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Prosimy 
wyjašnienie o wyjaśnieni 

Pat rezesłał następującą oslupiają- 
cą depeszę: 

Paryż, 23 listopada. PAT. Po skończo- 
nem posiedzeniu wczorajszej komisji spraw 

zagranicznych Izby Deputowanych jeden z 

członków komisji oświadczył przedstawicie- 
lowi Ajencji Havasa, że w toku obrad depu+ 

towany Scapini zapytał Brianda, jakie stano- 

wisko zajęłaby Francja w razie najazdu nie- 

mieckiege na Polskę. Brianq. miał odpowie- 

dzieć na pytanie, co następuje: „Uczynione 

zostały wszystkie wysiłki w celu zapobieże- 

nia takiemu konfliktowi. Zresztą naprężenie 

polsko-niemieckie się zmniejszyło od czasu 

zawarcia układu polsko niemieckiego, pozas 
tem wszystkie traktaty i konwenty podpisane 
ed czasu Locarno noszą podpisy Polski i Nie- 
miec". Briand miał dodać, iż Niemcy zobo+ 

wiązały się uroczyście do poszanowania gra- 

nic Polski. 

Samo pytanie jest dziwne. Istnieje 

pomiędzy Francją a Polską konwencja, 

podpisana w 1921 roku przewidująca, 

że obie strony mają sobie dawać po- 

moc zbrojną w razie, gdyby uległy na* 
padowi. Pan minister Briand powinien: 

był odpowiedzieć: „W razie najazdu 

Niemiec na Polskę, Francja będzie wier 

na układowi, który z Polską zawarła”. 

Oczywiście, nie zmieniłoby postaci 

rzęczy, gdyby p. Briand uchylił się od 
dania całkowitej odpowiedzi i dał tyl- 

ko wymijającą. Pan Briand nie szczęka 

szablą przy boku: jest z zawodu pacy- 

, fistą, więc rozumiemy dobrze, że bez 

+ absolutnej konieczności nie chce nawet 
4 Ispominač o układach mówiących o 

Vnfebezpieczeństwie wojny. Dlatego też 
| nie zdziwiłoby nas, gdyby p. Briand' 

odpowiedział coś w tym np. rodzaju: 

„Mówienie o najeździe (agresji) Nie- 
miec jest nieaktualne, bo Niemcy pod-' 

pisały pakt Kelloga i napewno nie ze- 

chcą występować w charakterze napast 

| nika, narażając się w ten sposób w 
opinji całego globu ziemskiego, który 

zwłaszcza po mojej w tej sprawie pro- 

pagandzie, tak miłuje pokój”. : 

Tymczasem p. minister Briand nie 

odpowiedział ani w sposób formalny i 

jasny, to jest z powołaniem się w swej 

odpowiedzi na obowiązujące układy, 

ani też nie dał takiej odpowiedzi wy- 

mijającej, któraby nie urażając Niemiec 

imie grożąc Niemcom, trzymała się dzi- 

siejszego w tej sprawie modus vivendi, 

to jest równorzędnego istnienia fhktu 
Kelloga i bilateralnych konwencyj mi- 

litarnych. : 
Jednak odpowiedž p. Brianda jest 

zupełnie inna: I tutaj: albo, albo. Albo 

nasza Polska Agencja Telegraficzna, 

względnie Ajencja Havasa przekształci- 

łą tekst odpowiedzi, co jednak pawinno 
'DXĆ jaknajprędzej wyjaśnione, gdyż 

sprawa jest zbyt ważna, albo odpo- 
wiedź p. Brianda, podarta przez pół - 

urzędowego Havasa, stanowi krok 

pierwszy do anulowania sojuszniczega 
układu polsko-francuskiego. ' 

  

Zwłaszcza pierwszy ustęp odpowie: 

dzi p. Brianda; cytowany przez powyż- 

szą depeszę, wzbudza w nas podejrze- 

' nie, że mamy do czynienia wprost z nie 

dbalstwem czy to naszej, czy francus- 

kiej ajencji prasowej. Ustęp ten brzmi: 
Briand miał odpowiedzieć na to pytanie, 

, €0 następuje: „Uczynione zostały wszystkie 

wysiłki w celu zapobieżenia takiemu konflik- 
towį“, 

Pytanie dotyczy się najazdu Nie“ 

JF miec, agresji Niemiec na Polskę. Odpo- 
wiedź Brianda w czasie przeszłym: 
„uczynione zostały” jest niedorzeczna, 
gdyż jeszcz. nie było niebezpieczeń* 
Stwa najazdu i jeszcze nikt się nie wy- 
Silat, aby nas od tego najazdu uchronić. 
Tylko partje prawicowe i organizacje 
ochotnicze wojskawe niemieckie marzą 
0 tym najeździe i my musimy się z tem, 

| niebezpieczeństwem liczyć w przyszło: 
Ści, — ale to nie znaczy, aby to niebez- 

| Pieczeństwo już było rozpatrywane w, 
| procedurze dyplomatycznej.. Ten czas 

fazeszły w odpowiedzi p. Brianda je] 
Szcze przez to robi na nas najgorszą 

. wrażenie, ponieważ fonetycznie zbliża 
się do takiego frazesu: „Ach Boże, zro- 
bilem już co mogłem, aby najazdu Nie- 

(dalszy siąg na szpalcie 6 ej) 

| 
| 

ECHA STOLICY 

Zjednoczony klub włościańśki 
W ostatnich tygodniach znowu od- 

żyła koncepcja Stworzenia jednoli- 
litego frontu stronnictw ludowych. Ty- 
le razy się nie udawało, a nuż teraz 
w atmosferze bezsilnego, rozzłoszczo- 
nego na. rząd uda się jako tako 
„Troni“ taki sklecić. 

Czy będzie trwały i czy dojdzie 
do skutku, to jeszcze wielkie pytanie. 

Narazie z obowiązku dziennikar- 
skiego warto zanotować  pogłoskę 
kursującą w kołach politycznych o 
projekcie utworzenia „Zjednoczonego 
Klubu Włościańskiego* na terenie 
sejmowym, któryby liczył 88 posłów 
i 12 senatorów. 

Równocześnie warto zauważyć, że 
na ludowym odcinku nie wszystko jest 
najlepiej. Świadczą o tem informacje 
z kół „Piasta”, stwierdzające silne 
tarcie wewnątrz klubu na Ętle rywali- 
zacji pomiędzy poszczególnemi człon- 
kami zarządu głównego. Podobno 
kwestja ta ponownie była omawiana 
na ostatniem posiedzeniu klubów i ja- 
koby d.tąd nie została ostatecznie 
załatwiona. Ostatnie niepowodzenia 
wystąpień publicznych pos. Witosa, a 
w szczególności zajście na wiecu w 
Poznaniu, przyczyniło się w znacznym 
stopniu do spotęgowania się tych tarć 

Marszałek Piłsudski dziękuje 
za gratulacje w dniu 11 listopada 

WARSZAWA, 23 XI. Pat. Sekre- 
tarjat osobisty p. ministra spraw woj: 
Skowych komunikuje: Pan Marszałek 
Piłsudski dziękuje osobom i instytuc- 
jom, które nadesłały Panu Marszał- 
kowi depesze gratulacyjne z Okazji 11 
rocznicy niepodległości Polski. 

Min. Gar w Krakowie 
WARSZAWA, 23 XI, PAT. W so- 

botę dnia 23 bm. o godz. 15.05 wy- 
jechał do Krakowa minister sprawied- 
liwości p. Stanisław Car celem wy- 
głoszenia zapowiedzianego na dzień 
24 bm. o gudz. 12 w południe odczy- 
tu p. t. „Aonstytucja 17 marca a pol- 
ska rzeczywistość", 

Echa zajść we bwowie 
Interwencja bogomołowa u min. 

Zaleskiego 

WARSZAWA, 23 11. Pat. Mini- 
ster spraw zagranicznych p. Zaleski 
przyjął w dniu 22 bm. posła sowięc- 
kiego w Warsrawie p. Bogomołowa 
w sprawie demonsiracyj nacjonalisty- 
cznej młodzieży ukraińskiej przed 
konsulatem sowieckim we Lwowie. 
Minister wyraził ubolewanie, ze zaj- 
Ścia te miały miejsce. Policja nie zdo- 
iała im szybko zapobiec, ponieważ 
odbywały się one niespodziewanie w 
kilku miejscach jednocześnie. Minister 
zapewnił posła Bogomołowa, że rząd 
wydał odpowiednie zarządzenia, aby 

"na przyszłość uniemożliwić podobne 
zajścia i że w tej sprawie prowadzi 
się energiczne dochodzenie i winni 
będą ukarani, 

Bilans Banku Polskiego 
za drugą dekadę listopada 
WARSZAWA, 23 XI. Pat. B.lans 

Banku Polskiego za drugą dekadę 
listopada rb. wykazuje zapas złota 
682.438 tys. zł, t. j. o 44 tys. zł. 
więcej jak w poprzedniej dekadzie. 
Pieniądze i należności zagraniczne, 
zaliczone do pokrycia, zmniejszyły się 
o 5.117 tys. zł. do sumy 408.762 tys. 
zł. natomiast niezaliczone do pokry- 
cia wzrosły o 4.178 tys. zł. do sumy 
100.509 tys. zł. Portiel  wekslowy 
spadł o 15189 tys. zł. i wynosi 
121.292 tys. zł. Również i pożyczki 
zastawowe zmniejszyły się o 1.720 
tys zł, i wynoszą 74,295 tys. zł. Inne 
aktywa zmniejszyły się o 12.911 tys. 
zł. do sumy 121.687 tys. zł. Pozycja 
natychmiast płatnych _ zobowiązań 
wzrosła o 30.608 tys. zł. (510.040 
tys. zł), Obieg biletów. bankowych 
zmniejszył się о 63.526 tys. zł. 
(1.246.891 tys, zł.), Stosunek procen- 
towy pokrycia obiegu biletów i na- 
tychmiast płatnych zobowiązań banku 
wyłącznie złotem wynosi 34,84 proc. 
(8,84 proc. ponad pokrycie statutowe) 
Pokrycie kruszcowo-walutowe .60,24 
proc. (20,24 proc. ponad pokrycie sta- 
tutowe). Wreszcie pokrycie złotem sa- 
mego tylko obiegu. biletów kankowych 
wynosi 54.13 proc. 

