 

skupia tylko 1.400  syndykatów i 

300.000 członków. - 

W każdym razie agitacja komuni- 

styczna jest we Francji poważna, owo- 

ce wydaje i spokojne przyglądanie się 

podkopom Moskwy pod pozorem woł- 

ności przekonań byłoby poprostu po- 

święcaniem najżywotniejszych 

sów .państwa francuskiego. P. Tardieu 

napewno ich nie poświęci. 

Kazimierz Smogorzewski. 

_. Demonstracja Ukraińców lwowskich 
Przed konsulatem sowieckim 

LWÓW, 21-11. PAT. Dziś, o godz. 
17 przed konsulatem sowieckim na ul. 
Nabielaka zebrała się grupa osób, re- 

krutujących się przeważnie z pośród 

młodzieży akademickiej, należącej do 

kół Undo, a przybyłych na miejsce po” 

jedyńczo lub drobnemi grupkami. 

Zebrani zaczęli śpiewać pieśń: 

„Szcze ne wmerla Ukraina“, a następ- 

nie wznosić okrzyki przeciwko terorowi 

sowieckiemu na Ukrainie, oraz przeciw- 
ko konsulowi i jego działałności wśród 

młodzieży i społeczeństwa ukraińskie- 
go. Wśród okrzyków: „Precz z katem 

Ukrainy! Precz z koruptorem ruchu u- 

kraifskiego!“ maniiestanci obrzucali 
okna konsulatu kamieniami, wybijając 
szereg szyb w oknach parterowych. 

Konsul dał na postrach z okna kilka 
strzałów rewolwerowych. 

INTERWENCJA WŁADZ. 

Zanim zdążyły przybyć oddziały , 

policji, demonstranci rozbiegli się. Rów 

nocześnie inne grupy młodzieży ukraiń- 

skiej usiłowały demonstrować przed 

Narodowym Domem przy ul. Rutow* 

skiego, przed budynkiem „Stauropigji'* 

i przed bursą staroruską przy ul. Kur- 

kowej. W Narodowym Domu wybito 

kilka szyb. W związku z temi zajściami 

policja zatrzymała dwóch akademików 

i 5 uczniów szkoły średniej. Wszyscy 

oni są Ukraińcami, należącymi lub zbli- 

żonymi do organizacji Undo. Niezwłocz 

nie po manifestacjach naczelnik wydzia 

łu bezpieczeństwa urzędu wojewódzkie 

go p. Rogowski oraz starosta grodzki 

p. Klotz złożyli wizytę w konsulacie 

sowieckim. W sprawie zajść policja 

przeprowadza szczegółowe dochodze- 

nie. 

Konfederacja. : 

intere- . 

w
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ECHA KRAJOWE 
Korsarstwo samochodowe na szosach 

Jeszcze dwa trzy łata temu niktby temu 
nie uwierzył, że ruch samochodowy na na- 
szych drogach przybierze formy realne, sta- 
nie się tem, czem jest dzisiaj, Kilkadziesiąt 
finij autobusowych we wszystkich kierunkach 
z Wilna. Na szosach roi się od autobusów 
i samochodów prywatnych. — Jest to objaw 
niezmiernie dodatni i stanowi pokaźny bo- 
dziec dla rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza 
naszych mniejszych miasteczek, położonych 
koło dużych szos. Dziś miasteczka te o ko- 
tei prawie wcale nie myślą. Ciągną tamtędy 
olbrzymie samochody ciężarowe, napełnione 
towarem, autobusy wypchane pasażerami ma 
szyny osobowe z iudźmi śpieszącymi załat- 
wić prędko swoje interesy nietylko na pro- 
wincji, ale jeżdżący samochodem, zamiast 
koleją, do dalszych ośrodków, aż do War- 
szawy włącznie. 7 

ziś najbardziej ruchliwą linją komuni. 
kacyjną jest szosa z Wilna do Warszawy. 
Sprawa zaś ruchu samochodowego na 520- 
sach znajduje się u nas w stadjum dopiero 
początkowem, mniej więcej upodobnić ją 
mmożna do sytuacji ruchu autobusowego w 
mieście przed kilku laty. A zatem: rozkłady 
jazdy nie są pewne i dokładnie przestrzega- 
me, wyścigi samochodów na porządku dzien-_ 
mym, szybkość autobusów nadmierna i gro- 
żąca niebezpieczeństwem dla pasażerów. 
Narazie $ystem kontroli nie stoi na wysoko- 
ści zadania, poszczególne posterunki policyj- 
me rozrzucone zrzadka na terenie nie mogą 
poprostu podołać ogromnej pracy kontroli 
nad ruchem autobusowym. Tymczasem szo- 
łerzy, ewentualnie właściciele maszyn czują 
się na wielkich przestrzeniach szosy pewni 

Niewątpliwie zatem, dla dobra samego 
ruchu autobusowego, dla rozwoju automobi- 
fizmu, wógóle należałoby, ażeby osoby naj- 
bardziej zainteresowane czy poszkodowane 
interwenjowały u odnośnych władz, władze 
zaś ze swej strony karały winnych przekro- 
czenia przepisów. — Dziś sytuacja przed- 
stawia się w ten sposób, że wystarczy prze- 
jechać jednorazowo szosą, ażeby się natknąć 
na szereg niedopuszczalnych motorycznych 
wybryków ze strony szoferów  autobuso- 
wych. Oto mały przykład. 

Samochód autobusowy, jadący dn. 20 
b. m. z Radunia do Ejszyszek dopędził auto- 
bus Nr. N. W. 79.032, który na przestrzeni 
6 kilometrów przed Ejszyszkami nie tylko nie 
dał drogi „osobówce”, pomimo ciągłego da- 
wania sygnałów, ale pędził przed nią z szyb- 
kością 60 kilometrów na godzinę (autobusem 
nie wolno jechać (prędzej niż 40 klm. na go- 
dzinę i obowiązane są one do dawania dro- 
gi maszynom lekkim, osobowym). Jadący 
samochodem złożyli meldunek policji i spisali 
protokuł w Ejszyszkach. Mimo tego incy- 
dentu, wyjechawszy dalej w kierunku Wilna 
napędziłi przed Ami autobus mar 
ki Chevrolet Nr. B.L. 77.459, który nieustą- 
pił z drogi, a przeciwnie jawnie lekceważył 
sobie przepisy o ruchu jadąc z szybkością do 
70 klm. na godzinę. O fakcie tym został 
złożony meldunek posterunkowi policji w Po- 
narach. Niewątpliwie w obydwuch wypad- 
kach odnośne władze zareagują stosownie, 
mając na uwadze zarówno dobro publiczno- 
ści, jako też całokształt rozwijającego się u 
nas ruchu samochodowego, który wymaga 
absolutnie położenia kresu s rodzaju kor- 

siebie jak korsarze na morzu. sarstwu samochodowemu. 
— 

GŁĘBOKIE.  wicza powstał komitet obchodu w składzie 

— Obchód 11 lecia odzyskania Niepod. 
ległości. W roku bieżącym w Głybokiem ob- 
chód 11-lecia odzyskania niepodległości Pol- 
ski wypadł niemniej uroczyście niż w roku 
ubiegłym. 

/ przededniu obchodu, t.j. dnia 10 wie- 
czorem miasto przybrało świąteczny wygląd: 
atrzędy państwowe, komunalne, organizacje i 
prywatne domy udekorowane zielenią były 
rzęsiście ilrminowane. © godzinie 19 ulicami 
miasta przemaszerował oddział | P.W. 
z orkiestrą miejscowej straży pożarnej na 
czele. Następnego dnia o godzinie 9 m. 30 
odbyła się zbiórka na placu 3 Maja oddzia- 
tów wojska, przysposobienia wojskowego, 
młodzieży szkolnej i organizacyj ze sztanda- 
rami. O godzinie 10 nabożeństwa uroczyste 
we wszystkich świątyniach. Po nabożeństwie 
odbyła się defilada około apteki (ulica Zam- 
*kowa) oddziałów KOP i Dywizjonu 23 puł- 
ku ułanów, oraz oddziałów przysposobienia 
Wojskowego, młodzieży 20! i organiza- 

2 cyj społecznych. Wieczorem o godzinie 18 
. w sali Domu Ludowego, wypełnionej przez 

mieszkańców — odbyła się akademja uroczy - 
sta. Na wstępie akademji wygłosił przemówie 
nie p. Kozicki — dyrektor gimnazjum polskie 
go kończąc okrzykiem na cześć Pana Pre- 
zydenta Mościc kiego i Pana Marszałka Pił- 
sudskiego, podchwyconym entuzjastycznie 

przez obecnych na sali. Następnie przemówił 
p. kierownik T klasowej miejscowej szkoły 

wszechnej, jpoczem rozpoczęły się liczne 
deklamacje, śpiewy chóralne. Nastrój pano 
wał bardzo miły, zaś z powodu wyjątkowo 
ładnej pogody, mieszkańcy tłumnie przyjmo- 
wali udział w uroczystościach. 

    

    

    

     

    

     
   

                  

    

      

    
    

   

      

     

   

              

   

    
    

   

    
    

  

     

    

       

   

    

   

    

   

  

POSTAWY. 

„W dniu 11 listopada rb. w rocznicę zrzu- 
cenia jarzma obcego 'w miast. Postawach o 
godz. i0 poczęli zbierać się wszyscy i or- 

inizacje do miejscowego parafjalnego ko- 
ioła: strzelec, hufiec, pożarna straż ognio- 

wa, dzieci szkoły powszechnej na czele z 
nauczycielstwem, urzędnicy wszystkich lokal 
nych urzędów. Ks. proboszcz Kaczmaryk od- 
prawił mszę w czasie której wygłosił okoli- 
cznościowe a kazanie: „O miłości 
Ojczyzny”. Po nabożeństwie we wszystkich 
świątyniach i w kościele, organizacje wystro 
sły się do szyku i ruszyły do grobu Niezna- 
nego, Żołnierza, a za nimi nieśli wianki przed 

stawiciele tychże organizacyj. Do kroczącego 
ul. Łuczajską pochodu, przyłączyła się dzia 
twa szkół żydowskich. Za pochodem tłumnie 
kroczyła ludność ze wsi, która w tym dniu 

___ przybyła na targ do Postaw z powodu nie 
w uprzedzenia iż został przniesiony na następ- 

_ ny dzień. Przy grobie Nieznanego Żołnierza 
muzyka strażacka odegrała „Boże coś Pol- 

MIOSKĘĆ ii strzelcy i hufiec sprezentowali broń, 
_ a przedstawiciele organizacyj złożyli wianki 
_ ma grobie nieznanego żołnierza. Przy grobie 
Nieznanego Żołnierza wszedł na trybunę p. Kąstnowicz z przemówieniem do ludności lecz 
z braku wiadomości o wypadkach historycz- 
nych z roku 1918, dużo mówił lecz nic nie 

powiedział. Bo nikt nic nie zrozumiał o czem 
ten pan miał powiedzieć. Dziwi bardzo, iż __w_ Postawach dużo inteligencji i lepszych mó 
wców, a brak dla pracy na dobro Ojczyzny Ludzie pragnęli dowiedzieć się o dniu prze- tomowym il listopada i 0 ważnych rozgry- 
wkach tego dnia, / by ten dzień rok to- 
cznie święcić na wsi, lecz nie mają uświado 
mienia czem ten dzień ważny w historji Pol. 

. Ponieważ takie przemówienie, jakie wy- 
głosił w tym dniu p. K. —wzbudza niesmak. 

„ Poczem przed w-z starosty p. Protase- wiczem i komendantem PKU majorem Kamiń skim przedefilowali: strzelec, hufiec, straża t ke niemi kroczyła dziatwa szkół powsze 

BARANOWICZE. 

— Obchód rocznicy śmierci Henryka Sien 
/_ kiewicza i dnia oświaty pozaszkolnej. Celem 

_ Prypomnienie a Żeromskim 
_ Minęło przed paru dniami cztery la- 
ta od śmierci Żeromskiego, ale poczucie 

straty, poczucie pustki, którą Śmierć 
jego sprawiła w literaturze polskiej 
trwa. W tej dziedzinie duchowego ży* 
ia narodowego, w tej sferze polskiej 
rzeczywistości nie znalazł się pisarz, 
któryby pracę, przez Żeromskiego zgon 
przerwaną, podjął i dalej poprowadził. 

Е Duch rasy polskiej, osiągający w twór- 
_ czości tego Jeremjasza najwyższe szcze 

ble samowiedzy, napróżno szuka no- 
wego czarodziejskiego zwierciadła. Nie 
ma dziś nikogo, ktoby umiał przepytać 

tak z katechizmu sumienia, jak to 
Czynił ów Wielki Inkwizytor, nazwi- 
skiem Stefan Żeromski. 

_ Wracamy przeto do czystej poezji. 
Sztuka dla sztuki, czyli dla wszystkich 
czyli dla nikogo; sprawy międzynarodo 

e, tyle tylko, że po polsku opowiedzia 
e. Twórzy się literatura na miarę euro 

pejską. Cóż ją obchodzą płotki ze smro 
dliwego polskiego podwórka? Ludzie 
wszędzie są jednakowi. Wszędzie spe- 
kulują na giełdzie, kłócą się a cła, naftę 
| bawełnę. Polska „jako taka“ fantazyj 

  

przewodniczącego p. starosty  Przepałkow- 
skiego i członków ks. kan. Żołądkowskiego, 
rejenta Danowskiego, dyrektora Terajewi- 

„cza i p. Głąbika. 
Stosownie do okólnika zarządu głównego 

Polskiej Macierzy Szkolnej obchód przenie- 
siono z 15 na 17 listopada. > 

W dniu 17 listopada w kinie Afollo odby- 
ła się uroczysta akademia. Zagaił akademję 
prezes Zarządu Koła PMS p. Danowski, na- 
stępnie przemawiała p. Bojarska o znacze- 
niu dzieł literatury Śp. H. Sienkiewicza, p. 
Wójcik scharakteryzował życie i utwory śp. 
Sienkiewicza i ostatni p. Kwieciński mówił o 
znaczeniu oświaty pozaszkolnej, oraz o czy- 
nach w tym kierunku śp. H. Sienkiewicza. 

Następnie odbył się koncert muzyki 78 
p.p. Całość wypadła bardzo efektownie, a nie 
zważając na wstrętną w tym dniu pogodę 
sala była przepełniona. ` 

Przez cały dzień w lokalach zamkniętych 
odbywała się kwesta ma cele oświaty poza- 
szkołnej. 

— 8 lat ciężkiego więzienia za chęć zem. 
sty. Sąd okręgowy w Nowogródku na sesji 
wyjazdowej w Baranowiczach rozpatrywał 
sprawę W. Rakucia, który w dniu 9 maja rb. 
chcąc zemścić się na torowym (jak się tło- 
maczyt) za zwolnienie go od pracy podłożył 
szynę pod pociąg osobowy. 

Na szczęście '' szyna była zauwa- 
żona i usunięta. 

Sąd okręgowy stanął na stanowisku, iż 
gdyby nie usunięto '- szyny, doszłoby 
do katastrofy i opierając się na zeznaniach 
skazał Rakucia na osiem lat ciężkiego wię- 
zienia. 

BRASŁAW. 