Pońział czystych zysków 
Loterji Państwowej 

WARSZAWA. 22.X1, Pat. Dnia 22 bm. 
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej 
odbyła się konferencja pod przewodnic- 
twem dyrektora departamentu Tadeusza 
Szubartowiczą i przy udziałe generalnego 
dyrektora Loterji Państwowej dr. Czecho- 
wicza w sorawie Bogu czystych zysków 
z Loterji Państwowej na cele dobroczynne. 
Ogółem przyznano kilkudziesięciu instytu- 
c'om humanitarnym  subsydja na sumę 
114.292 zł. 

Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem, 
rękopisów nie zamówionych nie zwraca, Administr 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń A. co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ŁZA KORDOKÓW 
Przaślidowania księży na Bialorusi 

Z Mińska donoszą: Władze 
sowieckie rozpoczęły szaloną 
akcję regresyjną wobec Kościo- 
ła Katoiickiego | duchowieństwa. 
Akcja ta zorganizowana została 
za pośrednictwem jaczejek 
"bezbożnika* które działają te- 
rorem. Jak wiadomo przed kilku 
miesiącami porzucił godność 
kapłańską | zdjął sutannę, ks. 
Żemojtuk z parafji w Jurkowi- 
czach. Ksiądz Żemojtuk dokó:. 
nał tego publicznie w kościele, 
wygłaszając przytem kazanie 
wychwalające władze sowieckie, 
co wywołało straszne oburze- 
nie wiernych. Po pewnym cza- 
sie okazało się jednak, że pro- 
boszcz zmuszony był do tego 
terorem, pod groźbą śmierci. Na 
jego miejsce przybył niebawem 
ksiądz Łukjanin, który nieustra- 
szony groźbami, -potępił mało- 
duszność swego poprzednika i 
nawoływał wiernych do wytrwa- 
nia przy Świętym Kościele Ka- 
tolickim. Po pewnym 
czasie bohaterski ksiądz został 
aresztowany i znikł gdzieś bez 
śladu. Krążą pogłoski, że został 
zamordowany. 

Obecnie donoszą, że zrzekł 
się godności kapłana katolickie- 
go proboszcz parafji w Łuszawi.- 
czach w okręgu Homelskim, Bo- 
lesław Wołyniec. 17 listopada 
zrzucił suknię kapłańską pro- 
boszcz w Mozyrzu ks. Aleksan- 
der Sak. Obadwaj duchowni wy- 
głosili w niedzielę z ambony 
zupełnie do siebie podobne 
deklaracje, wykazujące rzekome 
błędy wiary katolickiej, a wy- 
chwalające władzę sowiecką, po- 
dobnie, jak to uczynił ks. Że- 
mojtuk. jak widać, deklaracje te 
pisane były z góry przez orga- 
nizację „bezbožnika“ i pod groz- 
bą šmiercl zmuszano księży do 
ich wygłoszenia. Treść tych de- 
klaracji sprowadza się do zwy- 
czajnych, demagogicznych odezw 
komunistycznych. 

Dokoła zmiany ustawy o reformie rolnej 
w Litwie. 

2 Kowna donoszą: W związku ze 
zmianą ustawy o reformie rolnej 
współpracownik Dnia Kowieńskiego 
uzyskał z Ministerstwa Rolnictwa 
Szereg wyjaśnień, dotyczących tej 
zmiany. 

Jak wiadomo, na mocy nowej usta- 
wy, przepisy dla „jej praktycznego 
wprowadzenia w życie wydaje Mini- 
Sier Rolnictwa. Otóż przepisy te-za- 
pewne zostaną wydane w grudniu r. 
b. Tymczasem Ministerstwo gromadzi 
potrzebny do ich opracowania imate- 
rjał. Również w grudniu Ministerstwo 
przystąpi do praktycznego wykony- 
wania zmiany ustawy. Dotąd podań o 
„zwiększenie normy 80 ha do 150 ha, 

co określa nowa ustawa, nie uwzględ- 
niano. 

Jak dotąd, w niektórych majątkach 
właścicielom ich pozostawiono, jako 
nietykalną normę 80 ha, część zaś 
pozostałego wywłaszczonego obszaru, 
nie użytego jeszcze na potrzeby re. 
formy rolnej, wydzierżawiono im dla 
prowadzenia gospodarki kulturalnej, 
Otóż powstaje pytanie, czy obecnie, 
po zwiększeniu normy do 150 ha, 
właściciel ziemski będzie miał prawo 
dowolnego wyboru 70 ha? 

Otóż, jak nas poinformowano, w 
tym względzie obowiązuje dawna 
ustawa, według której właściciel po- 
zostawioną mu normę może wybrać 
sam. Jeżeli właściciel dzierżawi część 
wywłaszczonej ziemi, to będzie mógł 
z tej części wybrać 70 ha, co natu- 
ralnie, pociągnie za sobą odpowied. 
nią zmianę warunków dzierżawy czę- 
ści pozostałej. Należy jednak nie za. 
pominać, iż przy obieraniu normy 
właściciel musi mieć zgódę— twarki- 
tojasa. 

Właścicielom nowo  wywłaszcza- 
nych majątków Ministerstwo obecnie 
pozostawia 80 ha, jako normę, i 70 
ha, jako nietkniętą rezerwę. Te 70 ha 
Pozostawia się również właścicielowi 
do końca bież. *roku na prawach 
dzierzawy Od państwa. 

Ogólny plan parcelacyjny Minister- 
stwa Roiuictwa przedstawia się na- 
stępująco. W roku bież. ogółem roz- 
parcelowaniu ulegnie 60 tys. ha wy- 
właszczonej ziemi. Na lata następae 
do rozparcelowania. pozostanie jeszcze 
120 tys. ha, z których 60 tys. ha ma 
się rozparcelować w r. 1930i drugie 
tyle w 1931. Teoretycznie więc parce- 
lacja może być zakończona w 1931 r. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. į 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. * 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, ! 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. i 

WOLKOWYSK — 
   

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księg 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mich: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-w 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macie 5 
STOŁPCE — Księgi 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Вупек 9. N. Tara 

+ WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewi 
‚ WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

    „Ruch“, 

     апна T-wa „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Minister Miedziński oddaje swą sprawą pod sąd obywatelski 
WARSZAWA. 23 XI. (Tel. wł, „Słowa”). Wobec nieustannych ata- 

ków prasy opozycyjnej, komentujących w sposób złośliwy i uchybiający 
działalność pana Bogusława Miedzyńskiego, jako Ministra Poczt i Tele- 
graiu w związku ze sprawozdaniem Najwyższej lzby Kontroli, Pan Minister 
Miedziński zwrócił się do Prezesa pułkownika Sławka z prośbą o powo: 
łanie sądu obywatelskiego, celem orzeczenia, czy jego działalność daje 
podstawę do jakichkolwiek zarzutów, kwestjonujących honor lub — тога!- 
ność obywatelską, 

W odpowiedzi na to pan Bogusław Miedzyński otrzymał od Prezesa 
pułkownika Sławka list treści następującej: 

Mój kochany! Na list Twój z dnia 14go listopada r. b. spieszę Ci 
odpowiedzieć, że wszystko to, co prasa o Tobie wypisuje nie zachwiało 
ani na chwilę mego głębokiego przekonania, iż nie popełniłeś nic takiego, 
coby kwestjonowało Twój honor i uczciwość. Znając Ciebie od dwudziestu 
paru lat mam to głębokie przekonanie, któremu, pozwól, że w tej formie 
daję wyraz. е 

Rozumiem jednak, że to moje oświadczenie, jako li tylko opinja 
jednostki, nie może Ci wystarczyć, że chciałbyś mieć sprawę Swą osobistą 
rozpatrzoną przez instytucję w rodzaju sądu obywatelskiego, co nadać 
może orzeczeniu większy "ciężar gatunkowy. Dlatego też zgodnie z Twojem 
życzeniem i po porozumieniu się z Panem Prezesem Rady Ministrów szwró 
ciłem się do grona osób o utworzenie sądu obywatelskiego, któryby także 
i stronę formalao-prawną mógł rozpatrzeć, 

Przyjm życzliwe wyrazy i koleżeński uścisk dłoni. 

Walery Sławek. 

Okólnik Ministra W. R, iQ. P. d-ra Czerwińskiego 
przeciwko niepoczytalnym burdom politycznym niektórych 

ugrupowań akademickich. 

WARSZAWA, 23. X1. PAT. P. Minister wyznań religijnych i oświece- 
nia publicznego przesłał do senatów wszystkich kół akademickich okólnik 
następujący: 

Apel do senatów akademickich i profesorów 
W ostatnich czasach w środowiskach młodzieży akademicki:j coraz 

wyraźniej dają się zauważyć objawy, wskazujące na to, że niektóre koła 
tej młodzieży zbyt łatwo ulegają wpływom pewnych sier, które uznają za 
dopuszczalne i wskazane używanie uczącej się młodzieży, jako narzędzia w 
walce politycznej z rządem. Młodzież akademicka ma zastąpić brak w da- 
nym obozie t. zw. mas, podatnych do burzliwych demonstracyj ulicznych. 
Wytworzona wskutek tego sytuacja na naszych wy'szych uczelniach musi 
napełnić niepokojem prawdziwych przyjaciół młodzieży oraz wszystkich 
tych, ktorym zależy na tem, aby praca naukowa w naszych szkołach aka- 
„demickich odbywała się normalnie, t. j. w atmosferze spokoju bez przerwy 

i wstrząśnień. ; 
Tą myślą powodowany zwracam się do senatów wszystkich szkół 

akademickich, i za ich pośrednictwem do wszystkich członków grona na- 
uczycielskiego tych szkół z usilną prośbą i wezwaniem do czujności i 
szczególnie troskliwego traktowania przejawów zbiorowego życia młodzieży 
akademickiej. Wiem, jak trudno jest walczyć z wpływami, wywieranemi na 
młodzież za pośrednictwem nici organizacyj politycznych, niekiedy ukrytych 
dla niej samej. Ale pomimo to nie wątpię, że wpływ szczerze życzliwych 
tej młodzieży jej przewodników naukowych może odegrać rolę 
bardzo ważną, jeżeli nie decydującą. 

Zezwolenia na t.zw. wiece winny być wydawane oględnie 
W szczególności proszę o bardzo oględne udzielanie zezwoleń na t. 

zw. wiece akademickie, zwłaszcza na te, co do których zachodzi obawa, 
że wbrew brzmieniu art. 106 ustawy o szkołach akademickich (D. U. R. P. 
z roku 1920 Nr. 72 poz. 494) mogą się stać manifestacją polityczną. Ro- 
zumiem pobudki, które skłaniają Ich Magnificencje Panów Rektorów do 
bardzo liberalnego i pobłażliwego traktowania życzeń młodzieży w tej 
sprawie, ale równocześnie proszę o wzięcie pod uwagę faktu, że wiece 
akademickie naogół powiększają roznamiętnienie polityczne młodzieży 
Doświadczenia dotychczasowe pouczają, że uprzednie zapewnienia organi- 
zatorów wieców bynajmniej nie gwarantują utrzymania się podnieconej 
młodzieży w granicach, w jakich zezwolenie na wiec udzielone zostało, zbyt 
wielką zaś odpowiedzialność biorą na siebie władze akademickie, udziela- 
jąc pozwolenia na wiec, po którym może przyjść do starć z organami bez- 
pieczeństwa publicznego, zwłaszcza wobec _ kilkakrotnie stwierdzonych już 

dotychczas usiłowań ze strony czynników przestępnych wyzyskania wystą- 
pień młodzieży akademickiej dla celów antypaństwowej prowokacji. 

Wyrozumiałość dla młodzieży nie może podrywać powa. 
"gi władzy państwowej. 

Nasze organa bezpieczeństwa publicznego i ich władze przełożone wie- 
lokrotnie dały dowód z jak daleko posuniętą wyrozumiałością traktują 
wystąpienia młodzieży, ale trzeba sobie uprzytomnić, że może nadejść 
czas, kiedy już nie będę mógł prosić p. ministra spraw wewnętrznych, by 
ta wyrozumiałość trwała ciągle, a więc nawet kosztem powagi władzy 
pnństwowej. : 2 PE 

Również proszę usilnie o zwrócenie baczniejszej uwagi- na istniejące 
wśród m odzieży organizacje, zarówno te, które pomimo braku podstawy 
prawnej dla swego istnienia występują jawnie i są tolerowane, jak i te, 
które jak np., t. zw. korporacje istnieją na podstawie art. 99 ustawy o 
szkołach akademickich. Młodziez, należącą do tych stowarzyszeń, należy 
uprzedzić, że stowarzyszenia te mogą być przez władze tolerowane tylko 
dopóty, dopóki nie staną się czynnikiem rozstroju życia akademickiego 
wogóle, a pracy naukowej w szczególnośi. | : 

Nie potržebuję zapewniač, jak bardzo zaležy mi na tem, aby ta praca 
naukowa nie doznała zahamowania. Myślę o tych tysiącach naszej nieza- 
możnej młodzieży, pragnących przedewszystkiem się uczyć, dobywających 
nieraz ostatnich sił, aby utrzymać się w mieście uniwersyteckiem. Wiem, 
że strata każdego trymestru dla tej spokojnej a zapracowanej części mło: 
dzieży jest prawdziwą klęską życiową, ale właśnie dlatego tem  _usilniej 
wzywam i proszę do wpływania na młodzież w kierunku zachowania spo: 
koju, abym nie potrzebował uciekać się do Środków ostatecznych. 

Minister (—) Czerwiński. 

Decyzja rządu Miillera 
w związku z projektem plebiscytowym partji Hugenberga 

BERLIN, 23. XI. PAT. Gabinet Rzeszy na wczorajszem posiedzeniu 
powziął decyzję, stwierdzającą, że projekt ustawy plebiscytowej przeciwko 
planowi Younga posiada charakter zmieniający konstytucję, wobec tego 
przyjęcie tej ustawy w drodze plebiscytowej wymaga większości wszystkich 
uprawnionych do głosowania obywateli. 

miec na Polskę nie było”. O zabezpie- 

czeniu Polski przed najazdem niemiec; 

kim nietylko w imperfectum, lecz i w 

futurum p. Briand mówić i myśleć po4 

winien, jako nasz sojusznik. 

Pierwszy więc ustęp odpowiedzi p; 

Brianda nazwaliśmy  niedorzecznym,; 

drugi nazwiemy niebezpiecznym: 

„Zresztą maprężenie polsko-niemieckie 

znacznie się zmniejszyło od czasu zawarcia 

układu. polsko niemieckiego. 

Z tej odpowiedzi nawet nie można 

wnioskować, który to polsko niemiec- 

ki układ p.Briand miał na myśli. Traktat 

handlowy, dzięki uporczywej obstrukcji 

Niemiec, nie jest dotąd zawarty. Nasze- 

mu Ministerstwu udało się zawrzeć z 
Niemcami układ o wzajemnem zrzecze+ 

niu się roszczeń finansowych tylko dła- 

tego, że do podpisania tego rodzaju 

układu zmuszał Niemcy plan Younga. 

Oczywiście układ ten jest dla nas barę 

dzo korżystny i oczywiście tylko z naj; 

większem politowaniem możemy рач 

trzeć na te zbiorowiska studentów, któ 

re dają się złapać niepatrjotycznej de+ | 

magogji p. Strońskiego i ośmieszają się 

protestawaniem przeciw temu układo- 

wi, rzekomo tytułem interesu polskości, 
ziem zachodnich. Ale nasze gwarancje 

przeciw najazdowi Niemiec nie mogą 

polegać na spekulacji, na odprężanie 

stosunków polsko niemieckich. Jesteš“ 

my największymi zwolennikami tego 

odprężenia, jesteśmy na anschlussem, 

jesteśmy za zbliżeniem polsko-niemiec- 

k'em — jeśli o to chodzi — lecz'nader: 

"podejrzliwie będziemy patrzeć na rzeko 

mych przyjaciół, którzyby nam wma- 

wiali: „Niemcy zaczęli was kochać, 

oni was nie napadną*. Przeciwnie — 

jak dotychczas Łocammo-miało jeden, 

dia nas skutek,” mianowicie zwrócenie 

całości rewanżowych uczuć  miemiec- 

kich wyłącznie i jedynie w naszą stro- 

nę. у 
Po ustępie niedorzecznym i niebez- 

piecznym przychodzi ustęp odpowiedzi 

nic nie mówiącej. 
„Pozatem wszystkie traktaty: i kąnwen- 

ty podpisane od czasu Locarno noszą pod- 

pisy Polski i Niemiec“. : 

Co to znaczy? Zwłaszcza, że skoro 

się mowi „od czasu Locarno“ to się 

Locarno wyłącza. Czy znowu Pat coś 

napaskudził, czy p. Briand z nas sobie 

żartuje, twierdząc, że to, iż podpisy p. 

Zaleskiego i p. Stressemana na tych 

samych figurują aktach, może dla nas 

jakąkolwiek stanowić gwarancję prze: 

ciw militarnej agresji Niemiec. 

Wreszcie czwarty ustęp odpowiedzi 

Brianda, ustęp całkowicie zagadkowy. 

„Briand miał dodać, iż Niemcy zobowią- 
ząły się uroczyście do poszanowania granic 

Polski", o 

Kiedy to Niemcy zobowiązały się 

uroczyście do poszanowania granic Poł 

ski? W pakcie Kelloga? — W pakcie 

Kelloga Niemcy wyrzekały się wojny, 

ale tam nie było mowy o naszych gra- 

nicach zachodnich. Zrecztą jeśli to ma 

być pakt Kelloga, to paco p. Briand, 

mówi to dopiero na końcu swej odpo: 

wiedzi. Trzeba było odpowiedzieć pakt 

Kelloga i kropka. P. Briand, jako nasz 

sojusznik, powinien dbać nietylko o to, 

aby nas Niemcy nie napadły zbrojnie, 

łecz także o to, aby w sposób pokojo- 

wy nie podejmowały rewizji naszych 

granic. 

Z tego, co wyżej przedstawiliśmy, 

wynika, że odpowiedź p. Brianda we 
wszystkich jej ustępach:  miedorzecz- 

mnym,  niebezpieczynm, nic sv nie 

mówiącym i  zagadkowym, jest 

;=* conajmniej nie wystarczającą i mu- 

si budzić słuszne zaniepokojenie wśród 

opinii polskiej. Po przeanalizowaniu tej 

odpowiedzi najprawdopodobniejszą 

staje się hipoteza, że to chodzi o nied- 

bałe przekręcenie słów francuskiego 

ministra spraw zagranicznych przez 

Ajencję Havasa, czy Pata. Ale wyjaś- 

nienie tego przekręcenia nie należy już 

tylko do dyrekcji Pata. Cat. 

Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 
znėjdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga- 

zety „Słowo” o pomoc pierięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 

nogach. Proszę o złożenie ofiar w 
redakcji pod „emigrant* 
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KLOPOTY H 
Partja niemiecko - nacjonalistycz- 

na znalazła się ostatnio w niezbyt przy 
żemnej sytuacji. Słabe powodzenie głoś 
nego „Volksbegehren“ i niezadewainia- 
iące wyniki wyborów gminnych w 
Prusach, Saksonji i Hesenji, sprawiły, 
iż w kołach nacjonalistycznych zapano 
waso pów Di    

  

tego też opinia niemiecH 
zainteresowaniem oczekiwała zapowie- 
dzianego na dzień 18 listopada posie- 
dzenia klubu parlamentarnego niemiec 
kich nacjonalistów, domyślając się, że 
na posiedzeniu tem, em w celu 
przeprowadzenia „ważnej debaty polity 
cznej ', dojdzie do doniosłych — z puz- 
ktu widzenia dalszego rozwoju wypad- 
ków politycznych — wydarzeń. Na po- 
siedzeniu tem, — jak wynikało z komu 
nikatów prasowych, — omówiona rzia- 
ła hyć rówmież sprawa przygotowań do 
referendum ludowego, wyznaczonego, 
jak wiadomo, na dzień 22 grudnia, tu- 
dzież sprawa porządku dziennego naj- 
bliższego kongresu ogólnopaństwowe 
go partji niemiecko nacjonalistycznej, 

" który otwarty zostanie w Kassel już w 
nadchodzący piątek. : 

Sytuacja w niemieckiem stronnict- 
wie nacjonalistycznem jest dła Hugen- 
berga, osławionego inicjatora akcji ple 
biscytowej na rzecz „ustawy przeciwko 
ujarzmieniu narodu niemieckiego”, nie 
zbyt pomyślna. Lewe skrzydło nacjona 
listów niemieckich zarzuca mu, iż z je- 
go to właśnie winy wybory niedzielne 
przyniosły tak znaczny sukces haken- 
kreuzlerom Hittlera, a pogląd ten za- 
czynają stopniowo podzielać również H 
czni przedstawiciele prawego skrzydła 

' м partji nacjonalistycznej. Zaznaczyć 
tu wypada, że lewe skrzydła w niemie- 
ckiem stronnictwie nacjonalistycznem 
w czasach ostatnich przechodzi z całą 
stanowczością do podkreślenia swej od 
rębności ideowej i do okazywania co- 
«az energiczniejszego oporu wobec po- 
lityki radykalnego zarządu partji. Na 
czele nacjonalistycznych „lewicowców* 
stoi były minister Schiele, prezes zw. 
chłopskiego, a ten już fakt wystarcza 
w zupełności do uświadomienia sobie 
niebezpieczeństwa, z jakiem dla stron 
nictwa nacjonalistycznego związana 
jest akcja opozycjonistów. Ponadto 
do lewego skrzydła przyłączyli się inni 
jeszcze wp ywowi politycy niemieccy, 
przedewszystkiem zaś były minister 
von Keudel, należący do najwybitniej- 
szych +przedstawicieli niemieckiego 0* 
bozu nacjonalistycznego. Ogółem liczy 
skrzydło pana Schiele 17 członków, któ 
czy odbyli już nawet szereg niezależ- 
nych od part ji narad, poświęconych o- 
mówieniu ich dalszej taktyki. Poszcze- 
gólni przedstawiciele tego odłamu nie 
kryją się ze swym zamiarem wystąp'e 
nia z partji na wypadek, że ich postula- 
ty nie znalazłyby na najbliższem posie- 
dzeniu partji należytego uwzględnienia. 

Hugenberg do ostatniej chwili przed 
poniedziałkowem zebraniem klubu par- 
iamentarnego niemieckich  nacjonali- 
stów nie tracił nadziei, że lewicowi о- 

pozycjoniści: zmuszeni będą podporząd 
kować się woli większości stronnictwa, 

- stojącej, — jak sądził, — po jego stro 
mie. Organy prasowe Hugenberga po- 
gląd ten w zupełności podzielały, zapo- 
wiadając, iż na zebraniu tem według 
wszelkiego prawdopodobieństwa przy” 
znamie zostaną Hugenbergowi daleko 
idące pełnomocnictwa w sprawie prze- 
prowadzenia rokowań z innemi stron- 
nictwami politycznemi. 

Stało się jednak inaczej. Obrady na 
cjonalistyczne klubu parlamentarnego 
przyniosły gorzkie rozczarowanie Hu- 
genbergowi i jego najbliższym przyja 
ciołom politycznym. Opozycja lewico- 
wa zdobyła na posiedzeniu tem moral- 
ną większość, poddając druzgoczącej 
krytyce politykę dotychczasowego za- 
cządu stronnictwa. Z debaty, która wy, 
wiązała się w toku obrad, dowiaduje 

gzzrokacy Zzyliai 

  

Tomasz Mann 
Laureat Nobia 

*  Nazwisko Tomasza Manna wysuwa 

ае było już oddawna, nietylka w Niem 

czech, ale i poza ich granicami, zawsze 

gdy zbliżał się moment przyznawania 

nagrody Nobla. Był on ciągle uważany 

`га jednego z najpoważniejszych kandy - 

datów do nagrody literackiej. Od roku 
jednak 1912 kiedy to nagrodę otrzymać. 

Hauptmann, Niemcy były przez Akade- 

mję Szwedzką pomijane. To też, gdy 

"depesze ze Stokkolmu w dn. 12 listopa 
da rozniosły po świecie wiadomość, że 
tegorocznym taureatem jest Niemiec, 
wywołało to w ojczyźnie Manna niesły 
chany entuzjazm. Wszystkie pisma i 
dzienniki niemieckie przepełnione są 
artykułami o znakomitym powieściopi- 
sarzu, mnóstwo w nich szkiców, stu- 
djów i wywiadów z laureatem. 

I trzeba przyznać, że entuzjazm 
Niemiec jest uzasadniony. Nagroda do 
stała się w godne ręce. Wybór Akade- 
miji Szwedzkiej jest słuszny i sprawiedii 

wy, i przyjęty został p rzez cały świat 

cywilizowany bez zastrzeżeń z całkowi- 

tem uznaniem, nie tak, jak dwa lata te: 

mu, gdy niewiedzieć dlaczego, zaszczy 

tna nagroda przyznaną została miernej 

zgoła powieściopisarce włoskiej 
Grazii Deledda. 

Tomasz Mann jest dzisiaj jednym z 

największych pisarzy świata, przytem 
człowiekiem niezmiernie skromnym i w 
stosunku do siebie wymagającym. Ko 
respondent „Berliner Tageblatt", który 

  

am iż akcja ta jest szkodliwa 

UGENBERGA 
się opinja niemiecka rzeczy, 9 których 
nie šito c'ę nawet największym fantas 
tom. Oto naprzykład okazuje się, że 
cały szereg posłów niemiecko - nacjo- 
nalistycznych, zasadniczych wględów, 
potępia akcję Hugenberga na rzecz je- 
go osławionej „ustawy przeciwko ujarz, 

odu niemieckiego ', uważając 
zarówno dla 

partji, jak i dia państwa całego. Ostrej 
bardzo krytyce poddano w szczególno 
ści na omawianem posiedzeniu czwarty 
artykuł projektowanej przez Hugenber- 
ga ustawy, przewidujący postawienie 
w stan oskarżenia za popeńiienie Zdra- 
dy stanu wszystkich wyższych dygni- 
tarzy państwowych, przedewszystkiem 
zaś kanclerza Rzeszy i ministrów, któ- 
rzy wbrew woli narodu niemieckiego 
podpiszą jakikoiwiex układ z rządami 
zagranicznemi. Dyskusja nad tym arty- 
kułem „ustawy przeciwko ujarzmianiu 
narodu niemieckiego” rozwinęła się w 
chwili, kiedy zebranie omawiało spra- 
wę taktyki stronnictwa niemiecka - na 
cjonalistycznego podczas głosowania 
nad projektem tej ustawy w parlamen 
cie. Opozycja postawiła wniosek, aby 
zebranie ustaliło, jakie stanowisko kłub. 
macjonalistyczny ma zająć w tej spra- 
wie w Reichstagu. Hugenberg i jego 
przyjaciele przeczuwając już, iż wynik 
takiego głosowania mógłby się skoń- 
czyć dla nich sromotną porażką, do od- 
dania wniosku opozycji pod głosowanie 
nie dopuścili i, kapitulując na całej li- 
nj, woleli pozostawić poszczególnym 
członkom klubu nacjonalistycznego zu- 
pełnie wolną rękę przy głosowaniu par: 
lamentarnem nad czwartym artykułem 
projektu ustawy przeciwko „ujarżmie- 
niu narodu niemieckiego*. Tak więc 
spodziewać się można, iż parlament nie 
miecki już w czasie najbliższym prze- 
żyje nielada sensację, która polegać bę- 
dzie na tem, że posłowie należący do 
klubu twórców rozpatrywanej ustawy 
głosować będą przeciwko niektórym 
ustawy tej postanowieniom. 

Zapowiedziańy na najbliższą przysz 
łość kongres stronictwa będzie miał w 
tych warunkach niewątpliwie burzliwy 
przebieg. Rzecz jasna, że jego wyniki 
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nie pozostaną bez wpływu na cało” 
kształt sytuacji politycznej w  Niem- 
czech. A. K. 

    

Syfuacja we Francji 
Dyskusja nad polityką rolną i votum zaufania dla rządu 

PARYŻ, 23.Х!' РАТ. W dalszym ciągu dyskusji nad polityką rolną 

lzba uchwaliła 335 głosami przeciwko 251 porządek dzieany, wyrażający 

votum zaufania dla rządu. 