— Z posiedzenia Wydziału Powiatowego. 
W dniu 15 listopada obradował wydział po- 
Wiatowy pod przewodnictwem starosty. 
Zważywszy na konieczność rozwoju mełjo- 

racji A uchwalono zaangażować 
do biura Wydziału powiatowego technika - 
meljoratora, który będzie sporządzał projekty 
meljoracyjne za zniżonemi opłatami. 

Należy zaznaczyć, że samorząd brasła- 
wski docenia konieczność meljoracji, czego 
dowodem į przeprowadzanie olbrzymich 
robót regulacyjnych rzeki Drujki. Roboty te 
w przyszłym roku mają być zakończone. 

© rozpatrzeniu szeregu drobnych spraw 
wydział powiatowy rozpatrywał sprawę ustą 
pienia ze stanowiska inspektora samorządu 
gminnego p. Leona Januszkiewicza. 

Wydział powiatowy stwierdzając pożyte- 
czność pracy p. Januszkiewicza na jego do 
tychczasowem stanowisku oraz  podkreśla- 
jąc jego zasługi w dziedzinie pracy społecz- 
nej, wydał opinję w kierunku spełnienia pro 
šby p. Januszkiewicza i zwolnienia go ze 
stanowiska inspektora samorządu gminnego. 

Równocześnie omówiona została sprawa 
powołania na to stanowisko następcy.  L. 
  

LIST DO REDAKCJI. 

Szanowny panie redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na ta- 
mach zytnego pisma pańskiego poniższej 
uchwały; powziętej na posiedzeniu zarządu 
ay stowarzyszenia. 

„Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Oświa 
ty w Smorgoniach ma posiedzeniu swem w 
dniu 12 listopada 1929 r. ze zdziwieniem i 
oburzeniem Przyjął do wiadomości treść 
wzmianki p.t. „Smorgonie* umieszczonej w 
Nr. 45 z dn. 10 bm, „Głosu Wileńskiego" — 
organu stronnictwa narodowego, z czego 
wynika, że korespondenci i redakcja tego cza 
sopisma sposobem uzurpatorskim usiłują na- 
rzucić protektorat swego stronnictwa nad 
naszem stowarzyszeniem i zachwiać nieutral 
ność polityczną stowarzyszenia, a mianowicie 
demagogicznie wciągają SPO w Smorgoniach 
mające na celu jedynie zadania kult. oświa- 
towe do swych machinacyj partyjnych twier 

uczczenia 13 ej rocznicy śmierci H. Sienkie- dząc, iż jest ono spadkobiercą rozwiązanego 

mie sziachecka czy bajecznie kolorowa 
chłopska jest właściwie  anachroniz- 
mem. Łódź — to polski (ale tylko w 
sensie terytorjalnym) Manchester, War 
szawa — to polski (w tym samym 
sensie) Paryż! Tylko, niestety, riie od- 
wrotnie. Paryż to Paryż; każdym ka- 
mieniem przysięga wierność swej gal- 
lijskości — i tem imponuje, tem za- 
chwyca, że mimo wszystko jest do głę- 
bi fundamentów Notre Dame francuski. 

Ale co to wszystko ma wspólnego 
z Żeromskim? \ 

Otóż ma! Żeromski był wielką ścia- 
ną oporową przeciwko idącej ze świa- 
ta fali niwelacyjnej, zalewającej  nie- 
ukształtowaną jeszcze młodą kulturę 
polską. Był takim zapamiętałym szowi- 
nistą, (że nawet rewolucję  so- 
cjalną „gdy zajdzie potrzeba” 
pragnął urządzać na polską 
modłę, aby broń Boże, nie wzorować 
się na moskiewskiej czy innej. Gniewał 
się jednak bardzo na polskie, rodzime 
łajdactwo, rozpanoszone po wojnie : 
„Połska nie dlatego powstała, żeby w 

niej stara nędza jak za czasów najeź- 
dzców, nadaremnie kr wawe łzy lała...* 

Majaczy więc o szklanych domach 
z wiślanego piasku, jak przedtem maja- 

Garmona nie zamierza zrzec się dyktatury 
LIZBONA. 21 XI. PAT. Rada ministrów, pod przewodnictwem 

Carmony, postanowiła sprawować nadal rządy dyktatorskie, bez 

współdziałania stronnictw politycznych, przez okres czasu, nie- 

zbędny dla realizacji programu finansowego, gospodarczego 
i społecznego. 

Dzień roboczy w górnictwie angielskiem 
OBNIŻONY BĘDZIE Z DNIEM 6 KWIETNIA 1930 R. Z8 NA71 PÓŁ GODZ. 

LONDYN, 21-11. PAT. Ogólno.krajowa konierencja związku górników przyjęła 
znaczną większością głosów propozycje rządowe zamniejszenia dnia roboczego o pół go- 
dziny z 8 do 7 i pół godzin, powołania krajowego urzędu płac w przemyśle węglowym, 
rzymusowego regułowania produkcji i cem oraz stopniowego upaństwowienia kopalń. 

Projekt wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia roku przyszłego. 

Kongres stronnictwa Hugenberga w Gassel 
pod znakiem ostrej walki przeciwko planowi Younga 

BERLIN. 21.XI. Pat. W Cassel rozpoczął się dziś kongres stronnic- 
twa niemiecko-narodowego. Przewodniczący stronnictwa poseł  Hugeaberg 
przedłożył zarządowi partji sprawozdanie o Sytuacji politycznej, omawia: 
jące szczegółowo akcję plebiscytową przeciwko planowi Younga. W bro- 
szurze wydanej przez zarząd stronnictwa znajduje się artykuł pióra Hu- 
genberga, zapowiadający, iż obrady kongresów niemiecko-narodowych stać 
będą pod znakiem zdecydowanej walki przeciwko planowi Younga. Przed 
południem obradowała komisja agrarna stronnictwa niemiecko narodowe: 
go, na której przemówienie wygłosił przywódca Landsbundu Schiele. Obra- 
dował dziś również Ostmarkenausschuss stroanictwa niemiecko-narodo- 
wego. 

Pogłoski 6 afaku anoplekfycznym Hindenburga 
WYWOŁAŁY PANIKĘ NA GIEŁDZIE BERLIŃSKIEJ. 

BERLIN, 21-11. PAT. W ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego krążyły tu go- 
głoski, jakoby prezydent Hindenburg uległ atakowi apopieksji. Pogłoski te wywołały nie 
pokój na giełdzie berlińskiej i przedostały się do irinych miast Niemiec środkowych i za- 
chodnich. Ogłoszony dziś po poł. komunikat półwrzędowy zaprzecza kategorycznie wszeL 
kim alanmom o rzekomej niedyspozycji prezydenta Hindeniburga,. podkrešlając, že cieszy 
się on zupełnem zdrowiem. 

Jaki będzie nowy rząd w Gzechosłowacji? 
FRAGA, 21 XI. PAT. Rokowania nad utwórzeniem rządu trwają w 

dalszym ciągu. Według doniesień prasy, rokowania te, mimo wyłaniają- 
cych się trudności, dobiegają końca. Wyniki narad trzymane są w tajemni- 
cy. Stronnictwa wydają o odbytych konferencjach nic nie mówiące komuni- 
katy. Prasa niemiecka uderza dziś na alarm, zaznaczając, że zarysowuje 
się na horyzoncie politycznym rząd złożony jedynie ze stronnictw czeskich 
i słowackich z wykluczeniem aktywistów niemieckich, t. zw. powszechno- 
narodowa koalicja. 

Antyżydowskie awanfury studenckie 
w Czechosłowacji 

PRAGA, 21 XI. PAT. Po uspokojeniu się w dniu wczorajszym antyżydowskich 
wystąpień studentów niemieckich uniwersytetu doszło dziś do nowych zajść, tym re- 
zem m'ędzy studentam! uniwersytetu i politechniki czeskiej a policją Na dziś miano- 
wicie zapowiedziane były wiece studentów obu uczelni czeskich celem zaprotestowa- 
nia preciwko zbyt wielkiemu napływawi cudzoziemców, zwłaszcza na wydział lekarski 
orąz celem domagania się wprowadzenia numerus claus Wiece odbyły się spokojnie. 

Krwawe starcie z policją na placu Św. Wacława 
Po wiecach studenci udali się grupkami na plac św. Wacława celem zorganizo- 

wania pochodu przed ministerstwo szkolnictwa, gdzie delegacja studentów miałą 
wręczyć ministrowi memorjał, Policja jednak wezwała studentów do  rozejścia się 
w obawie, aby nie doszło do ekscesów, jakie miały miejsce w ciągu dwóch ostat- 
nich dni na uniwersytecie niemieckim. Gdy studenci nie usłuchali, zaatakowała 
ich policja zarówno piesza, jak i konna, posługując się gumovemi pałkami i 
bijąc nietylko studentów, ale i przechodniów, Studenci zostali rozpędzeni, 
przyczem kilkunastu jest pobitych nawet ciężko i poranionych. 

W Bratysławie nie lepiej 
Wczoraj w Bratysławie studenci zorganizowali wiece protestacyjne przeciwko 

napływowi cudzoziemców na tamtejszy uniwersytet. Wiece miały charakter antyży- 
dowski. 

DSRCOFZEDCYRUTA 

Przygody majora Byrda na biegunie Południowym 
NOWY JORK, 21 XI. PAT. „New York Times“ donosi, že major 

Byrd, dokonywujący obecnie badąń w okolicach bieguna Południowego, 

przeleciał aeroplanem z Little Americ do Queen Maud, położonego o 440 

mil na południe na brzegu plateau bieguna Południowego. W powrotnej 
drodze z powodu braku benzyny aeroplan zmuszony był do lądowania, 

lecz podróżni nie odnieśli szwanku, a aparat również żostał nie naruszony. 
Po dostarczeniu benzyny przez drugi samolot ruszono w dalszą drogę 

Katastrofa hydroaeroplanu 
KONSTANCA, 21—X1. PAT. Hydroaeroplan, prowadzony przez pilota por. Teo: 

daru, w chwili opuszania się na jezioro Sutyhiel uległ katastrofie. Ciało lotnika wy- 
dobyto z jeziora dopiero po 4 godzinach. 

Wstrząsy na dnie Aflanfyku 
uszkodziły połączenia kablowe 

NOWY-YORK, 21—X1, PAT. Z ogólnej liczby 21 kabli podmorskich, 
Europę z Ameryką 10 uległo pęknięciu w czasie $gwaltownych wstrząsów 
Oceanu 18 bm. 

W związku z tem radjostacje przeciążone są pracą, 
Towarzystwa, do których należą zerwane kable, 
które mają przeprowadzić naprawę. 

RODPAZYOCRCW ZNAC PA PRACZE NEK OREAOOAS DOTEDJET. OWE PRETTY ZEORZOES PWC 

łączących 
na dnie 

której nie mogą podołać, 
wysłały ną miejsce wypadku okręty. 

w swoim czasie „narodowego” T-wa Opieki 
nad Kresami i że rzekomo T-wo to zostało 
przekształcone na Stow. P.O. to znaczy, że 
w pracy stow. przyświecają ideje wspomnia- 
nego stronnictwa. Wobec powyższego Za- 
rząd Stow. P.O. w Smorgoniach nie wdając 
się w politykę zmuszony jednak jęst w imię 
prawdy sprostować zapodane w tej wzmian 
ce fałszywe wiadomości: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w 
Smorgoniach jest organizacją  bezpartyjną, 
apolityczną i ma na celu wyłącznie sprawy 
kulturalno oświatowe. Nic wspólnego z b. 
T-wem Opieki nad Kresami nie miało i wy- 
kluczyło ze swej pracy wszelką partyjność 
dzięki czemu właśnie nastąpiła konsolidacja 
najczynniejszych jednostek miejscowego spo 
łeczeństwa. Osiągnięto już owoce wspólnego 
wysiłku przez uruchomienie średniej szkoły 
handlowej, stawiając ją w rzędzie uczelni, 

czył o piekielnych wynalazkach, zdol- 
nych swą piorunującą potęgą wypędzić 
najeźdźcę z granic polskiej ziemi. Na 
wszystkie strony, przy każdej sposob- 
ności z uporem dziwaka powtarza to 
słowo: Polska! Nie uspakaja go ta ra- 
dosna okoliczność, że troskę o sprawę 
realnego bytu polskiego przejął od lite- 
ratury rząd Rzeczypospolitej. Możnaby 
go wtedy porównać do czujnego psa, 
który pomaga pasterzowi zaganiać ow- 
ce na właściwą drogę, odpędzać je od 
szkody. „Przedwiośnie* było głosem 
takiego owczarskiego stróża. „Usiłowa 
łem — powiada sam 9 tej powieści, za 
którą omalże go nie ukamien owano,— 
zabiec drogę komunizmowi, ostrzec, 
przerazić, odstraszyć '. 

Innemi słowy: nie zadawalniał się 
tem, że polska władza z komunizmem 
prowadzi walkę, ale pomagał Polsce w 
tej rozprawie na swój sposób, tak wła- 
Śnie jak owczarek pomaga pasterzowi. 
Nie składał na barki polskiej armji tro- 
ski o całość i bezpieczeństwo granic 
ojczyzny, ale znowu nastawiał usżu na 
głosy wrogie, płynące do nas ze Wscho 
du i Zachodu, znowu wołał: „Na mar- 
jenburskiej wieży dzwoni nieumilkły 

pracującej Kk tylko dla szerzenia oświaty i 
kultury okolicznej młodzieży bez względu na 
jej pochodzenie. 

. Nieprawdą jest również, że do zarządu, 
"x pisze „Głos Wileński" „wpakowało” się 
„sanatora* p. Lucjana Batorowicza „na о- 
krasę", a przeciwnie został on wybrany na 
stanowisko prezesa zarządu jako pożyteczny 
najodpowiedniejszy dla dobra Stowarzysze- 

nia, a cieszący się zaufaniem ogółu: członków 
i miejscowego społeczeństwa, oraz znany 
ze swych zdolności i energji w pracy społecz 
nej. Powyższa uchwała została powzięta je- 
dnogłośnie pod przewodnictwem członka za- 
rządu, p. Żórawskiego Marcina, gdyż prezes 
p. Batorowicz, osoby którego częściowo do- 
tyczy poruszona sprawa, w imię bezstronno - 
ści zrzekł się ma ten czas przewodnictwa." 

Z poważaniem w-z aa M. żórawski 
Sekretarz Z. Bukowski. 

ustawiana w Szczytnie w ciągu paru 
pierwszych godzin pierwszego dnia po 
wypowiedzeniu nam wojny może zbu- 
rzyć Warszawę, gdyż ta odległość wy 
nosi 60 kilometrów... To też hasłem ka* 
żdej duszy, idącej szłakami Polski, czu- 
jącej, młodej, świadomej winno być ha- 
sło: — Patrz w Szczytno!” 

Fanatyczne nieomal ubóstwianie 
wszystkiego, co się na polskość skła 
da, a przedewszystkiem mowy polskiej, 
z którą p'eścił się jak wyrafinowany 
kochanek, obyczaju polskiego na prze- 
strzeni dziejów dawnych i współczes 
nych, obyczaju z którego kultu czer- 
pał był owe niepospolite barwy dla 
swych utworów, ów couleur local, do- 
kumentujący rasowość psychiki Žerom- 
skiego, niepospolita znajomość wszyst- 
kich rzeczy polskich i mistyczne napra- 
wdę zżycie się z przyrodą ojczystą — 
to wszystko sprawiało, że patrjotyzm 
twórc y „Popiołów'** miał postać swo- 
istą, będącą niejednokrotnie powodem 
nieporozumień między poetą a społe- 
czeństwem. 