Briand o ewekuacji Nadrenji 
" PARYŻ, 23—X1. PAT. Na wczorajszem (posiedzeniu komisji spraw 

zagranicznych Izby Deputowanych Briand przedstawił sytuację międzynaro- 
dową w związku ze sprawą ewakuacji Nadrenji.; 

Minister oświadczył, iż przed końcem lutego przekona się, czy plan 

Younga będzie mógł być zrealizowany. O ileby nie był on stosowny, wów: 
czas Sprawa ewakuacji nie będzie aktualną. Gdyby netomiast był stosowny 
w tąkim razie Francja nie miałaby żadnego interesu stwarzać jakichkolwiek 
trudności w przyśpieszeniu ewakuacji, 

Następne posiedzenie poświęcone zagadnieniu Saary odbędzie się w 
poniedziałek. 

Liemenceau na łożu Śmierci 
PARYŻ. 23 XI. PAT. Od północy począwszy, Clemenceau znajdował 

się w stanie prawie zupełnego bezwładu. Majaczył, wypowiadając niezrozu- 
miałe zdania. Od czasu do czasu chory rozpoznawał osoby ze swego oto- 
czenia. 

$ z e 

PARYZ, 23 XI. PAT. Według opinii trzech lekarzy, czuwających przy 

łożu Clemenceau, chory znajduje się już w stanie, poprzedzającym bezpo- 

średnio agonję. Lekarze ci sądzą, że bliski koniec jest nieunikniony. 

PARYŻ, 23 XI. PAT. Wśród otoczenia Clemenceau panuje w dalszym 
ciągu trwożliwy niepokój. 

) * * * 

PARYŻ, 23 XI. PAT. Lekarz czuwający przy łóżku Clemenceau oświad- 
czył, że stan głębokiej depresji, w którym znajduje się chory przechodzi 
powol! w przedśmiertne omdlenie, będące skutkiem uremji. Pomimo dobre- 
go stanu serca chorego niema żadnej nadziei na utrzymanie go przy życiu, 
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Śmierć musi nastąpić przy plerwszem większem osłabieniu. 

Prace nad profokułem konferencji haskiej 

BRUKSELA, 23 XI. Pat. 

dobiegają końca 
Podkomisje powołane przęz konferencję ha- 

ską jak również podkomisje przewidziane w planie Younga kończą już swe 
prace, Większość sprawozdań została już doręczona Jasparowi. Wobec te- 
go Jaspar zawiadomił państwa zainteresowane 0 zwołaniu na dzień 2-go 
grudnia do Brukseli komisji prawniczej, mającej uzgodnić rozmaite spra- 
wozdania, celem opracowania protokółu końcowego. 

Zjazd przywódców bandsbundu 
BERLIN, 23-XI. W piątek i sobotę obradował w Barljnie zjazd przy- 

wódców Landsbundu, Poszczególni mówcy roxwodzili się obszernie w 
swoich referatach nad wyludnieniem obszerów wschodnich Niemiec, wska- 
zując, iż przed wojną statystyka urodzin w Niemczech wykazywała naj- 
wyższe cyfry, podczas gdy obe 'nie Niemcy należą do krajów najuboższych pod 
względem naturalnego przyrostu ludności. W 
przywódca Landsbundu poseł Hopp, 

czasie dzisiejszych obrad 
wskazując na masowe uchodźtwo 

z niemieckiego Wschodu, twierdził, że traktat handlowy z Polską równo- 
znaczny będzie z wydaniem Polsce prowincyj wschodnich. 

Strajk generalny w Jaffie 
na znak protestu z powodu aresztowania 9 arabów 

JAFFA. 23.X1. Pat. Policja aresztowała wczoraj wieczorem 9 arabów, 
oskarżonych o agitację i rozsiewanie niepokojących pogłosek. W dniu 
dzisiejszym w całem mieście na zaak protestu ogłoszony został strajk ge- 
neralny. 

Sprawy prasowe w Ausiril 
wyłączone z pod kompetencji sądów przysięgłych 
WIEDEŃ, 22 - XI. PAT. Komisja prawna rady narodowej uchwaliła wczoraj 

wyłączenie spraw prasowych z pod kompetencji sądów przysięgłych. 

Zniżenie siony dyskonfowej w Anglii 
LONDYN, 23—XI. PAT. Bank angielski obniżył stopę dyskontową z 

6 na 5 i pół proc. 

Sprawa Banku 
GENEWA. 23.XI. Pat. Szwajcarska rada 

sprawę Banku Reparacyjnego. 

Reparacyjnego 
związkowa omawiałą szczegółowo 

Pochwała dzielnych lotników 
PARYŻ, 22—X1. PAT. Dzienniki wyrażają się: z wielkiem uznaniem o lotnikach 

Bailly, Reginensi i Marsot, k'órzy na samolocie o sile 280 koni dokonali lotu z Pa- 

ryża do Madagaskaru i z powrotem, przebywając w ciągu 15 dni 24 tysiące klm. 

zamach bomkowy w Kanfonie . 
KANTON, 22--XI: PAT. Dziš o północy rzucono bombę na gubernatora cywil- 

*ex0, ktėry zostął lekko raniony. Aresztowano pewaą kobietę podejrzewaną 0 doko- 

nanie zamachu. 

jest rzeczywiście najgodniejszym. Wy- 

mienił nazwiska Galsworthy'ego, Gor- 

kiego, Pontoppidana. I w słowach jego 

nie było ani trochę fałszu czy słodkich 

komplementów pod adresem pominię- 

tych. Pisarz, który twierdzi, że litera- 

tura to nie zawód, a przekleństwo, pi- 

sarz, który w „Jego Królewskiej Wyso- 

kości” umieszcza takie zdanie: „two- 

rzenie, to heroiczne boje z materją i 

słowem; to budowanie mozolne, pełne 

męczarni; to napięcie sił do ostatnich 

granic, dokonane zawsze kosztem po 
wolnej ruiny nerwów'* — pisarz, który 
tak mówi, nie tworzy dla chwiłowej 
popułarności i oklasków świata: ра 
trzy om na sztukę sub specie aeternita- 
fis. A takie stanowisko zwycięża właś- 
nie, i przed takim artystą prędzej czy 
później świat pochyli czoło. 

Jako artysta — wydaje się on na- 
pozór zimnym i sceptycznym, zawsze 

samotnym, zawsze obojętnym, nieco 

drwiącym i ironicznym. jest to rezul- 

tat ustawicznego, niezmordowanego 

powściągania wszelkich uczuć, pory- 
wów i rozpędów. I faktem jest, że tyl- 

ka nieustanne czuwanie nad sobą, uja- 

rzmianie siębie, ciągła walka ze sobą— 

mogą wydawać nieśmiertelne dzieła 
sztuki. A walka ze sobą i trzymanie na 
wodzy swych uczuć — 0 czemże świad 
Czą? O tem, że w głębi duszy artysty 
palą się uczucia i namiętności, że nic, 
co jest ludzkie, nie jest mu obce. I to. 
jest właśnie sekret prawdziwej twórczo 
b sekret ten Tomasz Mann posia- 
a.| 

Niewątpliwie, ta struktura psychicz- 
na pisarza wytworzyła się pod wpły- 

  

zjawił się w jego mieszkaniu w Mona- wem jego pochodzenia. Ojciec jega — 
chjum, pisze, że obok uczucia dumy i to potomek starego mieszczańskiego ro 

_ wielkiej radości, bijącej ze słów pisa- du, oddawna osiadłego w Lubece, mat 
rza, wyraził on pewne wątpliwości, czy ka dała mu krew i temperament kreol 

  

    
ski. W noweli swej „Tonio Kroeger“ 
tak mówi o sobie samym znakomity pi- 
sarz: „Mój ojciec miał usposobienie 
właściwe ludziom północy: był rozwa 
żny, grumtowny, nienaganny purytanin 
i skłonny do roztkliwiania się; matka 
zaś moja, w której egzotyczne jej po- 
chodzenie silnie się zaznaczało, była 
piękną, naiwną, przytem niedbałą i im- 
pulsywnie zmysłową. Bezwątpienia by- 
ła to mieszanina, zawierająca w sobie 
i nadzwyczajne możliwości i nadzwy- 
czajne niebezpieczeństwa. Jakimże był 
jej syn? jej syn był mieszczaninem, 
który się zabłąkał w świat sztuki, był 
cyganem literackim, odczuwającym tę- 
sknotę za izbą, pełną ładu i serca, i był 
artystą z wyrzutami sumienia. „Stoję 
między dwoma światami, i w żadnym z 
„nich nie jestem w domu, i dlatego nie 
łatwo mi żyć”. Dlatego też, jego sztu- 
ka jest tak głęboka i interesująca, i 
niepokojąca zarazem, i pełna tragizmu, 
i pełna zawiłych ludzkich  probłema- 
tów — ujętych, zamkniętych, zaklętych 
w skończoną doskonałą tormę, do któ- 
rej z wielkim trudem i mozołem do- 
szedł. 

Zaczął cierniową i wzniosłą drogę 
twórczości dziełem, nad którem, zma 
gając się ciągle, pracował przeszło 
dwa lata*) — to powieść dwutomowa 
p.t. „Die Buddenbrooks“ (1900 r.) Są 
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Przy licznych dolegliwościach kobiecych 
naturalna woda gorzka Franciszka-jozefa“ 
sprawią znakomitą ulgę. Świadectwa klinik 
chorób kobiecych stwierdzają, że woda Fran- 
ciszka_Józefa, jako łagodnie działający środek 
czyszczący, jest stosowana z doskonałym” 
skutkiem zwłaszcza u położnic. żądać w apt. 
i drogerjach W. Z. P. W. 84. 
46850—0 

BIURO TŁUMACZEŃ 
w różn. jęz., korespondencja w n'em., 
franc., angielsk,  włosk., hiszp. 
Lekcje języków D. RABINOWICZ 

Wilao, Piłsudskiego 19. — 
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Y PRZEBÓJ ŚWIATA!   
  

— УАРОЫ М, 
Mamy zaszczyt powiadomić Szanowną ЕСЕ Į p Cudo im 
Klijentelę, iż od dnia 20. XI pracuje USMIERZ A BOLE FAN A „MIASTO MIŁOŚCI” 

w firmie „POL i KLEMENS" $ © Ё 
jalistka damsk PODACRYCZNE у ® p } EOS оао Pasio) CZE ld  „ładntka z (arie „Alt 4 

Z powažaniem ARTRETZCZNE в РЕТКО(%ЬС‘%‚М:’ЗЁ% e 

Zakład „POŁ I KLEMENS" me = į Эке ЕНУ ' tryzjerski ** ubryko Chemiczna. EGE biobonii: Pp w kinie w 

Wileńska 14. tei. 114. ARS ZAWA -Burakowka 6 dom od NKADZOWUNOKAMNAWEZNAJENONNAM į 

GENMIGWEWOWE 
! і 

8 
Z dniem 1-g0 stycznia 1930 r. wszystkie wyroby 

firmy „JAROTTI*, Gdańsk 

„x Czekolady, Kakao, Pralinki 
ukażą się pod“ firmą 

  

Ta sama jakość, Te same metody iabrykacyja 

Ci sami dyrektorzy, Ci sami przedstawiciele. 

życiem, kulturą i nerwami — jest obra 
zem zupełnego upadku i rozkładu du- 
chowego. Powieść ta, według jedno- 
zgodnej opinji krytyki niemieckiej, sta- 
nowi epokę w rozwoju niemieckiego 
powieściopisarstwa. Spełnione są w 
niej wszystkie postulaty, jakie stawia- 
my powieści: idea, akcja, kompozycja, 
styl — wszystko doskonałe. 

Z utworów, wydanych po Budden- 
brookach,: podnoszony bywa  zwykle 
trzyaktowy dramat p.t.'„F orenza*. Dra 
mat to ni sceniczny, nie o formę dra- 
matyczną chodziło zresztą  Mannowi. 
Jest to raczej, jak pięknie wyraził się E. 
Brei ter, szukanie człowieka na falach 
historji: Lorenzo Medici i Savonaro la 
— oto problem. linstynkty ujarzmione 
przez piękno — i asceza, między które- 
mi staje piękna Fiore, symbol Florencji 
renesansowej, Florencji o którą toczy 
się wałka. : 

Dramat ten ugruntował sławę i 
wiełkość Tomasza Manna w Niemczech 
Natomiast jeden z następnych jego u- 
tworów wywołał w Niemczech burzę— 
burzę protestów i uwielbienia. Utwo- 
rem tym była długa nowela p.t. „Der 
Tod in Venedig“ — „Śmierć w Wene- 
cji“ (r. 1913). W noweli tej poruszony 
jest drażliwy i odwieczny temat: miłość 
artysty do młodego chłopca. Starzejący 
sie, syt sławy i zaszczytów, Gustaw 

Od wydania tej książki przez kilka 

lat wojny Tomasz Mann milczy; jeno 

rok 1917 zmusił go do zabrania głosu 

w sprawach politycznych swego kraju. 

Wydał on w tym roku książkę p.t. 

„Betrachtungen eines Unpolitische“ — 

„Rozwažania pewnego niepolityka“, 

która jednak odbiegała zapewne znacz” 

nie od nastrojów i opinji, panującej w 

Niemczech w owym czasie przyśpieszo- 

nego i wojującego patrjotyzmu, skoro 

przeszło się nad nią do porządku dzien 

nego. A 
Dopiero w kilka łat po wojnie uka- 

zała się ostatnia wielka powieść To- 

masza Manna — „Der Zauberberg“— 
„Zaczarowana góra. 

„Jest to — powiada jeden z k ryty 
ków — nietylko korona dotychczaso- 

wej twórczości Manna, ale i perła twór 
czości europejskiej — ten fascynujący 

i potężny hymn na cześć myśli ludzkiej. 
Tyłko rasowy intelektualista, tylko nie 
pospolity znawca wszystkich — bezma- 
ła wszystkich — spraw i zawiłości 
współczesnego ducha mógł zaatakować 
z takim kunsztem i mistrzostwem oko- 
py św. Trójcy, na których przebywa 
zdezorjentowana, osamotniona, tragicz- 
na, pełna niepewności i złych przeczuć 

psychika współczesnego europejczy- 

ka. Zauberberg — góra zaczarowana— 
jakieś sanatorjum w Davos, urasta tu 

te. dzieje kilku ginących pokoleń silne- Aschenbach u schyłku życia ujrzał o- do rozmiarów demonicznej wizji inte- 
go kiedyś fizycznie i moralnie kupiec- bjawione, ucieleśnione zmysłowo pięk- lektualnego piekła, w którem dwa pier- 

kiego rodu Buddenbrooków, który po no w oszałamiającej „urodzie młodego wiastki—humanitaryzmu i terroryzmu 

woli z wyżyn bogactwa i sławy stacza polskiego chłopca — Tadzia. lncipit prowadzą zaciekły bój o duszę wolne 

się w przepaść, Od ojca rodu, ana Bud tragoedia. Mann w niesłychanie sub- go człowieka”. Duszą tą jest młody pa- 

denbrook — uosobienia siły i dzielno- telny i przenikliwy sposób usiłuje roz- trycjusz hamburski Hans Castorp, spe-, 

ści — do prawnuka, który, zmęczony 

*) Oto nauka dla tych dzisiejszych pisa 
rzy, którzy w ciągu dwóch miesięcy piszą 
pięciusetstronicowe powieści! 

     

wiązać psychologicznie to tragiczne za dzający kilka łat w sanatorium w Da" 

gadnienie. Jedni uznali utwór za zbrod vos w atmosierze choroby i nieuchron 

nię niemal, inni twierdzili, że pod wzglę mej śmierci, i w pragnieniu miłości i ży 

dem artystycznym nowela ta jest bodaj cia. Najzawilsze sprawy duchowe i me- 

najdoskonalszem z dzieł Manna. „tafizyczne, przyrodnicze i społeczne i 
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erotyczne, boskie i ludzkie splatają się) 4 
w tej powieści w straszliwy blednik, | 
pełen sprzeczności, w którym lat sie- | 
dam w udręce nieznośnej żyje i wal- | 
czy Hans Castorp. 

Jest to książka trudna i mądra, bo- 
lesna i radosna, książka, w której po- | 
woli i stopniowo w piekle współczes 
ności dojrzewa, i rozwija się, i do szczy 
tów wzniosłości dochodzi — człowiek. 

A jakże nad nią pracował autor? 
Dziesięć lat pracował Tomasz Mann 
nad tem dziełem z prawdziwą zaciekło- 
ścią. Tworzył z wielkim wysiłkiem, i w 
tym czasie jakby nie istniał dla otocze- 
nia. O Castorpie mówił jak o osobie re. 
almej. Padsuwał mu najrozmaitsze spo 
soby walki z jego cierpieniami. Myślał, 
czuł i żył swoim bohaterem. Czyż nie | 
warto zastanowić się nad tem? Czy ie Ą 
zmusza to do reileksyj nad tem, co to! 
jest twórczość? I co jest jej źródłem? 
1 skąd ta zaciekłość i szamotanie się 
nieskończone? — Niech Tomasz Mann 
sam udzieli na te pytania odpowiedzi. 

„Piękność, zapamiętaj to sobie, Pię- 
kność jest boską, Piękność jest drogą 
artysty, wiodącą go ku Duchowi. I | 
wiedzieć musisz, że my, poeci, iść nie 
możemy drogą Piękności, jeśli Eros nie 
przyłączy się do nas i nie narzuci się 
nam na przewodnika. Choćbyśmy na” | 
wet byłi bohaterami, karnymi wojowni- 
kami, to przecie jesteśmy jak kobiety, | 
Ibo namiętność jest naszem podniesie- 
niem i naszą tęsknotą musi pozostać 
Miłość — jest to rozkosz i sromota na 
sza . I jedno tylko jest nasze dążenie: 
Piękno, to znaczy: naiwność, wielkość 
i nowa powaga, i szczera prostota, i 
forma“. 
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Narazie hea tylułu 
Na ogłoszenie w „Słowie”* o recen- 

zji przez nas wydawnictw szkolnych ©- 
dezwały się dotychczas trzy wydawni 
ctwa. „Nasza Myśl'* — Słonim — pi- 
semko organizacyj uczniowskich przy 
P.S.N.M. w Stonimie. „Nasza Myšl“ — 
mies. ucz. gimn. i sem. państw. w Sło- 
nimie (snać międzyszkolne prawo pra 
sowe nie wzbrania używania jednako- 
wych tytułów). I „Na ławie szkolnej'— 
wydawnictwo klasy Gej b. gimnazjum 
Elizy Orzeszkowej w Wilnie. 

Jestem w prawdziwym kłopocie, 
jak zatytułować rubryki recenzyjne . 
„Poezja i proza najmłodszych*', nie wy- 
pada bo cóż powiedzą najmłodsi z pod 
przyszłych i teraźniejszych arkad. Sza- 
fować za bardzo wytykaniem sztuby 
też nie psychologicznie. Odłóżmy więc 
drażliwy temat do przyszłej recenzji. 