Afirmacja Polski, tak głęboko rozu- 
mianej, tak płomiennie ukochanej da- 
wała mu prawo do zajmowania własne 

Komuniści przeciw komunistom 
WALKA PRASKIEGO POLITBIURA Z OPOZYCJONISTAMI O KOMUNISTY- 

CZNY DOM LUDOWY. —ZWYCIĘSTWO OPOZYCJI 

Już od samego pocztąku walki, to;,„zdrajcą* zwycięstwo, gdyby nie poja , 
czącej się w łonie czechosłowackiej par 
tji komunistycznej między zwolennika- 
mi Politbiura a przedstawicielami t.zw. 
opozycji komunistycznej, dochodziło 
między obu powaśnionemi stronami do 
ostrych zatargów na tle wysuwanych 
przez obydwa odłamy komunistyczne 
pretensyj do t.zw. „Domu Ludowego'', 
w którym znajdowała się pierwotnie sie 
dziba głównych instytucyj partyjnych 
jednolitego jeszcze stronnictwa komuni 
stycznego. 

Po rozłamie „Dom Ludowy*, na 
czele którego stoi specjalny komitet ad- 
ministracyjny, znalazł się w rękach opo 
zycjonistów, którzy wykluczyli przed- 
stawicieli Politbiura od udziału w zarzą 
dzie tą instytucją, a równocześnie po 
zbawili ich możności korzystania ze 
znajdujących się w domu tych lokałów 
partyjnych. Ponieważ „Dom Ludowy* 
przedstawia bardzo poważną wartość 
(około 6.000000 koron), a ponadto 
przynosi partji dość pokaźne dochody, 
płynące z eksploatacji rozmaitych znaj* 
dujących się tam lokalów prywatnych, 
Politbiuro postanowiło za wszelką ce- 
nę podporządkować ponownie swym 
wpływom członków komitetu Domu Lu 
dowego i usunąć z komitetu tego wszy- 
stkich zwolenników opozycji. W zwią- 
zku z tem prowadzona była przez 
przedstawicieli Politbiura gorączkowa 
akcja przygotowawcza, a ostateczny 
atak na opozycyjny komitet Domu Lu- 
dowego wyznączony został na dzień 17 
listopada rb., w którym to dniu odbyć 
się miało w Pradze walne zebranie 
członków towarzystwa „Dom ludowy". 

Zebranie to odbyło się zgodnie z 
zapowiedzią w ubiegłą niedzielę, a je: 
go przebieg, — jak można się było spo- 
dziewać — był bardzo burzliwy. Przed 
Domem Ludowym już od wczesnych go 
dzin rannych miały miejsce rozmaite 
niezwykłe sceny, które zwracały mimo” 
woli uwagę każdego przechodnia na ten 
dom i pozwalały przypuszczać, że poza 
zamkniętą bramą muszą dziać się rze 
czy miesamowite. Kto miał czasu dość 
by na czas jakiś zatrzymać się przed 
„Domem Ludowym'', mógł obserwować 
następujące zjawisko: co parę minut 
wrota domu otwierały się, a z ciemnej 
bramy „wyprowadzano* lub poprostu 
wynoszono żywo gestykulujących męż- 
"czyzn. Byli to przedstawicieli Polit- 
biura, których w ten sposób usuwano 
z walnego zebrania członków „Domu 
Ludowego”, na którem, — jak można 
się było zresztą spodziewać, — zwo- 
lennicy opozycji znaleźli się w przewa 
żającej większości. 

Przedstawiciele Politbiura, którzy za 
raz na początku zebrania zorjentowali 
się w sytua ji, uświadamiając sobie 
swą słabość wobec liczebnej przewagi 
opozycjonistów, postanowili opanować 
„Dom Ludowy'' podstępnie. Wiedząc z 
góry, że wrogo wobec siebie usposobio 
nej opozycji rzeczowemi argumentami 
przekonać nie pofrafią, zaczęli umyśl- 
nie wywoływać na sali awantury spo- 
dziewając się że w ten sposób dopro- 
wadzą do interwencji policji, któraby 
zarządziła przerwanie zebrania. Opozy- 
cjoniści zrozumieli jednak zaraz, o co 
awanturnikom Politb'ura chodzi i za- 
częli hałasujących przemocą usuwać z 
sali. W. ten sposób spokój na sali o- 
brad wkrótce przywrócony został bez 
interwencji policji, a w przeprowadzo- 
nych następnie wyborach nowego ko- 
mitetu „„Domu Narodowego" za kandy- 
datami opozycjonistów padło 219 gło- 
sów, podczas gdy kandydaci Politbiura 
otrzymali wszystkiego 62 głosy. 

„ Nadmienić wypada, że Politbiuro, 
chcąc wywrzeć fizyczny nacisk na wy 
borców, wydelegowało na walne ze- 
branie członków „„Domu Ludowego*t. 
zw. kompanję szturmową w liczbie 30 
bojowców komunistycznych, którzy je- 
dnak z sali obrad usunięci zostali jesz- 
cze przed początkiem posiedzenia. 

Podczas wyborów doszło na sali do 
komicznego epizodu. Zwolennicy Polit 
biura w pewnej chwili napadli na by- 
łego posła Jileka (należącego obecnie 
do opozycji) chcąc go pobić. Jilek rzu- 
cił się wobec tego do ucieczki i schował 
się w sąsiednim domu. Komsomolcy poj 
biegli za nim i zaczęli szturmować lo- 
kal, w którym Jilek się ukrył, i prawdo 
podobnie ostatecznie odnieśliby nad 

wisk naszego bytu, wóbec których tra- 
dycyjnie obowiązywał pewien szablon 
patrjotyczny. Stanowisko to częstokroć 
mogło się wydawać „szarganiem świę- 
tości* narodowych. Rozdrapywał rany, 
„by nie zabliźniły sie b'z1ą podiošci“. 
Wielka miłość dawała mu też wielką 
odwagę w takich razach niezbędną. I 
tę odwagę patrzenia w twarz prawdzie 
nawet najboleśniejszej, odwagę prze- 
stawania, sam na sam'* z klęską — jak 
się wyraził Brzozowski — posiadał Że- 
romski w stopniu, graniczącym z zu- 
chwałością. Uderzał swoim palącym 
wzrokiem w najbardziej obolałe, ukryte 
tajemn e miejsca duszy zbiorowej. Ka- 
żdą klęskę wysondował do dna sondą 
swego sumienia, doszukując się jej źró- 
deł, nie zamykał oczu na podłości ro- 
dakėw, nie pochlebiat „ku pokrzepieniu 
serc“ ambicji i prėžnošci narodowej. 

Dlatego swemi pismami często 
wzniecał oburzenie ii protesty. 

Najważniejsze fazy dziejowości pol- 
skiej przeorał pługiem swoich myśli. 
Tak tedy klęska Żółkiewskiego, podwa 
żająca nazawsze mocarstwowe stano- 
wisko Rzeczypospolitej, wysondowana. 
jest tą bolesną „Dumą o hetmanie*. 

dzwon naszej zag ady... „Gruba Berta* go stanowiska wobec tych spraw i zja- Tragedję legionów Dąbrowskiego i e- 

wienie się policji, która młodych bojo- 
wców rozpędziła, umożliwiając tem sa 
mem Jilekowi powrót na salę obrad. 

Koniec zebrania, które ostatecznie 
przesądziło losy komunistycznego „Do 
mu  Ludowego* minął spokojnie bez 
jakichkolwiek dalszych incydentów. 
Politbiuro, które zmuszone było sobie 
jeszcze raz uświadomić, że wpływy pra 
skich zwolenników moskiewskiego Ko- 
minternu, maleją z dnia na dzień, z nię 
małą troską oczekuje dalszego rozwoju 
wypadków w czechosłowackiej partji 
komunistycznej, będącej do nie 
dawna jedną z najpotężniejszych orga- 
nizacyj bolszewickich w Europie Za- 
chodniej. 
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W rolach głównych: 

WWAN MOZŻUGHIK 
1 BRYGIDA KELM 

wkrótce w kinie „HOLLYWOOD*- 
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Cnłopca bardzo biednych rodziców 
12 letniego chorego na pluca pole- 
camy ofiarności Sz. Czytelników. 
Potrzebuje palta zimowego, i obuwia. 
Łaskawe datki przyjmuje admioistr. 

„aSłowa* dla „Chorego Chłopca*, 

Zarząd Spółdzielczego Banku 
Dla Handlu i Rzemiosł 
sp. z og. odp. w Wilnie, 

Niniejszem powiadamia udzia- 
łowców Banku, że w dniu 29 go 
listopada 1929 r. o godz. 6:ej wie- 
czór w pierwszym terminie i o godz. 
7:ej w drugim terminie w sali Sto- 
warzyszenia Techników Polskich ul 
Wileńska 33, odbędzie się Nadzwy- 
czajnę Walae Zgromadzenie udzia- 
łowców Banku z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Zagajenie. 

| 2) Wybór przewodniczącego. 3) O4- 
czytanie protokułu ostatniego Waln. 
Ząrom. 4) Sprawozdanie za okres 
od 1/l do 1I|XI. 5) Uzupełnienie 
udziałów. 6) Uzupełnienie Rady. 7) 
Wolne wnioski. —0 
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NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULE roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagieliońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 —0     
\С Warszawie, 
Chmielna 5, ! Grand hotel 

rzy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
36-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 

fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

Nadszedi zwiastun jesieni i zimy 
[GIGA KATAR Z 
а Лка unzm 

nosą, krtani i chrypka 
ėlatego poleca się 

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

patent. Nr. 18236. 
PINOMETHYL używa się przy ost- 
rym katarze nosa, krtani i chrypce— 
usuwa następstwa i jest Środkiem 
dezynfekcyjn. dróg oddechowych. 
Do nabycia we wszystkich aptekach 

w Polsce i w Gdańsku. 
Cena Zł. 1 75). (Cena Zł. 1.75). 

    
   

    
        

poki napoleońskiej z głębiają „Popio- 
ty“ i dramat o „Sužkowskim““. Rok 1831 
miała naświetlić niedokoiczona  po- 
wiešč: „Wszystko i nic“. Rzež galicyj- 
ska, rok 1846 ukazuje męczeńskie obli- 
cze w „Turoniu*, powstanie stycznio- 
we powraca w wizjach „Wiernej rzeki** 
„Ech leśnych* i w tomie nowel „Roz- 
drobią nas kruki, wrony...“ Na prze- 
strzeloną kulami żandarmów pierś rewo 
lucjonisty z 1905 r. kłądzie purpurową 
„Кб2е“. Bezdziejowość polska, owo naj 
marniejsze może w naszej historji dzie 
sięciolecie przedwojenne odbija się w 
„Dziejach grzechu”, i w „Urodzie ży- 
cia”. Wojna światowa, legiony Piłsu- 
dskiego, pierwsze świty przeglądają się 
w „Charitas*. Pierwsze dni Polski 0- 
dróodzo «nej rozważa w „Przedwiošniu“. 
Wreszcie szlaki przyszłości wytycza w 
„Międzymorzu* i w „Przepióreczce”.. 

Stanowisko Żeromskiego wobec 
tych wielkich zdarzeń i zagadnień było 
stanowiskiem ojca tyleż bezlitosnėgo 
w ustalaniu praw moralnych, ile ko- 
chającego swe zakłamane często a ciėr- 
piące dziecko. 

? T. Lopalewski, 

PTK XA
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81 Środa Literacka 
ZADANIA REGJONALNE UNIWERSYTETU 

STEFANA BATOREGO. 

Osiemdziesiąta pierwsza środa literacka, 
poświęcona byla zagadnieniom ni 
i jącym i ży 

1 ołeczeństwa wieleńskiego. 
Referat wygłoszony przez 

działu humanist 
„O zadaniach regjonalnych Uniw: 
iana Batorego na wydziale humar 
był właściwie expose prac tego 
zagajeniem dyskusji. dak 

Profesor Glixelli zaznaczył na wstępie, że 
nie przemawia jako dziekan wydziału gdyż 
przedstawia tylko swoje osobiste poglądy na 
cele i zadania fakułtetu jak również nie mówi 
jako regjonalista, gdyż rodowici Wiłnianie te 
go nie lubią ale przedmiot poruszony w swo 
im referacie traktuje rzeczowo jako 
problem regjonalny w iakimś obcym uniwer- 
sytecie. i 

Każdy uniwersytet ma posłannictwo być 
kulturtregerem to jest jak najszerzej promie 
niować naukę i wiedzę. Aby dobrze wypełnić 
ten postulat naukowy musi przedewszystkiem 
być regjonałnym gdyż znacznie łatwiej jest 
badać etnologję czy inne warunki najbliž- 
szego rejonu, to też uniwersytet musi być 
dostosowany do terenu na którym egzystuje. 
N aprzykład: Geologja jest doskonale posta- 
wiona we Lwowie, gdyż ma po temu najlep- 
sze warunki. а 

Historja i filologija są par exelence regjo 
malne. Historja ma za zadanie zapoznawanie 
z dziejami ziemi na której egzystują. Otwie- 
ranie katedr historji podlegać musi niezbęd- 
nej kolejności. Przedewszystkiem katedra hi 
storji polskiej, medjewistyki czyli nauk pośre 
dniczych, +» , historji nowożytnej i czwarta 
historji wschodniej obejmującej Rosję i inne 
wschodnio słowiańskie Państwa. Wszystkie 
te cztery katedry historycznie mają charakter 
regjanalny. 

Co do filologji, muszą być dwie filologji 
klasycznej jedna indoeuropejskiej i jedna li- 
teratury polskiej, prócz tego filologii słowiań- 
skiej i etnologji. Proponowana przez mini- 
sterjum Oświaty katedra literatury Litewsko- 
Białoruskiej jest nie do pomyślenia, gdyż oba 
ie języki należą do zupełnie różnych grup ję 
zykowych i muszą być traktowane oddziel- 
nie. Białoruski w grupie języków słowiań- 

( skich a litewski zaliczyć raczej można do 
'_ Indoeuropejskiej. Wileński Senat akademicki 

'_ proponuje utworzenie katedry literatury Bal- 
tologji. język Litewski jest bardziej interesu 
jący od literatury, to też potrzebnąby była 
katedra filologii i historji Litwy i katedra li- 
teratury Bałtyckiej. 

Ważną rzeczą jest utworzenie lektoratów, 
jest już utworzony tektorat litewski i myśli 
się o utworzeniu lektoratu białoruskiego, lecz 
niestety młodzież akademicka wykazuje bar- 
dzo małe zainteresowanie tymi lektoratamii. 

"obsadzenia wszystkich potrzebnych ka - 
tedr brak jest profesorów, brak funduszów. 
Pozatem na przeszkodzie staje zainicjowa- 
nym przez uniwersytet wykładom powszech 
nym brak dobrej komunikacji i brak zainte- 

“ rėsowania szerszego ogółu. 
Prof. Glixelli zakończył swój referat u- 

_ wagą, że pomimo najlepszych chęci wydział 
" humanistyczny nie wypełnia swoich regjo- 
_ nalnych zadań w zupełności, gdyż oprócz 
_ wyżej podanych powodów uniwersytet musi 

czuć poparcie społeczeństwa a przedewszyst- 
| kiem prasy, której stosunek do uniwersytetu 
$ musi być oparty na życzliwej nieufności a 
Poe na rzeczowych faktach, gdyż tylko 

i stosunek doprowadzić może do wspólnej 
skoordynowanej pracy. 

Pan Leczycki, który zagaił dyskusję za- 
znaczył, iż aby wywołać większe zaintereso- 

anie wśród młodzieży dla lektoratów litew- 
В o i białoruskiego w dzisiejszych czasach 
- trudności ekonomicznej i wałki o byt, trzeba 
| im stworzyć teren użytkowości tej wiedzy to 

_ jest zapewnić posady tych JW w szko 
łach litewskich i białoruskich. Po za tem pan 
Leczycki uważa że 0 ile uniwersytet wileński 
ma wypełnić swoje posłannictwo to powinien 
się zająć literaturą: łotewską, estońską, fiń- 
®Ка 1 szwedzką, gdyż wszystkie one są nie- 
zmiernie ciekawe i bogate i wchodzą w skład 
literatury bałtyckiej najbliższej naszej sąsiadki 

Profesor Rydzewski uważa że sprawy re- 
_ gjonalne należy traktować w taki sposób, aby 

_ one nabrały charakteru międzynarodowego, i 
stworzyć tak doskonałe katedry, któreby jak- 

_" najszerzej promieniowały potęgę — wiedzy. 
_ Lecz nato by tak było potrzeba profesorów i 

| słuchaczy. Stwierdzając żłe przygotowanie do 
 studjów wyższych młodzieży. Prof. Rydze- 

_ wski uważa, że aby uniwersytet wileński 
mógł stanąć na wysokości swojego zadania 

_, musi on wskrzesić tradycję dawnej stolicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest stać 
się umysłowem i duchowem ogni skiem, do 

_ którego dążą wszystkie prowincjonałne mia- 
Sta ziem wschodnich. Tym czasem tak nie 

jest, dawne nici łączące prowincję z Wilnem 
| rwą się powoli, już dużo miast jak Nowo- 

в ED Lida a w szczególności Słonim cią- 
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ku Warszawie, a Wilno patrzy na to obo- 
 lętnie i żyje przeszłością i zasypia. Należy 

2 as z tego snu, robić starania aby 
' mający powstać Instytut badań ziem wschod 
_ nich miał siedzibę w Wilnie, a nie w Warsza 

wie, a przedewszystkiem stworzyć wśród 
młodzieży kadry pełne zapału do pracy. 

Z kolei zabierali jeszcze głos w dyskusji 
Dworakowski, p. Adolph, p. Studnicki, 

ofesor Massonius i profesor Limanowski. 
Ten ostatni po stwierdzeniu wielkich tru- 

ci z jakiemi wileński uniwersytet. musi 
borykać, aby zapełnić tak wielką lukę, 

powstałą w badaniach etnograficznych, gi 
 ograficznych i gieologicznych przez tylolet- 
_ nie zamknięcie uniwersytetu, tak, że obecni. 
trzeba wszystko na nowo tworzyć, stwierdza 
jednak duży dorobek prac przez uniwersytet 
dokonanych w Sicu dziesięciolecia. Pozatem 
nawiązując do kilku przedmówców  stwier- 
dzą konieczność stworzenia katedry skandy- 
nawistyki, która wiele prac ułatwić może na 

_ aszym terenie będącym przed wiekami tere- 
nem ekspanzji cywilizacji Normanów. jak 
spo dowodzą licznie spotykane zabytki z 

wieku. 

zyka litewsk. mogłaby być tak postawioną że 
| do niej zjeżdżanoby się z zagranicy na 

 Studja. 
| ; Poprzedni mówcy jeszcze kilkakrotnie 
Zdbierali głos, wreszcie na zakończenie Ožy- 
"FE salsa S M Rydzewski, 1 
8 wydzi przyrodnicze. zaproponowa! 
aby , jedna ze Śród Literackich nie odby- 

a się w stałym lokalu, ale w lokalu labora- 
Oryj przyrodniczych na Zakretowej, gdyż „Waża za potrzebne zaznajomienie szerszego 
ogółu a przedewszystkiem literatów i rasę ( ш;ашезет prowadzonych prac w labora- 
rjach przyrodniczych. 

„Mile to zaproszenie zostało entuzjastycz- 
Nie. przyjęte. tw i 

ЧЕ PODWY 70950" WORKI TTE BAM | 
p Żadsć wszędzie jedynie prawdziwy, 

| SMACZNY, POŻYWNY, ORZEZWIA- 

2 : ь 66 E nernės „Sinalco“ į 
jen. przedstawiciela Tow. — АКс. 

Sinaico Bronisława Słomskiego 
Wilno, Werkowska 9. 

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

Białoruskie sfronnietwo robofniczo-włościańskie 
prowadzi agitację łącznie z JP.P.S. 

Ostatnio na terenie powiatu oszmiańskiego dotychczas 
esłychanie przez agitatorów partyjnych dało się zauważyć wzmożoną agitację białoruskiego stron - 

ywotnym dla myślącego 0* nictwa robotsiczo włościańskiego i PPS Lewicy. Minerzy obu 
odłamów nawiązali między sobą kontakt w 

towe. (c) 

  

misło nawiedzanego 

tych komunizujących 

celu wspólnego działania i odpowiedniej 
sznego prof. Glixellego p.t. agitacjj wśród mas chłopskich dotychczas obojętnych żna wszelkie hasła wywro- 

KRONIKA 
PIĄTEK į 

„22 Dzi» 

4, Cecylii 

| ju'ro 

| Klemensa 

Wschód sł. g 7 m. 03 

Zachód sł. s. '5 m. 39 

Spostrzeżenia  meteorałogicznie Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

2 dnia Żł -— XI 1929 r. 

cišnienie i 

šrednie w m. 

temperatura 
średnia 

1 25 | 7 

1 

to 

! opad za do- 
bę w mm. 

wiatr ы 
przeważający 

Uwagi: pochmurne, Mila 

Minimum za dobę + 2C 

Maximum za dobę + 10С 

Tendencja barometryczna: stan stał; 

URZĘDOWA 
— (y) Powrót p. wojewody. P. wojewo- 

da Raczkiewicz powrócił w dniu wczoraj- 
szym z Warszawy i objąt urzędowanie. || 

— (y) Prace sekcji dla dekoncentracji 
Kom. Usprawnienia admin. państwowej. W 
Prezydjum Rady Ministrów w Warszawie od- 
było się w dniu 20 b. m. pod przewodni- 
ctwem p. wojewody Władysława Raczkiewi- 
cza plenarne posiedzenie sekcji dla dekon- 
centracji Komisji Usprawnienia Administracji 
Państwowej. Tematem obrad wzmiankowa- 
nego posiedzenia sekcji były zagadnienia de- 
koncentracji z zakresu Min. Rob. Publ. w 
szczególności zaś ustawa budowlana i spra- 
wy połączone z zarządem gmachów  pań- 
stwowych. Odnośny referat wygłosił radca 
Paczoski. Następnie sekcja wysłuchała refe- 
ratu mec. Iwaszkiewicza z zakresu prawa ło- 
wieckiego. Prace sekcji przewidują na naj- 
bliższe miesiące szereg wyczerpujących re- 
feratów z zakresu dekoncentracji z dziedziny 
wszystkich ministerstw. Zakończenie prac 
sekcji dekoncentracji projektowane jest na 
miesiąc luty. 

— (a) Rada Wojewódzka. W sobotę 23 
b. m. odbędzie się doroczne posiedzenie Ra- 
w wojewódzkiej, na której wojewoda wy- 
głosi sprawozdanie o ogólnym stanie woje- 
wództwa,.o działalności organów administra- 
cji ogólnej w okresie od IX 28 r. do IX 29 r. 
i o zamierzeniach władz na najbliższą przysz- 
łość. Następnie wygłoszone zostaną referaty 
informacyjne przez naczelników _urzędów 
niezespolonych (Izba Skarbowa, Dyr. Kole- 
jowa, dróg wodnych i t. d.) Omówiona bę- 
dzie sprawa komisji odwoławczej do spraw 
podatku dochodowego, jej cele, zadania i 
Skład osobowy, działalność wojewódzkiej 
komisji rolnej, do której nastąpią na posie- 
dzeniu uzupełniające wybory. 

Taksamo na posiedzeniu Rady wybrani 
zostaną na przeciąg 2 lat członkowie komi- 
sji odwoławczej do spraw podatku docho- 
dowego. 

— (y) Dowady osobiste dła bezpaństwo 
wych. Władze wojewódzkie otrzymały zarzą- 
dzenie Min. Spr. Wewnętrznych w sprawie 
t. z. paszportów nansenowskich, wystawia- 
nych cudzoziemcom w razie ich wyjazdu z 
Rzeczypospolitej. Paszporty te wydawane 
będą teraz bez względu na to czy zachodzi 
potrzóba wyjazdu czy nie. Chodzi tu o cu- 
dzoziemców, którzy nie posiadają paszpor- 
tów konsularnych. 

Opłata za taki paszport pobierana bę- 
dzie w wysokości 3 zł. natomiast opłaty obo- 
wiązujące w razie wyjazdu za granicę Polski 
powinny być pobierane, gdy posiadacz pasz 
portu zaopatruje się w wizę powrotną. 

-— (y) Koniiskaty prasowe zatwierdzo- 
ne przez Sąd. Sąd Okręgowy w Wilnie za- 
twierdził zajęcie następujących czasopism, 
dokonane przez Starostwo Grodzkie. Dzien- 
nik Wilenski, Nr. 252 z 1 XI r. b. Wilniaus 
Rytojus Nr. 51 z 6 listopada r. b., Wilner 
Tog 255 z 4 listopada r. b., Cajt 1152 z 4 
listopada r. b., Biełaruskaja Gazeta Nr. 1 z 
24-Х r. b. i Nr. 3 tegoż czasopisma. W tym 
ostatnim wypadku Sąd postanowił również, 
na wniosek Starostwa skonfiskować płyty i 
formy, które służyły do druku Nr. 3 Biato- 
ruskiej Gazety. 

Starostwo Grodzkie pociągnęło do odpo- 
wiedzialności sądowej redaktora odpowie- 
dzialnego czasopisma Nasza Żżyźń F. Kotla- 
rowskiego za umieszczenie w Ńr. 314 wyżej 
wymienionego czasopisma artykułu p. t. „JE 
denastolecie niezależności Polskiej”, oraz re- 
daktora odpowiedzialnego gazety Wilner Tog 
za umieszczenie w Nr. 263 wiadomości p. t. 
Telefonem z Warszawy. W obydwu wypad - 
kach Starostwo dopatrzyło się w treści dru- 
ku cech przestępstwa z art. I Rozp. Prez. R. 
P. 6 rozpowszechnianiu fałszywych wiado- 
mości i o zniewagach. 

— (a) Dodatek do świadectw przemy- 
słowych. Wobec zbliżającego się terminu 
wykupu świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnych za rok 1930, władze skarbo- 

cisza 

  

MIEJSKA 
‚ — (0) Posiedzenie Rady miejskiej. = 

się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Ra- 
dy miejskiej ma odbyć się w dniu 12 grudnia 

„ — (0) Otwarcie nowej publicznej bibijo. 
ki i czytelni miejskiej. Dziś, dnia 22 fisto- 

pada, odbędzie się otwarcie nowej bibljote- 
ki i czytelni miejskiej przy ul. Bonifraterskiej 
8. Nowa bibljoteka miejska posiada przeszło 
6.000 tomów różnej treści i będzie czynna od 
godz. 3 6 a południu. 

most ma Wilji. - 
budowany przez sejmik wilejski s 
rzece Wilji, koło wsi Sosenka, gm. Koście- 
niewickiej oddany został do użytku publicz- 
nego. 
9. (a) Wypiek chleba pszenno.ż 

Odnośne władze administracyjne omawiają 
obecnie z przedstawicielami branży mączno- 
piekarnianej sprawę przemiału ś wypieku 
chleba, Istnieje tendencja za zniesieniem obo- 
wąizującego obecnie zakazu wypieku chleba 
pszenno żytniego i wprowadzenie mąki pszen: br: 
nej i żytniej w tym chlebie. W ten sposób 
byłby przywrócony stan z przed roku, kiedy 
obowiązywał przemiał żyta 65 proc. 

(c) O stanie bezpieczeństwa w No. 
wem Mieście. Zwracamy uwagę władz poli- 
cyjnych na fatalny stan bezpieczeństwa w 
dzielnicach położonych 

skiejj Nowogródzkiej, Legjonowej i sąsied- 
nich. Są to dzielnice naprawdę „dziewicze*, 
gdzie hula w najlepsze zgraja bandyciaków 
nie trzymana przez nikogo w karbach. Gdy 
przyjdzie sobota, lub niedziela przejście temi 
ulicami staje się wprost niemożliwe dla każ- 
dego, kto nie należy do tej lub innej „arteli” 
Trzeba temu raz położyć kres. Że jest to 
możliwe, dowodzą chociażby energiczne za- 
rządzenia w śródmieściu, gdzie dzięki energji 
kierowników komisarjatów zupełnie wyple- 
niono chuliganerję z Cielętnika, z pod Hal 
Miejskich i okolic rynku drzewnego. Na tere- 
nie 5 komisarjatu, gdzie te niespokojne dziel. 
nice się znajdują, należy niezwłocznie przy- 
stąpić do walki z mającemi tam bezpieczne 
schronienie mętatmi. 

WOJSKOWA. 
— (y) Wiceminister spraw wojsko. 

wych bawi w Wilnie. W dniu wczorajsz 
bawił w Wilnie wiceminister spraw wojsko- 
wych gen. Daniel Konarzewski. Pobyt gen. 
Konarzewskiego ma charakter prywatny. 

— (0) W sprawie cania zasiłków 
rodziaom powołanym na ćwiczenia wojsko- 
we. Na mocy obowiązujących przepisów, 
osoby, starające się o przyznanie im zasiłków 
z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, 
obowiązane są same, względnie ich rodziny, 
zgłosić władzom wojskowym podanie dobrze 
umotywowane w terminie miesięcznym od 
daty zwolnienia z ćwiczeń. Ponieważ ostat- 
ni termin zwolnienia z ćwiczeń osób, powo- 
łanych w ostatnim terminie minął 5 listopa- 
da, wobec tego podania zainteresowanych 
se przyjmowane będą do dnia 5 grudnia 
t 

  

Starający się o wypłatę zasiłku muszą 
o ile chodzi o Wilno, zgłaszać się do refe- 
ratu wojskowego Magistratu celem wypełnie- 
nia formularza i złożenia odpowiednich do- 
EE uprawniających do pobrania zasił- 

— (a) Dodatkowe raporty kontrolne dla 
oficerów. Władze wojskowe zarządziły do- 
datkowe raporty kontrolne dla oficerów re- 
zerwy i pospolitego ruszenia tych roczników, 
które winne były zgłosić się do normalnych 
raportów w dniu 4 listopada, a z jakichkol- 
wiek ważnych przyczyn obowiązku tego nie 
wykonali. Raporty odbędą się dziś i jutro i 
będą przyjmowane w lokalu P.K.U. Wilno. 