Byłoby może niezupełnie pedagogi- 
cznie wyróżniać nazwiska autorów, 
wtedy kiedy utwory stoją, bo stać je- 
szcze muszą, na mniejwięcej jednako- 
wym poziomie. Więc tylko kilka słów 
o tem , dlaczego wydawnictwa takie są 
niezmiernie pożyteczne i jak je należy 
traktować. Przeciwnicy imprez tego ro- 
dzaju twierdzą że: 1) prasa szkolna od 
rvwa młodzież od zajęć szkolnych, 2) 
wyrabia próżność. Absolutnie się z tem 
nie godzę. Od zajęć szkolnych jeszcze 
więcej odrywa skauting, futbol i Я- 
zgawka, próżność — lusterko, piątka 

«i zwycięstwo sportowe, a przecież nikt 
ani sportu nie potępi, ani wyśledzi, co 
robi mała Ewa w swoim pokoju. Cza- 
sopisma szkolne i ich naturalny dałszy 
ciąg uniwersyteckie — mają za zada- 
nie skupić młodzież poważniejszą, bar- 
dziej w naukach i literaturze rozmiłowa 
ną, przyszłą producentkę i konsumentkę 
książek. W tym celu jednak redakcje 
wydawnictw młodzieży powinny zwró- 
cić uwagę na dwie rzeczy: 1) na szcze 
rość przeżyć, 2) na umieszczanie wy- 
pracowań z zakresu literatury, historji 
i mauki. Cóż za miły np. wierszyk 
chociaż i o niemiłych pisze się tam 
chwilach. 

U nas w budzie. 

U nas w budzie, to żyć mile, 
Cicho spływa szkolny czas 
Dwója słodzi ciężkie chwile 
Któż jej nie zna z pośród nas? 
A gdy się ożenisz z dwóją 
ciężkie życie wtedy masz 
Nim cię trójką znów podkują 
Wiele potu za ta dasz! 

Wedle naukowości, przoduje „Na- 
sza Myśl* org. uczniowskich w Sło- 
nimie. Za art. „Trochę o zwyczajach 
na Białorusi” należy się trzykrotne bra 
wo. Mil jmy nadzieję, że i pozostałe re- 
dakcje w następnych numerach zwrócą 
na to uwagę. A nic dziwnego, że do- 
tychczas nie zwróciły, bo oto co pisze 
mi redaktorka jednego z pisemek o tru 
dnościach technicznych, które sami tak 
dobrze znamy w „Słowie*. 

„Szanowny panie... pierwszy numer 
wydaliśmy podwójny, drugi spóźnił się 
i teraz spiesznie ubiera się w liljowe 
aa” aby móc się ukazać oczom ludz- 

im. 
Niebardzo dobrze nam się on udał. 

- Byiśmy niedoświadczone. Nie umiały, 
śmy obchodzić się szapirografem, a on 
aie chciał nas słuchać”... 

Okropne stworzenie ten szapirograf. 
Ale za moich czasów szkolnych był je- 
szcze gorszy. Odwagi więc sz. redakcjo 
wytrwałości, woli, i do zobaczenia po 
2-gim nr. „Ławy szkolnej. KŁ 
  

i Sprostowanie artykułu „Dziennika 
Wileńskiego" 

„Proszeni jesteśmy o zamieszczenie nastę- 
pującego sprostowania nadestai przez 
starostę słonimskiego p. Henszela „Dz. Wileń 
skiemu” którego zamieszczenia „Dz. Wileń- 
ski“ odmówił. 

Na podstawie art. 30 Rozporządzenia Pre 
zydenta R.P. z dnia 10 maja 1927 roku o pra- 
wie prasowem, proszę o umieszczenie w naj- 
bliższym numerze „Dziennika Wileńskiego” 
następującego sprostowania artykułu „Jak 
załatwia sprawy honorowe p. starosta Śłon- 

nimski Henszel“, umieszczonego w numerze 
241 „Dziennika Wiłeńskiego* z dnia 19 paž- 
dziernika rb. a 

1) Nieprawdą jest, że „chore mięso" ©- 
stemplowane z rozkazu dr. Snisarenko przez 
felczera, pojechało do żołądków żołnierzy 
garnizonu słonimskiego, natomiast prawdą 
jest, że zawezwany do zbadania sprawy z 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku in- 
spektor Weterynaryjny dr. Taniewski całko- 
wicie zaakceptował zarządzenie dr. Snisaren 
ko i mięso uznał za zdatne do użytku. 

2) Nieprawdą jest, że starosta Henszel u- 
żywał wykrętów tak, że jego zastępcy zmu 
szeni byli złożyć mandaty. natomiast prawdą 
jest, że zastępcy starosty Henszela mieli 
mandat, ograniczony jedynie do oświadczenia 
że sprawa odmówienia p. Wasiłewskiemu 
prawa udziału w posiedzeniu należy do za- 
kresu czynności służbowych starosty, jako 
przewodniczącego wydziału Powiatowego, a 
tym samym przewodniczącego wspomniane- 
go posiedzenia i że wobec tego p. Wasilew- 
skiemu należało zwrócić się ze skargą do 
władzy przełożonej starosty, a starosta Hen- 
szel satysfakcji honorowej. p. Wasilewskiemu 
z tego powodu odmawia. 

3) Co do afiszowania się kompromitującą 
przyjaźnią z dr. Snisarenko to prawdą jest, 
że wydział powiatowy i Sejmik Powiatowy 
na posiedzeniu w dniu 10. 9. rb. jednomyślnie 
uczcili pamięć dr. Snisarenko, jako zasłużo- 
nego bezinteresownego działacza na polu pra 
cy samorządowej — przez powstanie, a w 
pogrzebie wzięło udział pomiędzy innemi i 
ówczesne T-wo Rolnicze, którego pracowni. 
kiem był p. Wasilewski. 

4) Nieprawdą jest, że społeczeństwo miej 
scowe jak również oficerowie garnizonu sło- 
nimskiego zastosowali względem Pana Hen- 
szela bojkot towarzyski, natomiast prawdą 
jest, że ani staroście Henszelowi, ani dowód 
cy miejscowego garnizonu, ani poszczegól- 
nym działaczom i przedstawicielom społe- 
czeństwa o takim bojkocie nic nie jest wia- 
dome. 

W końcu oświadczam, że sprawę o 0- 
szczerstwo w prasie przeciwko mnie, skiero- 
wałem do władz prokuratorskich, celem po- 
ciągnięcia winnych oszczerstwa do odpowie 
dzialności sądowej 
Stonim dn. 24 paždzier. 1929 r. 

Słonimski Starosta Powiatowy 
(—) WI. Henszel. 

  

SWIECIANY. 

— Z życia sejmiku Święciańskiego. W 
dniach 15 i 16 listopada br. obradował w 
Święcianach w odnowionym składzie Sejmik 
Powiatowy. Odnowienie Sejmiku wyraziło się 
w klęsce żywiołów demagogicznych, gdyż о- 
becny Seimik w większości swej składa się z. 
ludzi stojących na gruncie BBW z R. 

Po zwiedzeniu instytucyj Sejmikowych, 
p. starosta Mydlarz otworzył _ posiedzenie 
przyczem na wstępie poś więcił kilka słów 
gorących działalności śp. Marjana Cywińskie 
= O EA członka Sejmiku i członka 
ady Wojewódzkiej. Powstaniem. uczcił Sej- 

mik pamięć tego dobrego obywatela. Następ 
ne przemówienie p. Starosty poświęcone by- 
ło określeniu członkom Sejmiku ich zadań, 

Zanim przystąpiono do rozpatrywania po- 
rządku dziennego p. ER ize postawił 
wniosek wyrażenia Prezydentowi Rzeczypo 
spolitej i Jego Rządowi zapewnienia współ- 
pracy i podziękowania za wydatną pomoc 
Rządową w dożywianiu ludności dotkniętej 
klęską nieurodzaju. 

Powagę wniosku ku zdumieniu człon. Sej 
miku naruszył jeden ŽAS sprzeciwu niejakie 
go Dubowika z N. Święcian z zawodu agi 
tatora PPS, CKW, a w wolnych chwilach 
tokarza w warsztatach kolejowych. Co _pra- 
wda wystąpienie swe usiłował później Dubo 
wik naprawić postawieniem wniosku podzię 
kowania staroście za dożywianie ludności w 
N. Święcianach. 

Z kolei Sejmik przyją do wiadomości 
sprawozdanie z wykonania budżetu za r. 
1928 — 29 oraz z prac Wydziału Powiatowe- 
go za l-sze półrocze bieżącego roku. Dłużej 
zatrzymano się nad sprawozdaniem z doży- 
wiania ludności, wyrażając uznanie za celo- 
we użycie żywności która była rozdzieloną 
wśród dziatwy szkolnej bez odrobku, wśród 
ludności dorosłej za odrobkiem. Dzięki temu 
zremontowano za odrobek 72 klm. dróg oraz 
szereg a robót wartości przeszło 200 
tys. zł. — 7 dożywiania korzystało: 

W miesiącu. marcu: dzieci w szkołach— 
3724, dziec w rodzinach — 750, dorosłych 
— 953; w kwietniu: dzieci w szk. 4676, dzie- 
ci w rodzinach — 9, dorosłych — 3; w maju 
dziec. w szk. 4995, dzieci w rodz. — 3766, 
dorosłych — 3659; w czarwcu: dzieci wi 
szkołach — 5022, w rodzinach — 10001, 
dorosłych — 7279; w lipcu dzieci w rodzi- 
mach 17454, dorosłych — 18302; w sierpniu: 
dzieci w rodzinach — 3741, dorosłych 6166. 

Z kolei przeprowadzono wybory Wydzia- 
łu Powiatowego do którego weszii P.P. Mi. 
ckiewicz, Adamowicz, Nalewajko, Benisław- 
ski, Żejmo i Cejko. Do Komisji Rewizyjnej 
weszli: P.P. Kopeć, Polkowski, I. Swirbuto 
wicz. Wszyscy zwolennicy BBWR. Do Ra- 
dy Wojewódzkiej wybrano p. Zygmunta Bort 
kiewicza. 