PRACA i OPIEKA ЭНБО 
— (a) Strajk w fabryce cukierków. Wy 

niki zatarg pomiędzy pracodawcą a robotni- 
kami zarudnionymi w fabryce cukierków 
„Żanetta* przy ul. Kijowskiej z powodu nie- 
uwzględnienia żądań robetników. strajkują 
cy żądają 50 proc. podwyżki dotychczaso- 
wych płac. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Akademickiego Koła Kownian 

podaje do wiadomości, że w sobotę 23 b. m. 
o godz. 7 p. p. przy ul. Podgórna 1 m. 9 
odbędzie się herbatka towarzyska, koła, na 
którą złoży się: referat na temat zagadnień 
polskich na Litwie z dyskusją, recytacje 
utworów w języku litewskim, oraz część za- 
bawowa. 

— Wileński Komitet Akademicki podaje 
do wiadomości ogółu polskiej młodzieży aka- 
demickiej, że na zebraniu Wileńskiego Komi- 
tetu Akademickiego z dnia 14 b. m. zostały 
wyznaczone na podstawie $ 13 ordynacji wy- 
borczej na Zjazd Ogólny Polskiej Młodzieży 
Akademickiej, 4 Obwodowe Komisje Wybor- 
cze, a mianowicie Nr. | — w gmachu głów- 
nym U. S. B., Nr. 2 — w Instytucie Jędrze- 
ja Śniadeckiego, Nr. 3 w Collegium Czarto- 
ryskiego, Nr. 4 — w gmachu Kliniki Uniwer- 
syteckiej na Antokolu, 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— (y) Prof. W. Zawadzki dyrektorem 

Izby Przemysłowo_Handlowej. W dniu dzi- 
siejszym, odbędzie się posiedzenie, na którem 
zapadnie decyzja w sprawie objęcia przez 
profesora U. S. B. p. W. Zawadzkiego sta- 
nowiska dyrektora lzby Przemysłowo-Han- 
dlowej. 

Dotychczasowy dyrektor p. Romocki wy 
jechał już z Wilna. 

Osoba prof. Zawadzkiego daje gwaran- 
cje, że nareszcie Izba Przemysłowo-Handlo - 
wa stanie ma wysokości zadania. 

członków — (y) Walne: 3 : 
miczej. Na ostatniem posiedze- 

niu lzby Rzemieślniczej w Wilnie została 
ustalona data walnego zgromadzenia człon- 
ków Wileńskiej Izby Rzemieślniczej na dzień 
15 grudnia r. b. Na posiedzeniu tem przed- 
stawione będą do uchwalenia regulaminy 
komisyj egzaminacyjnych czeładniczej i mi- 
strzowskiej oraz przepisy regulujące sprawy 
terminatorskie w woj. wileńskiem. Oprócz 
tego zebranie to uchwali cały szereg wnio- 
sków, od których zależeć będzie usprawnie- 
nie dalszej pracy Izby, jak powołanie wy- 
działu czeladniczego przy lzbie Rzemieślni- 
czej, zarządzenie o wprowadzeniu statystyki 
gospodarczo zawodowej, zatwierdzenie wzo- 
ru pieczątek i wszelkiej księgowości biura 
Izby, uchwalenia budżetu Izby na rok 1930, 
uchwalenie regulaminu obrad lzby, regulami. 
nu biurowego i t. d. 

Wszelkie prace biura Izby w danej chwili 
prowadzone są pod znakiem dostarczenia 
opracowanego materjału na omniane wal 
ne zebranie członków Izby Rzemieślniczej 
poza pracą bieżącą, jak ciąg dalszy przepro- 
wadzania rejestracji rzemieślników zamiesz- 
kałych w woj. wileńskiem, organizowanie 
wydziałów czeladniczych przy poszczegól- 
nych cechach, organizowanie samych cechów 
w miejscowościach, które takich instytucyj 
nie znają. 
.. Jednocześnie podajemy do wiadomości 
iż przed paru dniami zostało ukończone urzą- 
dzenie lokalu biura Izby, które mieści się 
przy ul. Niemieckiej Nr. 25. Wprowadzony 
został tel. Nr. 359. Urzędowanie od godz. 
8.30 do 15.30. Przyjęcie interesantów od 10 
do 14. 

i Zarząd Okręgowy Związku Legjoni- 
stów w Wilnie zwołuje | raašios Wi 
ne Zebranie oddziału wileńskiego na sobo- 8l 
tę dnia 23 listopada 1929 r. o godzinie 17 
w pierwszym i o 18 w drugim terminie. 

Tudzież w niedzielę, dnia 24 b. m. o 
godz. 12 względnie 15 zwyczajny okręgo- 
wy zjazd delegatów. 

ba zebrania odbędą się w łokalu Związ 
ku przy ul. Uniwersyteckiej 6—R. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Związku Organizacyj Wojsko- 

wych podaje do wiadomości swych  człon-- 
ków, iż „w dniu 23 b. m. wieczór towarzy- 
Sko-rodzinny nie odbędzie się z tego powodu 
iż w dniu tym sała będzie zajęta przez zwią- 
Lione Polskich na doroczne ze- 

— Komitet opieki rodzicielskiej przy 
mnazjum im. Adama Mickiewicza urządza 
sobotę 30 listopada tb. w salach Stowarzysze 
nia Techników Wileńska 33 „Czarną kawę* 

z tańcami — dochód z której przeznaczony 
jest na wpisy dla niezamożnych uczni. Goš- 

w rejonie ulic Kijow-cie mile widziani. 

Gi 

Na srebrnym ekranie 

„Władca Sahary* w Hoiływood. 

O filmie „Władca Sahary* jedno po- 
wiedzieć można, mianowicie to, że posia- 
da on pierwszorzędne zupełnie zdjęcia, że 
technika filmowa tego obrazu jest niemal 
że doskonałą. 

Jest to moment dla ocenu obrazu 
wcale niemałowaźny, jeśli się zważy na 
coraz, to nowe postępy techniki filmowej 
wogóle i dopero na tle tego "zauważy, że 
zdjęcia „Władcy Sahary* całkiem dodatnio 
się zaznaczają, 

Poza tym dia obrązu z Hollywood 
komplementem, wypada mi oddać mu tę 
Sprawiedliwość, że jest akuratnie banalny i 
pozatem dość naiwny w swej fabule. 

Bo proszę! Dwie, zasobne w  dolarki, 
młode aimerykanki Miss Ellinor i Miss Do- 
rota zum Zeitvertreit, albo inaczej mó- 
wiąc: ot nieczewo dietat“ zježdž ją do Ma- 
rokka. 

Towarżyszy im młody człowiek ime- 
niem Bob, straszny fajtłapa, jak na stałego 
mieszkańca Chicago wcale nie przystało, 
a do tego zakochany po uszy w Ellinor— 
romantycznej (ze świecą takiego roman- 
tyzmu za Oceanem nie znaleźć!) panierce, 
która chciałaby w nim widzieć bohatera, 
gdy on zwykł oczy zamykać, gdy rewolwer 
do rąk bierze. 

Rezultat? —Ellinor za psi pazur nie ma 
biednego Boba; gdy on „ze skóry wyłazi", 
iw się damie swego serca przypodo“ 
ac. 

Te to Boba chęci zaimponowania pan- 
nie Ellinor boh terstwem biedę wywołują. 

Zmyśla on bowiem, przypadkowo ko- 
leżkę swego niejakiego Freda spotkawszy, 
zorganizować sztuczny napad na karawazę 
jego towarzyszek. 

Bob rozgromiciel baady — to dopiero 
chwat, to bohater! 

I wynajmuje nasz znajomy Arabików; 
rozkazuje im słuchać Freda, który nota 
bene zna północną Afrykę, jak swą wła- 
śną kieszeń, a Arabów jak złe szelągi, i w 
ten sposób zainscenizowąwszy wszystko sia- 
da na wielbłąda, pardon! — na dromadera 

Banda napada Karawanę w Swoone, 
ale w czas zjawia się „herszt* — Fred ia. 
zaprasza towarzystwo w gościnę do „swych* 
namiotów. 

Przy tej okazji Bob upolowuje Iwa, aby 
nazajutrz obdarzyć Ellinor skórą z niego, 
która ;dziwnym lrafem przyczepioną ma 
karteczkę z magazynu z podauą nawet 
ceną 

Ale nie o to chodzi! Chodzi o to, że 
Ellinor dowiaduje się, że i herszt bancy 
arabskiej i cały napad i zabity lew — to 
wszystko razem wzięte jest zawracaniem 
głowy. y 

Obraža się na Boba, obraża się na 
Freda, do którego już słabość miała i wy- 
chodzi za namioty, W ‚ 

Korzysta z tego cny rzezimieszek, nie- 
jaki Abd-el-Rawak i porywa Ellinor. — 

I wyrusza w pogoń sam jeden, jedniut- 
ki Fred, nol i niech kto teraz powie, że 
nie udaje mu się Ellinor wyrwać ze szpo- 
nów Beduina. 

Naiwniutkie” opowiadanko dla począt 
kującej publiczaości kinowej i to z przed 
vobrych lat piętnastu. i 

Włodzimierz Gajdarow pierwsze skrzyp- 
ce w ekranie gra, jak zawsze poprawnie. 

Nad program przez doświadczałnię fil- 
mową przygotowany przebieg zawodów 
sportowych w Spale wobec P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Rzecz się działa tego lata. Nadprogra- 
mówka choć nie zupełnie aktualna — dość 
ciekawa, a dwuch zdań niema, że wartoś- 
ciowsza od rozmaitych fars i komedji 
jednoaktowych. Omega. 

I RAIN TEN TNT A DAWKE 

NADESLANE 

— Auto a film dźwięczny. Coraz bardziej 
rozwijający się w Ameryce przemysł filmów 
dzwiękowych Talkies spowodował koniecz- 
ność urządzenia studjów ruchomych, które 
pozwoliłyby dokonywać zdjęcia i nagrania 
do filmów również poza stałym atelier. 

Swiatowej jare wytwórnia filmów Pa 
ramount - Famous Players - Lasky Company 
nabyła ostatnio wspaniale wyekwipowane 
ruchome studjo do filmów DYS, 
zmontowane na podwoziu znanej amerykań- 
skiej marki Brockway. 

Wyróżnienie przez wytwórnię Paramount 
podwozi ciężarowych Brockway uważane 
jest w sferach samochodowego przemysłu a- 
merykańskiego za wielki sukces. Samochód, 
mający spełniać rolę atelier ruchomego, wi- 
nien się wyróżniać jedną ale zato nie byle ja- 
ką zaletą — niezawodnością. Każdy dzień 
zdięć filmu dźwiękowego kosztuje wedłu 
miarodajnych obliczeń od: 250000 do 3 
dolarów, godzina opóźnienia spowodowana 
uszkodzeniem samochodu, przynieść może 
straty — od 25.000 do 30.000 dolarów. Cóż 
więc dziwnego, że wytwórnia filmowa naby- 
wa samochód, co do którego ma pewność, 
że służyć on będzie niezawodnie. Za taki sa- 
mochód uznała wytwórnia Paramount Bro- 
ckway'a. 

RÓŻNE 

— (b) Eksmisja z zagrożonego domu. 

Przed paru miesiącami specjalna komisja 

hniczna po dokładnem zbadaniu stanu do- 

a Nr. 10 Ary ul. Żydowskiej orzekła, że 

winien on być natychmiast poddany CZęŚCIi0- 

wo gruntownej przeróbce ponieważ obecny 

jego stan grozi poważnem niebezpieczeńst- 

wem. W związku z tem 10 mieszkańców za 

grożonego głównego skrzydła tego domu 

otrzymało polecenie opuszczenia zajmowa- 

nych mieszkań. 
Obecnie zaszła potrzeba przeprowadze- 

nia remontu w bocznem skrzydle, co Spo- 

wodowało, że zamieszkujący tam trzej „łoka- 

torzy również otrzymali polecenie opróżnie- 

nia zajmowanych mieszkań w ciągu najbliż - 

szych kilku dni. . ' ; 
Eksmitowani zaskoczeni tą decyzją zwró- 

cili się do odnośnych władz z prośbą o pro- 

longowanie im terminu eksmisji. $ 

— (a) Policja ochrania lokal gazety ży- 

dowskiej. Onegdaj w dzień do redakcji ży- 
dowskiej gazety „Owent Kurjer* wdarło się 

kiłku osobników, którzy pod pretekstem znie- 

sławienia ich na łamach tej gazety wszczęli 

awanturę a następnie widząc, że obecni w 

lokalu szykują się do obrony wycofali się 

na podwórko i zbombardowali łokał redak - 

cji kamieniami, wybijając wszystkie szyby. 

Nim zdołała przybyć policja, napastnicy zbie- 

Dopiero po paru godzinach urządziłi oni 
ponownie blokadę redakcji usiłując znowu 
wywołać awanturę. S 

W celu położenia kresu ekscesom, poli- 
cja zarządziła ochronę lokalu redakcji wspom 
nianej gazety. 

— Zapobieganie jaglicy w Wilnie. Dużo 
się u nas mówi o brakach hygjeny Państwo 
wej i komunalnej, konieczności walki z cho- 
robami zakaznemi i t.p. Istotnie niejedno je- 
szcze by się dało zrobić. Obowiązkiem jednak 
każdego obywateła jest też wiedzieć co już 
jest 1 co już zostało zrobione. Mało kto wie 
o coraz więcej się rozpowszechniających ty- 
pach poradni leczniczo zapobiegawczych in- 
stytucyj mających na celu leczenie chorób 
jako też zapobieganie im. Taką instytucją 
jeżeli chodzi o jaglicę (trachomę) jest miej 
ska bezpłatna poradnia przeciwjagliczna (Żeli 
gowskiego 4). Istniejąca od maja 1928 r. 
Lecząc bezpłatnie chorych na jaglicę i wy- 
konując bezpłatnie operacje, poradnia drogą 
przez chorych dochodzi do wykrycia srodo- 
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nastąpi eksportacja na Cmentarz po-Bernardyński, 

O czem zawiadamiają 

BRAT i KREWNI. 
ERA TSRS RL TOO ATI 

SPORT 
Co słychać na froncie sporto: 

wym. 
. Ostatnia niedziela przyniosłą Światu 

SDA nową  sensącję.  Bokserzy 
* * poznańskiej odnieśli walne Zwy- 

Teutoaji berliń- 

wisk jaglicznych. Takich srodowisk wykryto 
jest 200. Każde środowisko jest podane tro- 
skliwej opiece pielęgniarki, która stale od- 
wiedza te środowiska. dla odpowiedniego wy 
izoiowania chorego od otoczenia, oraz poucza 
zdrowe otoczenie o ośrodkach zapobiegawcz. 
rzeciwko zarażeniu. Za pośrednictwem pie- 

lęgniarki przychod. ma możność sprawdzenia 
co pewien czas, czy otoczenie chorego nie 
uległo zakażeniu i w każdym takim wypadku 
rzychwycenie choroby w samym zaczątku. 
iele jednak chorych leczy się w różnych 

instytucjach innych, ałbo też prywatnie, wo 
bec czego środowiska jagliczne nie są zare- 
jestrowane należytą opieką. Żeby usunąć te 
braki wszczęte zostały kroki do zespolenia 
walki z jaglicą przez wciągnięcie do tej akcji 
wszystkich instytucyj leczących jaglicę. 

— (a) Karetka Pogotowia zno- 
wu nieczynna, Samochód Pogoto- 
wia Ratunkowego z powodu defektów 
technicznych odmówił posłuszeństwa 
i został skierowany do remontu. 

W razie wypadku udawano s'ę więc 
na „miejsce karetką konną © stanie 
której nieraz pisaliśmy. с 

Jaki jest stan taboru Pogotowia i 
czy w takich warunkach może one 
wypełniać nałożone obowiązki rów- 
nież było” podkreślane, 

Pozostaje jedynie zapytać jeszcze 

  

Dose nad członkami 
skiej. 

Cała prasa berl ńska zamieszcza z tej 
racii wzmianki odzywając się  jaknajpo- 
chlebniej o polskich zawodnikach. 

Jak wiadomo już, Petkiewicz wyjeżdża 
23 bm. do Genewy, a stamtąi dopiero w 
dniu 26 do Nowego Yorku. 2 

„Legja”, najlepszy zespół piłkarski sto- 
licy wybiera się na tournee do Egiptu. 
zz ena za to 1005 funtów egip- 
skich. 

Obecnie Legja pertraktuje z kilkomz 
klubami o... pożyczenie graczy. 

Pertraktacje te dotyczą: Kozoka z 
Cresowji, Pazurka — Ga:barni, Kotlarczyka 
lys Wisły, Zwierza ll — «Warszawianki 
ej Pazurka i Malika z Pogoni katowic- 

iej. й 
Wyjszd przewidziany jest w styczniu. 
Wiino będzie miało w niedzielę okazję 

obserwowania ciekawego meczu; gdyż Og- 
wo zmierzy swe siły z Nąprzadem (Li- 
piny). 6 
pe po e zz 

; Wasilewskiego będzie musiało, zdoby: 
raz Mugistćat czy długo jeszcze ma па wielki as aby wygrać. Mecz ten 
tolerować ten stan, bo to co obecnie rozpocznie się o godz. 11 rano na boisku 

się dzieje jest wprost skandalem. Tak 6 p: p. Leg. | IC kie I 
dłużej trwać nie może ponieważ ojco- Pozatem cicho w W mir 
wie miasta winni zrozumieć, że tele- 
rując taką gospodarkę w tym dziale wy- 
rządzają ludności  niepowetowaną 
krzywdę pozbawiając ją możności ko- 
rzystania z szybkiej pomocy lekar- 
skiej w razie jakiegokolwiek nieszczę- 
śliwego wypadku. 

W tej chwili nie chcemy podnosić 
kwestji czy słuszne jest zarządzenie 
pobierania zgóry opłaty za przewie- 
zienie chorego co sprowadza się do 
tego że korzystać mogą z przewozu 
jedynie zamożni, zaś biedak musi po- 
zostać w domu w warunkach nieraz 
zupełnie nieodpowiednich. 

Sprawę tę będzie można poruszyć 
wówczas gdy Pogotowie zostanie od- 
powiednio zorganizowane. 

Narezie nie możemy zamilczeć fak- 
tu, że gospodarka w tym dziale jest 
fatalna i mimo, że od ostatniego 
unieruchomienia Pogotowia miasto 
miało dość sporo czasu dotychczas 

okresie między letnim, 
nem. T. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
We wezórajzymh Nr. „Słowa* (Nr. 269) 

czytam o awanturach, jakim dlegać muszę 

na polskiej stacji granicznej Zdołbunowo pa- 

sażerowie, w jeżdżający do Polski i nie ma 

jący przy sobie złotych, łecz na przykład ty! 

ko dolary, kasjer inaczej biłetów nie sprze- 

daje, jak tylko za złote i nieszczęśliwy pasa: 

żer zmuszony jest szukać żydków. | 
Sprawę tę mależałoby podnieść i załat. 

wić w sposób radykalny nietylko na sowiec 
kiej granicy, ale na wszystkich naszych sta 

cjach granicznych, gdyż to wstyd doprawdy, 

że takie się dzieją nieporzą 
Tylko co byłem świadkiem czegoś so 

nie podobnego na granicy łotewskiej w Tur 

moncię. Było to z tydzień temu, jechał pe- 
wien a Z, a wypadło _przesia - 
dając się do poiskiego poci w Turmon- 

Że KIE bilet do Poznania. Otóż kasjer od 
mówił sprzedania biletu za łaty i zażądał z 
całą bezwzględnością złotych. Pociąg nie 
czeka, a tu niewiadomo gdzie zmienić pienią- 

  

c nie zrobiono by zapewnić tej dze. Naturalnie, jak Deus ex machina, żydek. 
a  ndzbędoiej instytucji, e Targ w targ — nieszczęśliwy dziennikarz 

z przyciśnięty do muru, płaci tyle, ile uprzej - 
funkcjonowanie. Miała być kupiona 
nowa karetka lecz widocznie o tem 
zapomniano ponieważ było dość cza- 
su, by ją już nabyć. : 

my žydek „prosi“. Rad, že mu się „udalo“, 
kupuje ze słodko - kwašną miną bilet do Po 
znania, łapie pociąg i dopiero tu zaczyna wy 
lewać swe żałe i rachować, co mu ta awan- 
tura kosztowała. Otóż, — złupiono z niegó 

e będąca obecnie w ruchu (od 4 ponad normalny kurs całych 15 złotych na 
lat) karetka stale się psuje, w tem tych Boz s „4 =. ik EE 

iež czywiści as 

e najdakage @ ja z k_ta kar A a robi w wagonie piekło i łajał na czem świat 
peryferja, stan których sto; „polskie porządeczki*. Wstyd i hańba 

jest powszechnie znany. 5 Najlepszy słuchać. ы 3 
wóz kierowany przez idealnego wprost _ Czemu to obok na łotewskiej stacji w 
szofera nie wytrzymałyby stałego roz Zemgalć aurat na pozew, a dka % pu. 
bijania go po licznych wybojach, więc nieneczką kt. : : 
cóż mówić o obecnej karetce Pogoto- 

nieneczką, która z uprzejmym uśmiechem, 
według oficjalnego dziennego kursu, każde- 

wia, która jest zbyt słabej konstrukcji mu pasażerowi zmieni wszelką walutę i na- 
t po polsku stara się odpowiadać, jeśli Obecnie sprawa nabycia nowego pod- moż Pą niej ow tym języku * zwró. 

wozia jest bardzo aktualna. Należy cj? A czemu u mas taka „Azja“? 
Pozatem zdarzało się często, że na stacji 

granicznej (w Turmoncie również) kasjer 
"stale nie miał drobnych i zostawał winien 
pasażerom, kupującym bilety grosze. Grosz 
do grosza — robi się złoty. To też niepo- 
rządek, który najfatalniejsze robi na wjeżdża 
jących do Polski wrażenie, i podobnie, jak z 
tym opatrznościowym żydkiem, należałoby 
radykalnie to wszystko ukrócić. 

Czynniki miarodajne nie powinny lekce- 
ważyć wszystkiego, co dotyka opinję o Poł- 
sce. Pod tym względem np. na kolejach, mo 
żnaby brać przykłąd z niektórych sąsiadów. 

dobrze pomyśleć, by kupić coś naj- 
bardziej nadającego na nasze drogi. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, po 

raz drugi fantastyczna baśń W. Szekspira 
„Sen nocy Letniej" z ilustracją muzyczną 
Mendelsohna. Wystawienie tego arcydzieła 
wywołało ogólny zachwyt i uznanie publicz- 
ności. Nowe malownicze dekoracje i kostju- 
my wykonane pod kierownictwem W. Mał- 
kowskiego. Orkiestra pod dyrekcją E. Dzie- 
wulskiego wykona przepiękną ilustrację. mu. 
zyczną. W przedstawieniu biorą udział wy-- 
bitniejsze siły zespołu, liczni statyści i balet 
pod kierownietwem reżyserskiem A. Zełwe- 
rowicza. 

— Teatr Miejski w Lutni, Dziś teatr w 
Lutni wystawia premierę stylowej komedji 
włoskiej Goldoniego „Oberžystka“ posiada - 
jącej wielką wartość literacką i stanowiącej 
pierwowzór komędji włoskiej XVIII w. Prze- 
kładu „Oberżystki* dokonał zaszczytnie zna- 
ny w Wilnie wizytator Kuratorjum Szkolne- 
go prof. Eugenjusz Baliński. Utwór ten wpro 
wadza na scenę w opracowaniu reżyserskiem 
Е. Zelwerowiczówna. 

Odbywają się codziennie przygotowania 
pod kierownictwem A. Zelwerowicza do wy- 
stawienia doskonałej krotochwili Verneuilla 
„Fotel Nr. 47%. W sztuce tej ukaże się po 
raz pierwszy M. Werniczówna wybitna ar- 
tystka Teatru Krakowskiego. 

— Przedstawienia szkolne. Jutro, w so- 
botę w Teatrze Lutnia przedstawienie po- 
południowe dla młodzieży szkolnej po ce- 
nach najniższych. Wystawiona zostanie war- 
tościowa komedja włoska Goldoniego „Ober 
żystka”. Początek o godz. 3,30. | 

— Przedstawienie popołudniowe w Tea- 
trze na Pohsłance. W niedzielę nadchodzą- 
cą o godz. 3.30 p. p. ukaże się w Teatrze 
Miejskim na Pohulance po cenach zniżonych 
„Maman do wzięcia" krotochwila A. Grzy- 
maly-Siedieckiego. 

Jutrzeįszy koncert „Hariy“. Wystep 
A. Dobosza. Przyjazd „Harfy” warszawskiej 
wywołał wielkie zainteresowanie. Znakomity 
ten zespół chóraliny o sławie Światowej, 
składający się z 50 osób pod dyrekcją W. 
Lachmana wystąpi jutro w Teatrze Miejskim 
Lutnia na koncercie poświęconym pieśni pol- 
skiej. W koncercie wezmie udział znakomity 
artysta opery warszawskiej Adam Dobosz. 
Drugi i ostatni koncert „Harfy* odbędzie się 
w niedzielę 24 b. m. o godz. -3. 30 p.p. w 
Teatrze Lutnia. 

— 29 listopada w Reducie. Pamiętna ta 
dla całej Polski data jest od 9 łat obchodzo- 
na w Reducie, jako rocznica jej założenia. W 

łą mi przepióreczka”. Bilety od dnia dzi- 
ETA są do nabycia w kasie zamawiań 

Teatr Lutnia. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

i Narzeczona Nr. 68. 

Lux — Barka Miłości. 
Światowid — Na Stokach Cytadeli. 
Wanda — Nadkobieta. 
Eden — Variette. 
Des — Keni DA 
Kino се — jszczach namięt- 

ei ki D 2 5ь ieįskie — Dwa Światy. 
Siema Kol, — Ćmy Paryża. 

WYPADKI i KKADZIEZE 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 20 

do 21 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
Wilnie 88 różnych wypadków, w tem kra- 
dzieży 8, zakłóceń spokoju i nadużycia alko- 
holu 14, przekroczeń administracyjnych 47, 
resztę zaś pokrótce podajemy w odnośnej 
EA ). Odnalazła 

— (e się zguba. Adamowi 
Kameckiemu (Popławska 8) zginęła przed 
paru dniami papierośnica srebrna z mono- 
gramami wartości 150 zł. W trakcie poszuki- 
wań papierośnicę ujawniono w sklepie jubi- 
lerskim Samuela Zaka (Wielka 55) Nabył 
ja Zak za 30 zł. od nieznanego osobnika. 

efraudant 

Hel 

) D A 
w październiku r. b. w zabudowaniach soł.. 
tysa wsi Boruny p. Oszmiańskiego wybuchł 
pożar. jak śledztwo wykazało, sołtys Michał 
Sawicki sam podpalił dom. 

Mając z tytułu swego stanowiska, pew; 
ne kwoty skarbowe przywłaszczył sobie 
zł. a następnie bojąc się odpowiedzialności 
podpalił dom, licząc na to, że z premji ase- 
kuracyjnej pokryje niedobór. Niezbyt po- 
myślnie wykalkułowana ta tranzakcja han. 
dlowa, zaprowadziła go do więzienia w Osz- 
mianie. Taka była decyzja sędziego śledcze- 
go prowadzącego dochodzenie. 

nadchodzącym zaś dniu 29 listopada dla .upa- — (c) Zatrucie czadem. Z powodu 
miętnienia 10-lecia Reduty, jej zasług arty- NOR napalenia w piecu, ułegła zatruciu 
styczno kulturalnych, / Komitet Obywatelski Marja Bućko, zamieszkała przy ul. Makowej 
urządza w Teatrze Miejskim na Pohulance Nr. 7. $ 
obchód z udziałem całego zespołu Reduty, Do zatrutej wezwano natychmiast leka- 
który tego wieczora wykona sztukę „Uciel : Е rza, który zdołał przywrócić ją do życia. 

* 

a 

     



SŁO wo 
  

  GIEŁDA WILEŃSKA — (c) Ofiara denaturatu. Wczoraj rano 
zasłabł nagle, Michał Tytus (Wiłkomierska 
53) lat 46, który jak się okazało uległ zno- 
wi kolejnemu zatruciu denaturatem. ` 

Ze względu na stan zatrutego musiano 
go odwieźć na kurację do szpitala żydowskie 
go. 

— (6) Psy ciężko pokąsaly 
przechodnia. Nocy wczorajszej na 

go domu Wiktorja Górecka korzysta z prą- 
du elektrycznego zupełnie bezprawnie a co 
najważniejsze bezpłatnie. Urzędnik  sporzą- dnia 21 listopada 1929 r. 
dził o swych spostrzeżeniach protokuł i prze- Bariknot 
kazał go odnośnym władzom. > Oy, 

— (c) Okradziona przez koleżankę. Sta. Dolary St Zjedn. 8.89 i pół 
nisława Wasilewska (W. Pohulanka 14) za- Złoto. 
meldowała policji, że jej koleżanka nazwiska z 
której Wasilewska nie pamięta będąc w jej Ruble 46,55 
mieszkaniu, skradła co lepszą garderobę i Listy zastawne w walucie zagranicznej. 

Od dnia 20 do 23 listopada 1920 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

wa 5 мта * у 
(ARCYKSIĘŽNICZKA i SYN „GHETTA.*) Dramat życiowy w 10 aktach. W roli arcyksiężniczki — 
HENNY RORTEN, w roli rabina — A. MORAWSKI, słynny wykonawca roli cadyka w DYBUKU, 
GHETTO MAŁOPOLSKI CESARSKI BURG w WIEDNIU. Kasą czynną od g. 3 m. 30. Początek 
seansów od g. 4. Następny program: „WIOSENNA PARADA". 

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobrzmska 5. 

  

  
rzechodzącą koło Gierwiat kobietę gdzieś ulotniła się. „ L. Z. Wil Ziem- - - - 

:іе:пзіа!оп:до narazie nazwiska na- © zę oka z moni e a i ug Poka: KINO-TEATR Dziś! Sensacja wszechświatowa! Po ężne arcydzieło! Nowa wielka kreacja mistrza ekranu 
i w i obaliwszy ją na many Wincenty Krasowski O 0072 66 Wielki wzruszający dramat erotyczny. W rol. gł. Tytan ekranu genjalny padło kilka psó Y 14 NA | którego znaleziono zegarek skradziony U Listy zastawne. : HIELIOS“ „NARZECZONA Nr 68" CONRAD VEB, jego utalent. partnerka przepiękna ELGA  BRINK. э 

ziemię pogryzły. Ujadanie psów zbu- 
dziło niektórych pobliskich mieszkań 
ców, którzy, gdy usłyszeli jęki po- 
Śpieszvli do miejsca skąd jęki docho- 
dziły i zastali następującą scenę. — 

Na ziemi leżała kobieta rozpaczli 
wie broniąca się przed ukąszeniami 
rozwścieczonych psów rwących na le 
żącej ubranie i ciało. 

Kazimierza Jałoniewicza (Połocka 3). 
(c) Obława na szumowiny. Wczoraj 

w nocy policja zarządziła kolejną obławę na 
szumowiny miejskie, które wobec zbliżają. 
cej się zimy, porzuciły legowiska w okolicz- 
nych łasach i górach i ściągnęły do swych 
rwieszkań, znajdujących się przeważnie na 
peryferjach. Tym razem tak samo jak i po. 
przednio udało się ująć kilku poszukiwanych 
od dłuższego czasu rzezimieszków mających 
na sumieniu liczne kradzieże i włamania. M. Dewizy i waluty: 

4 i pół. proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 100 zł. Niebywała emocynująca akcja! Potężna gral Niebywała treść. Szalone napięcie! Filmten z wielkim powodzeniem w złotych 53.00-53.40 o ееа ЕН : demonstruje się jednoczešnie w Warszawie w największem feszeneb. kinie „Ccloseum“. Seansy 0 g. 4, 6, 8 i 10.15 Wileńska 38. 

  
  

  

  KINO-TEATR DZIŚ! Włodzimierz Gajdarow i Claire Rommer w wspaniałym arcydziele p. t. 
HOLLYWOOD" WŁADCA SAHAR Monumentalny dramat wschodni w 10 akt. o miłości 

„i szeika ku bisteį kobiecie 
Mickiewicra +22 NAD PROGRAM: Tygodnik flmowy. Początek seansów 4, 5.30, 7. 830; i 10.25. 

Tcaasmisja radjowa e poczekalni 

    

GIEŁDASWARSZAWSKA 
21 listopada 1929 r. 

  

  

  

  

  

  

  

Elezja (parstraza), 3) Clarke „Nenufary*, Marks niemiecka 213,19, а 1 ieni kazał się sąsiad 
i w di 4) Sibelius Valse triste, 5) Frćmisot wy- Gdańsk 173,78. Barki Władysław Horbacz, który obawiając 

Kiedy psów zdołano usunąć nie- in. na terenie 5 komisarjatu (nareszcie może Tran, Sprz Kupno POLSKIE KINO Dzśl Kosflikt między miłością a obowiązkiemi a с ży- policja śledcza da radę z „Nowym — Сюго- ' ь аы szczęśliwa dawała już słabe znaki žy- Rolicja żenia da radę  „Nowym GOTO” Dolary 8595 _ 8,915  -8,87,5 «e | „Zdrada czy A emocjonujący dramat w 12 akt. j 
cia. Skierowano ją natychmiast do po poszikdwanEżo oddawna za KI 2E Tak Belgja 124,69, 125,00, 124,38 „Wanda "nie zdrada“ NADKOBIET W rol. głownych czarująca Marja Corda bliskiego posterunku policji z naStęp- samo ujęto Jana Mamota, poszukiwanego Kopenhaga 238,90, 239,50, 238,30 Wielka 30. o ] . Th 
nie przetransportowano do Wilia przez Sąd w Siedlcach i Julję Stankiewiczów- Budapeszt 155,84 | 15624 15546 ameson omas 
| ulokowano w szpitalu Św. Jakoba. "©, poszukiwaną przez policję grodzieńską. Holaidja 359,80 _ 360,70 _ 358.90 ść 
stan jej jest bardzo ciężki tak, że sła- я RADJO Londyn 43,46,5 43,57. 43,36 В + Dzis premjera! Od dnia 20 listopada 1929 r. monumentalny dramat erotyczny. MIŁOŚĆ AKTORKI a. 
ba jest nadzieja utrzymania przy Piątek, 22 listopada 1929 r. Nas Nasi FORSY аы Kino - Teatr 2 NA ZGLISZCZACH NAMIĘTNOSCI w 10 aktach. W rolach głównych stuprocentowy 
życiu 11,55—12,05: Transmisja z Warszawy. Sy: OWY-IOr > d о s onee „i 8 męszczyzna SHILTON SOLLĘ i szampańska nowa PS Ukrywanie się od wojska. Policja gnał czasu 12.05 — 13.10: Muzyka z płyt Oslo 23152 23812 23692 39 owskiego5 | gwiazda ekranu PRZEPĘKNA.? Walka ojca o życu dziecka. Nad program: arcywesoła komedja aresztowga Borisa Berkowicza bez ustalone. gramofonowych. '13,10—13.20: Transmisja Paryż 3510, 3519 _ 351 U! Dabrowskieg „WALKA O UKOCHANĄ". 
=0 miejsca zamieszkania, który jak stwier- £ Warszawy. Komunikat meteorologiczny. Praga 26,43, 26,49, 26,37, — 

Šo ана a ed aukos sko 2 15 ое : Н ėipn gerei оеещеми NB 1340, ПЯ | RAY skierowano do władz ztarościń- książki” aówienie mYdaGni W Teko Bukareszt 5,3125 5,3137 53113 

PO (c) Bójka na weselu. W czasie zaba. nera i Wolfta. 16.15—17.00: Muzyka popu- Stokholm 239,57, 240,17 23897 
wy weselnej we wsi Kamieńczany gminy larna w wyk zespołu muzycznego Polskie- Wiedeń 12543 — 125,71, 125,09 
Lipniskiej wynikła bójka „pomiędzy kilku 80 As mai eo ala, Węgry 155,57 15597 15517 o ymi kcie której otrzymał ciężki a а Ё | › - 
los nożem w plecy Adolf Barko. ос gelus, d) Święto cygańskie, 2) Massenet: Wlochy 4067, . 46,79, 4655, 6 IK ( 

® © „K. ( się odpowiedzialności — zbiegł. _ datki z „Pyrame et Thisbć*, 6) Northup 
22 iertelne ie. W czasie „Cannon Bali* 1700 — 17.25: Audycja dla пЕ 

е we dzieci „Mała skrzyneczka“ wygt. Ciocia Ha- HR 

  

zmywania statków, Marja Janczewska 
wsi Kudziszki gminy Rudziskiej wylała wrzą ul, Niemiecka 26, la. 17.25-— 17.45: Kurs fotografji dla ama- 

torów, pogadankę III wygł. Ks. Piotr Śle- OGŁOSZENIE. cą wodę na córkę swą 8 miesięczną Stanisła- 
ve jah po przywiezieniu do szpitala S.S. dziewski. 17.45-18.45: Transm. z Warsza- EITI Wiel a do ocz | 

Miłosierdzia w Wilnie w strasznych cierpie. wy. Koncert. 18.45— 19.15: Audycja senty- Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, k r n a EETRREZOCTEE 

mentalna „Ostatni list" Henry'ego w wyko 
naniu Zespołu Dramatycznego Rozgł. Wil. 
19.15 — 19.40: „Skrzynka pocztowa Nr. 90, 
odpowiedzi na listy radjosłuchaczy wygłosi 
Witold Hulewicz Dyr. Programowy Polsk. 
Radja w Wilnie. 19.40—20.05: Program na 
sobotę, sygnał czasu z Warszawy i rozna- 
itości. 20.05—23.00: Transm. z Warszawy 
Pogaganka muzyczna, koncert symfoniczny, 

rewiru IV, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z art. 1030 
U.P.C., ogłasza, iż w dniu 22 listopada 1929 
roku o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy ul. 
Szawelskiej Nr. 3, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego Jan. 

kiela Streleckiego, składającego się z towa- 
rów bławatnych, oszacowanego na sumę zł. 
965, na zaspokojenie pretensji Ruchli Gold- 

Komornik 

niach zmarła. 
— (c) Ujęcie przemytnika. Koło Gawry- 

towicz na granicy polsko łotewskiej ujęto 
mieszkańca pow. Brasławskiego Alf. Piłata 
który usiłował przemycić do Polski transport 
śledzi, soli i nafty. 

(c) Nieprąwnie korzystała z prądu 
alektrycznego. Urzędnik wydziału elektrycz- 
nego Magistratu p. Burnagiel, badając stan 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

   

  

  

  

Kaktos wad а ооа оао о. M ztigwndcadyh 0 7 6 W ze ое COA Ss M MATERIAŁY zwy” no sa, : ke Pe Szewioty. 
ełna, Jedwab, firanki, ; sz ery. POZZO RI ECSRO IA IKI ITS TT EE AKRZE PETE RTR ZOSTA ZEODOZCA Ž . . 

Geny wyjątkowo nh skie 
a 

Rejestr Eandlowy Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich «инекчвнниенивнсонсонейен иищинии Т№_№Г T—ERMINOWE— 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 7. 9. 29 roku. 

10562. A. I. „Kamienkowicz Icek* w Dokszycach, pow. Dzi 
śnieńskiego, skiep spożywczy. Firma istnieje od 1921 roku. Wła    lcieł Kamienkowicz Icek, zam. tamże. 

10563. A. I. „Kłupt Chawa* w Dokszycach, pow. Dziśnień - 
skiego, sklep blawatny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 
Kłupt Chawa, zam. tamże. 

  

10564. A. \ 
śnieńskiego, sklep apteczny i kosmetyczny. 
1890 roku. Właściciel Korbman Musia, zam 

10566. A. I. „Kabacznik Rywa* w Głębokiem, pow. Dzi- 
eńskiego, sklep spożywczy. Fwma istnieje od 1927 roku. Wła- 

   
šciciel — Kabačznik Rywa, zam. tamże. 

10483. A. i. „Radoszkowicz Lejzer* w Duniłowiczach, pow. 
- spożywczy. Firma istnieje 

od 1923 roku. Właściciel Radoszkowicz Lejzer, zam. tamże. 
Postawskiego, sklep gałanteryjno 

10484. A. |. „Zacharjasz Jutan* w Wilnie, ul. Niemiecka 4, 
pośrednik handlowy firmy Welansky i Goldber 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Jutan 

EZ „| Poszokaje 
10485. A. I. „Bon Marche—Chaja_ Szejwa Bekker* w Wilnie ul. 

Wielka 3, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Bekker Chaja - Szejwa zam. w Wilnie, ul. Sawicz 8 — 2 

tamże. 

10486. A. I. „Sora Krejczman — sklep spożywczy" w Wil- 
nie, ul. Wielka 16, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Krejczman Sora, zam. w Wilnie, ul. Wielka 12 
— 13. 

JOHN IRONSID. 

— Znam tylko adwokata sir Rober- 
ta, mr. Tvininga. Nie miałem z nim ni- 
gdy do czynienia, 'ale teraz zwrócę się 
do niego. Mam nadzieję, że. 'mi w tem 
władze dopomogą, — dodał, zwracając 
się do Snella, — nie mam pojęcia, co 
mam robić. 

' _ —QOczywiście, będzie pan miał z na- 
szej strony wszelkie ułatwienia i po- 
moc przy organizacji obrony. Nie chcę 
panu dokuczać, ale nie możemy spóź- 
nić się na pociąg. Zapewne pan życzy 
sobie wziąć jakieś rzeczy, może więc 
pani zechce łaskawie je przygotować. 
Państwo wybaczą, ale nie mogę pana 
z pod swego oku wypuścić, mimo, że 
obowiązki moje mogą się wydawać o- 
krutnemi, muszę je wykonać! 

— Zaraz spakuję rzeczy, — odrzek- 
ła May i, rzucając serdeczne spojrze- 
nie na męża, wybiegła. 

Szybko spakowała do walizki ręcz 
nej wszystko, co mu się przydać mo- 
gło, „na kilka dni— pocieszała się w 
myśli, usiłując dodać sobie odwagi. 

Wkrótce wróciła do salonu i od- 
dała detektywowi walizkę, potem obję- 
ła mocno męża i pożegnała ':gn bez jed 
nej łzy. 

— Żegnaj, ukochana, do jutra, — 
szepnął głucho Roger. — Wszystko się 

wyjaśni i skończy szczęśliwie, nie męcz 
się, najdroższa i nie denerwuj. 

— Będę spokojna, jak ty, kochany. 
Niechaj cię Bóg błogosławi! 

Długo stała na ganku, odprowadza- 
jąc męża spojrzeniem, podczas gdy 
auto szybko mknęło w obłokach kurzu. 
Gdy auto zniknęło z oczu, wróciła do 
saloniku i upadła bezsilna na kanapę. 

Tymczasem miss Colpeper bardzo 
się niepokoiła w kuchni, co chwila pod 

I. „Korbman Musia* w Dokszycach, pow. Dzi. 

Przyjmują zapisy 
Panów z nauką 5 tygodniow 

1898 — VI. 

1898 — VI. 

Firma istnieje od 
. tamże. 

1900 — VI. 

rz 1901 — VI. r 

1902 — VI. 

w New Jorku. 
acharjasz zam. 
1903 — VI. 

1904 — VI. 

1905—VI. 

Adres w BIURZE OGŁOSZEŃ S. JUTANA 

Wilno, ul. Niemiecka 4. 

w Wilnie ul. Ponarska 55, Tel. 13-30 
do grup: XLII amatorskiej dla Pań i 

ą i XLIII Zawodowej z nauką 
2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchacz 
są silniki od 4 do 12 cyliadrowych, wszelkie wa A 
zia, W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indywiduałne szkolenie 
TK ustawianie 
zkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa si 

CZTERECH typach nowoczesni ; 8 
piczenia ilości godzin jazdy. 
kursów i złożenie egzaminów 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
Zapisy przyjmuje i informacyj 

codziennie od godz. i2-ej do I 

praktyczne regulowanie silników, 
zapłonu „MAGNETO* i „DELCO*. 

na 
ch samochodów, bez ogra- 
warantuje się ukończenie 
bez dodatkowej opłaty, 

ucziela sekretarjat kursów 
8. į, 

ul. Ponarska 55, Tel. 13.30. 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 

chodów iciągówek rolniczych. 

AEL IRAS ONO TORZE TEKSTIL 

Wspólnika z kapitałem 1000-2000 4ól. 
się do poważnego, dobrze prosperującego w cent- 

rum miasta i mającego duźą przyszłość intere- 
su. Przyjmiemy tylko solidnego i mogącego przyjmować 
czynnyfudział w Eprowadzeniu 

6086 — © 

interesu, Pośrednictwo 

wykluczone. 

0 

Tel. 222.     

chodziła do drzwi, nadsłuchiwała, nie 
mogąc się odważyć na Wejście do po- 
koju. Gdy nieznajomi mężczyźni: wyje- 
chali, zabierając ze sobą Carlinga, sta 
ruszka wbiegła do saloniku, upadła na 
kolana przed nieruchomą May, objęła 
jej nogi i, z rozpaczą zawołał: 

— Droga, droga pani, proszę tak 
nie siedzieć, pani mnie przestrasza. Pro 
szę coś powiedzieć, co się stało, może 
ja będę mogła w czem dopomóc? 
Biedna maleńka, straszna na panią pa- 
trzeć! ‹ 

May drgnęła. Uczuła chłód. Bez- 
dzwięcznym, spokojnym głosem szep- 
nęła: ! 

— Rogera aresztowano, oskaržając 
o zabėjstwo lady Rowson. 

Miss Colpeper jęknęła przeraźliwie. 
— O, dziecko moje, to potworne! 

Nie mówię o morderstwie... to jest, 
chcę powiedzieć, że naturalnie to jest 
okropne, ale pomyśleć żeby m,r. Car- 
ling mógł popełnić coś podobnego, on, 
do którego tak lgnęła Kleopatra, jak 
jeszcze nigdy nie lgnęła do żadnego 
mężczyzny!.. Insty nktowi Kleoparty 
wierzę więcej niż sędziom całego świa - 
ta. Biedne moje dziecko, proszę tak nie 
siedzieć, płacz, maleńka, płacz, to ci 
ulży. Ach, gdybym wiedziała, poco ani 
tu przyjechali, nie wpuściłabym ich na 
próg mego domu! 

Zacisnęła suche, małe piąstki i po- 
groziła w stronę drzwi. Wyglądała 
przytem tak śmiesznie i wzruszająco 
zarazem, że May roześmiała się, ale 
śmiech przeszedł w gwałtowne łkanie. 
Przytuliła twarz do ramienia poczciwej 
staruszki i duże łzy popłynęły z jej o- 
czu. 

Długo płakały tak razem, dopóki 
May nie zapanowała nad swym smut- 
kiem. Wrócił do niej spokój i równowa- 
ga i minął straszny stan nawpółprzy- 
tomnego bólu. 

Opowiedziata m'ss Colpeper to, co 
uważała za konieczne i uczuła znaczną 
ulgę. 

— Ach, Boże mój, Boże mój! — 
wzdychała stara panna. — I pomyśleć 
tylko, że wasza podróż poślubna za- 
kończyła się tak tragicznie! 

— Ona się jeszcze nie skończyła!-— 
zaprzeczyła żywo May. — Rogera 
wkrótce uwolnią, może dziś jeszcze, ale 
trzeba działać, muszę więc pierwszym 
pociągiem jechać do Londynu. Zaraz 
muszę odesłać auto do Doover. 

Przed wyjazdem musiała załatwić 
mnóstwo drobnych spraw. Staruszka 
pomagała May jak mogła. Podczas gdy 
May pakowała się, miss Colpeper przy 
rządziła smaczny obiad i zmusiła May 
do jedzenia. 

— Straszno pomyśleć, że pani bę- 
dzie musiała sama jechać, — rozpacza 
ła staruszka, — pojechałabym razem z 
panią najchętniej, chociaż od kilkuna- 
stu lat nie byłam w Londynie. Gdybym 
mogła się w czemś pani przydać, pro- 
szę napisać do mnie, zamknę willę i 
przylecę do pani... A co będzie z małeń 
kim „Brutusem*? Oczywiście pani go 
teraz nie zabierze, ale proszę mi dać 
znać, kiedy mam go przysłać. Nie, nie 
pieniędzy za nic nie przyjmę — to bę- 
dzie mój podarunek. Kto wie, może on 
wam szczęście przyniesie?... 

May z chęcią wzięłaby ze sobą mi- 
łą gospodynię, ale było to niemożliwe. 
Smutnie żegnała mały domek, w któ- 
rym spędziła trzy słoneczne dni. 

W drodze na stację ogarnęło ją o- 
kropne uczucie samotności. Z ściśnię- 
tem boleśnie sercem pisała depeszę do 
matki i Vinni Winston, donosząc im o 
swym powrocie. 

Jednak nikt jej nie spotkał. Nie zdzi 
wiło ją to bardzo, gdyż Vinni mogła nie 
otrzymać depeszy, lub nie być w do- 
mu, co do matki, nie spodziewała się, 

Fahrykę mydła 
sprzedam. Mogę czę- 
ściami. Oferty pisem- 
ne do adm. „Słowa* 

TTK 
ikuszerkaśmiałowska dla S. R. — 

oraz Gabinet Kosme- 
"112 tyczny usuwa zmar- 

szczki, piegi, wągry, 
   

  

upież, brodawki, ku-. 
czajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

į POSADY į 

  

BE Nosmetyka 

Umm 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 

tyki a RRT BE IA 
no, 

Mickiewicza 31 m. 4. Poszukuję 
Urodę kobiecą kon-posady mło szego 

MĘ serwuje, doskc- buchałtera, księgowe- 
nali, odświeża, usuws go lub  rachmistrza. 
jej skazy i braki posiadam znajomość 
Sztuczne opalenie CE- prowadzenia  gospo- 

ry. Wypadanie wło- arki rolnej. Znam 
sów i łupież.  Nai- gruntownie język nie- 
nowsze zdobycze kO- miecki. _ Zgłoszenia 
śmetyki racjonalnej. do adm. „Stowa“ pod 
EE PE $ 

KOBIECĄ intel. znająca 
UrOdękocerwe Osoba języki franc., 
doskonali, odświeża. niem., pol. i ros-, oraz 
usuwą braki i skazy, muzykę, m.oże Za- 
Regulacje i trwałe rządzać domem, wy- 
przyciemnianie brwi. chow dzieci i pielę- 
Gabinet _ Kosmetyki gnować chorych, szu- 
Leczniczej „CEDIB* ka odpow, posady w 
J. _ Hryniewiczowej. porz, domu. W. Pohu- 
Wielka 18 m. 9. Przyj. lanka 9, pok. 10. Inż. 
od g' 10—7, — Horski, Wilno. —- 

  

by zechciala pofatygować się, a ojciec 
miał wyjechać do Edynburgu na wykła 

Widok gazet, które donosiły o areszto 
waniu Carlinga, był dla niej ciosem. 
Nie kupiła też ani jednej. Chwilę stała 
na peronie, rozmyślając, gdzie ma się 
udać, wreszcie zdecydowała pojechać 
wprost z dworca do adwokata. Czekał 
ją tutaj bolesny zawód. Mr. Tvining 
przyjął natychmiast i z uprzejmem 
współczuciem rzekł: 

— Tak mr. Carling telefonował do 
mnie z.. słowem, po przyjeździe do 
Londynu. Poradziłem mu, żeby się 
zwrócił do mojego kolegi Speddinga, 
który zgodził się podjąć się obrony pa- 
ni męża. Nie mogłem postąpić inaczej, 
gdyż jako adwokat sir Roberta Rowso- 
na, sam nie mogłem się podjąć obrony. 

Młoda kobieta zrozumiała znacze- 
nie tych słów i ze wzruszeniem zawo- 
łała: 

— Nie przypuszczam, żeby sir Ro 
bert mógł choć przez chwilę wierzyć w 
winę mego męża. 2 

Tvining nie odpowiedział i odwrócił 
oczy. 

-— Nikt z osób znających Rogera 
nie uwierzy w to! — wołała z oburze- 
niem. — A sir Robert zna go i lubi. 
Roger przywiązał się do niego, jak do 
ojca. 

— Naturalnie, — mruknął adwokat 
—Ale cała ta sprawa jest bardzo tru- 
dna i zawikłana. Nie mogę, niestety, 
na razie wyjaśnić pani wszystkiego, ale 
mam nadzieję, że pani wkrótce zrozu- 
mie, że nie mogę inaczej postąpić. Po- 
zatem zapewniam panią, że mój kolega 
jest doskonałym adwokatem. Trudno o 
lepszego obrońcę. 

— Proszę o jego adres. Musiała- 
bym się z nim zobaczyć. 

— Z przyjemnością służę pani! 
Tvining napisał adres na skrawku 

Dnana Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

  

Poszukujemy BRAWWACM 
dolnych hanikó zdolnych mechaników a ÓŻ NIE 

BYATWAEE 
„Auto-Garaże*,  Wi- 

Węgorze morskie 

leńska Nr 26. 0 

TTT SS 
L LOKALE NZ 28, tel. 1224, 

BZAŁIGA? HSC EL. 

Poszukuje sią TYSIĄCE 
mieszkania 3 pokojo- chorych na katar ž0- 
wego, ewentualnie 2łądka, wzdęcia, kur- 
dużych pokoi ume-cze, bóle, niestraw- 
blowanych. Zgłosze- ność, brak apetytu, 
nia do adm. „Słowa”. ogólne osłabienie 
D FT etcetera, odzyskało 
poci duży, ładnie zdrowie, używając, 

umeblowany, _ zzioła sławnego na 
używalnością łazienki, cały świat Dr Dietla, 
może być z utrzyma- Profesora Uniwersy* 
niem, oddaje się dla tetu „ Jagiellońskiego 
solidnego mężczyzny, Żądajcie bezpłatnej 
ewentual. dla dwóch. broszury pouczającej. 
Portowa Nr 23 m. 24 Adres: Liszki—Apteka 
oglądać od 3—6 g. VATA AU 

  

  

papieru i wręczył May, mówiąc: 
— Jeśli pani chce posłuchać mej 

rady, to proszę lepiej odłożyć swą wi- 
zytę do jutra. Dzisiaj już jest za późno 
by coś przedsięwziąć. Zresztą biura 
jego jest nie czynne. Dowidzenia. Pro- 
szę wierzyć, że współczuję pani serde 
cznie i każdej chwili chętnie dopomogę 
w czem będę mógł. 

Odprowadził ją do taxisa i pomógł 
wsiąść. Każdym gestem i słowem pra- 
gnąc okazać jej współczucie i szacunek 

Tak, May czuła to dobrze, że czło- 
wiek ten gotów był dapomóc jej, ale 
nie Rogerowi. On również pewien był, 
że Roger popełnił morderstwo! 

Gdy będziemy mijać roznosiciela 
gazet, proszę się zatrzymać — rozka- 
zała szoferowi. — chciałabym kupić pa 
rę gaet. 

Pół kolumny wieczornych gazet zaj- 
mowały: „Nowe szczegóły o tajemni- 
zem morderstwie lady Rowson”. Opisy 
wano aresztowanie Rogera, zaginięcie 
tajnych dokumentów, ale ani słowem 
nie wspomniano 0 ich treści. Reporter 
ograniczył się na określeniu ich, jako 
„niezmiernie ważnych z punktu widze- 
nia międzynarodowego dokumentów". 
Dalej op.sywano wizytę zamordowanej 
u Cazzioli i podawano biograficzne 
szczegóły z žycia „maestro“ i jego wy- 
chowanka — Rosjanina. 

May starata się przypomnieč sobie 
co mówił Roger przed aresztowaniem. 
Wspominał przecież, że ważniejszem 
jest zachowanie w tajemnicy zagadko- 
wego zniknięcia dokumentów niż odna- 
lezienie mordercy. Któż więc zdradził 
tą tajemnicę i ogłosił w prasie? 

Wtej chwili znalazła odpowiedź na 
to pytanie: oto pod tytułem: „„Rozmo- 
wa z sir Robertem Rowsonćm'* wyczy- 
tała wyraźnie, że to on sam oznajmił 
prasie o tem. 

Pogrążona w ciężkiej zadumie, nie 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wilefskie“, Kwaszelna są 

wypłaty procentów 
za folwark 20 ha, || i kapitału zapewnia 

  

z zabudowaniami || każdemu  lokują- 
pod Wilnem cemu gotówkę 

Wileńskie Biuro || Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. || Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 2), || Mickiewicza 21, 
tel. 152. — L Il tel. 152. —į 

Sprzedaje s'ę pie а-—р 

wilk z." ZGUBY 
własny, (obok ochro- SESMRAAAWRA 
ny przy ul. Dobrej 

    
   
     

  

Rady). = gubioną książkę 
wojskową, wyd. 

sł > iš na A Adama 
iłaszewicza, zam. w 

Gotówkę Karklińcach; przez 
w różnych walu- įP. K. U. Święciany w 
tach lokuiemy r. 1923, unieważnia 
najsolidniej, zwrot | SiĘ+ = 

terminowy 
D. H.-K. „Zachęta“ się, 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 

nieważnia 
1, spaloną koncesję 

) wódczaną, świa” 
dectwe przemysłowe; 
oraz patent wyd. na 
imię Cezarego Stanie- 

  

  

AKUMULATORY 

    

+» Jwicza, przez Izbę 
„Petea Skarbową w Wilnie. 

dó STAJA. „samiai o, 
      agubiona ksią- 

żeczka wojskowa, 
wyd. przez P. K. 

U. Święciany i kartę 
mob., wyd. przez P.K. 
U. Postawy, na imię 
Łądogj Wincentego, 
unieważnia. się. —0 

chodów, Światła i 
inne. Sprzedaż, fa- 
chowe ładowanie i 
naprawa. Firma 

iichał Girda 
Szopena 8» 

Tel. 16-72. 

  

        

   

  

   
    

  

zauważyła, jak samochód zatrzymał się 
przed bramą wielkiej i pięknej willi, z 
której wyjechał z Rogerem przed trze- 
ma dniami zaledwie, pełna nadziei i 
szczęścia. 

Pokojówka s 
krzykiem: 

— Ach! Miss... przepraszam mrs. 
Carling! Jakże ta okropne? Pani jest 
pewnie strasznie zmęczona! Jaśnie pa- 
ni jest w salonie... Czy mam zapłacić 
szoferowi? 

— Nie, niechaj. zaczeka, — odrzek 
ła May, nie zdając sobie sprawy, dla- 
czego go zatrzymuje. 

Szybko weszła do salonu i zamknę- 
ła drzwi za sobą. 

, Matka siedziała w fotelu przed ko 
minkiem. Była to wysoka piękna dama 
błękitnaoka i złotowłosa. W tej chwili 
wydawała się młodszą od znękanej cór- 
ki: twarzyczka May była blada, a ciem- 
ne koła pod oczyma postarzały ją bar- 
dzo. 

— Mamo! 

potkała ją żałosnym e- 
M 

— jęknęła złamana. 
Mrs. Armitege wstała, odłożyła ga- _ 

zetę i podeszła do córki. Różowa jej 
twarz miała przykry wyraz, w chłod- 
nych oczach nie było ani serdeczności, 
ani pociechy. ' 

— Aha, to ty May! Dostałam twą 
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depeszę, ale nie mogłam wyjechać na | 
dworzec. Jestem zbyt wzburzona a oj- 
ca niema w domu. Jakaż to hańba dla 
naszej rodziny! Ten twój Roger zwar- 
jował, zupełnie zwarjował! 

May cofnęła dłoń, wyciągniętą ku 
matce, i zachwiała się, jakby wymierzo 
no jej policzek. 

— Mamo! — krzyknęła. — Co 
chcesz przez, to powiedzie!? Czyżbyś 
wierzyła, że Roger... 

Nie miała odwagi wymówić to stra 
szne słowo.. Ale mrs. Armitege skończy 
ła za nią: 

— Jest mordercą! 
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