Ze względu na ciężkie warunki w jakich 
znajduje się szkoła rolnicza męska obejmu+ 
jąca tylko 5 ha gruntu ornego nie posiadają- 
ca odpowiednich budynków, a więc nie mo 
gąca dać uczniom swym tyle ile zasadniczo 
szkoła taka dać powinna, Sejmik Powiatowy 
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W polowie grudnia 
chomiony Oddział 

Fabryka Geramiczna Swojafycze 
H. hr. PLATERA-ZYBERKA 

Stacja kol. Pogorzelce pow, Baranowicki 

Rury drenarskie 
do 9 cali średnicy włącznie 

WIELKI MEDAL ZŁOTY 
ną Pierwszych Targach Półaocnych w Wilnie w 1928 r. 

przy ul, Miekiewieza Nr. 7. 
Czynności tego Oddziału obejmować będą: 

OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 
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r. b. zostanie uru- 

P. K. O. w Wilnie 

  

KONTINENTS 
NAB.00 „PROWODNIKA“ 

     

  

JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wybór gatunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny | 

Bcia TROGCY a Ural GS 2 Dom 
handlowy 

  

i KALOSZE? 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 

ilno 

1928 
łaty 

WSZĘDZIE.   

TAJEMNIC 
RIGAUDIN— 

Paryż, 20 listopada 

Od miesiąca zgórą prasa francuska 
zajmuje się aferą bardzo tajemniczą. 
niejakiego Fryderyka Rigaudina, któ- 

rego trupa znaleziono w koszu na dwor 

cu w Lille. Działo się to 13 września. 

Ponieważ kosz został wysłany z Pary- 

ża, przeto policja śledcza w Lilie prze- 
kazała aferę policji śledczej paryskiej 
czyli t.zw. „Siiretć Gónerale", na któ - 

rej czele stoi p. Benois. P. Croissard, 
szef policji lilskiej, dokonał dokładnej 
rewizji kosza, oddawszy przedtem tru- 
pa fakultetowi medycznemu miejscowe- 
go uniwersytetu, gdzie dokonano sekcji. 
Stwierdzono, że Rigaudin został zastrze 

lony i dopiero potem wpakowano tru 

ра do kosza owinąwszy skrawioną gło” 
wę watą. Kawałek tej waty policja lil- 
ska zachowała (resztę spalona po se 
kcji) i przesłała policji paryskiej. | 

Zaczęto w Paryżu szukać zbrodnia- 
rza. Na podstawie jakichś poszlak za- 
aresztowano w połowie października 
ormiańskiego krawca Almazian'a i za 
częto go badać. Policje całego Świata 
„badają przestępców bez żadnej czu- 
łości. Wszystkie biją i są brutalne. Ale 
w. danym wypadku chodzi o człowieka 
niewinnego, z którego może chce się 

zrobić kozła ofiarnego. Dwa dni trzyma 
no go na Qua i des Orfevres, w siedzi- 
bie „Sūretė“ i badano bez przerwy, nie 

"dając mu ani jeść, ani pić, ani spać; 
gdy protestował bito go. W takich wa 

runkach tylka człowiek o wyjątkowo 
silnej woli może się nie przyznać do 

niepopełnionych przestępstw... 

Próbowano wykazać, że adres na 
kartce przyczepionej do tragicznego ko 
sza pisał Almazian: ekspertyza wykaza 
ła, że nie pisał go ani on, anii jego Żo- 
"na. Próbowano dowieść, że Alnazian, 

który co wieczoru po pracy wracał do 
swego domku w Montmorency około 
7 wieczorem, w dzień wysłania kosza 

do Lille wrócił dopiera o 9; otóż kosz 

był wysłany o wpół do 9ej z dworca 
Północnego... I ta poszlaka się rozwia- 

'ła, bo trzech świadków widziało owe 
go wieczoru Almaziana w Montmoren- 
cy o 8 wieczór. Wreszcie, w ubikacji 
tylnej za magazynem Almazian'a w Pa 
ryżu, przy ul. Saint - Gilles, znaleziono 
ślady krwi. Almazian na to odpowiada, 
że jego żonie nieraz krew idzie z nosa.. 

Miesiąc już trwało badanie, kiedy. 
'nagle policja paryska znalazła w tragi 
cznym koszu skrawek papieru koloro- 
wiego, akurat takiego samego jak pa- 
pier nalepiony na oknach magazynu Al 
mazian'a. Tym razem policja lilska za. 
protestowała: „Myśmy, powiada p. 
Croissard skrupulatnie kosz  przeszu- 
kali i niczego w nim nię znale zliś- 

2 SS I ITA my...“ Almazian tymczasem ciągle jest 

upoważnił Wydział Powiatowy do poczy- 
nienia wszelkich kroków dla zorganizowania 

rzez Państwo Szkoły DANCE. męskiej w 
uscianach i przekształcenia oły obecnej 

męskiej na że ńską, która i w warunkach 
obecnych mogłaby istnieć. у 

Wezwano też Wydział Powiatowy do 
wdrożenia kroków zmierzających do upań- 
stwowienia Szkoły Zawodowej Żeńskiej .w 
N. Święcianach, albowiem powiat rolniczy 
nie jest w stanie ponosić tak wysokich kosz- 
tów na szkolnictwo .zawodowe o charakte- 
rze więcej miejskim. Z nastrojów panują- 
cych wśród członków Sejmiku widocznem 
było, że Sejmik Powiatowy o ile nie osiągnie. 
większych dotacyj na tę szkołę zdecyduje się 
nawet na jej likwidację. 

Z innych spraw załatwiono sprawę sta- 
tutu emerytalnego pracowników samorządo - 
wych, przyjęcie na rzecz Sejmiku budynków 
i gruntu po b. gminie Michałowskiej, statut 
Międzykomunalnego Związku Szpitala Psy- 
chjatrycznego w Kojranach, gwarancję dla 

w) „Rolnik* w wysokości 100.00 zł. 
it. d. (w 
  

GŁĘBOKIE. 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. 
W dniu 12 listopada rb. w sali biura wy- 
działu powiatowego w Głębokiem odbyło się 
pod przewodnictwem p. Jankowskiego 
starosty, pierwsze po przeprowadzeniu wy- 
borów we wszystkich gminach wiejskich — 
posiedzenie Dziśnieńskiego Sejmiku Powia- 
towego. 

Na posiedzeniu tem poza omówieniem 
szeregu spraw bieżących i wysłuchaniu szcze 
gółowego sprawozdania z działalności Wy- 
działu Powiatowego, zapadły nastęupjące u. 
chwały: o przystąpieniu do związku między- 

komunalnego dla budowy i utrzymania szpi 
tala psychjatrycznego w Kojranach około 
Wilna, upoważnienie Wydziału Powiatowego 
do podjęcia krótkoterminowej pożyczki w 
kwocie 100.000 zł. z Ministerstwa Skarbu na 
wykonanie budżetu rocznego, ponieważ lo- 
kalne środki Związków Komunalnych z po- 
wodu klęski nieurodzaju nie pozwalają na 
normalne prowadzenie gospodarki samorządo 
wej, upoważnienie organów Komunalnej Ka- 
sy Oszczędności do zaciągania zobowiązań 
do 2.000.000 (dwa miljony zł.), prosić czyn- 
niki miarodajne o poruczenie Komunalnej 
Kasie oszczędności w Głębokiem zastępstwa 
Banku Polskiego, zaopinjowania projektu 
przepisów przeciwpożarowych — ponadto do 
konano wyborów uzupełniających członka 
Wydziału Powiatowego. Wybrany został p. 
Bujwid Józef — kierownik Syndykatu Rolni- 
czego w Dziśnie i uzupenłiające wybory 
członków Sejmikowej Komisji Kulturalno - 
Oświatowej. 

Na wstępie posiedzenia obecny na zebra- 
ńiu p. Szepietowski — Inspektor Szkolny wy- 
głosił referat o stanie szkolnictwa i oświaty 
pozaszkolnej na terenie powiatu, podkreśla- 
jąc konieczność prowadzenia systematycz- 
nej akcji rozbudowy łokali szkolnych, przy- 
taczając dane o przyroście dzieci w wieku 
szkolnym. W przededniu posiedzenia Sejmiku 
Powiatowego odbyło się posiedzenie Wydzia 
iu Powiatowego. Na posiedzeniu tem po wy- 
słuchaniu sprawozdań z działalności poszcze 
gólnych działów Sejmiku omówiono sprawy 
objęte porządkiem dziennym Sejmiku, załat. 
wiono szereg spraw bieżących, między in- 
nemi zaopinjowano płan rozmieszczenia w 
powiecie zakładów alkoholowych. Następne 
posiedzenie zostało wyznaczone na 25 fi. 
stopada rb. na którem poza sprawami bieżą- 
cemi będzie omawiany 3 letni plan prac Dzia 
łu Rolnego Sejmiku. 

pod kluczem. Policja żadnych dowo - 
dów niema, ale na wolność go nie wy 

puszcza. Prasa lewicowa upomina się 
za Ormianin em i protestuje przeciwko 
samowoli policji; Liga Obrony Praw. 
Człowieka uchwaliła rezolucję w: obro, 
nie Almazian'a, którego broni adwokat 
J. Ch. Legrand. 4 

Nawet przypušciwszy, že Almazian 
jest bardzo zręcznym mordercą i że po- 
licja ma jakieś poszlaki, o których nie 
wiemy; nawet pamiętając o tem, że 
prasa lewicowa zasadniczo nie lubi po 
licji, — to jednak ma się wrażenie, że 
cała ta afera istotnie w niepochlebnem 
świetle stawia policję francuską. Dzie 
ją się czasem w republikańskiej Francji 
rzeczy, którychby się nie powstydziła 
carska „ochrana“. Takie się ma przy- 
najmniej wrażenie. Do dziś dnia nie z0- 
stała wyświetlona sprawa śmierci mło- 
dego Filipa Daudet'a z roku 1923; pra 
wdopodobnie, przez pomyłkę lub w bój, 
ce, zastrzelili go agenci policji śledczej, 
a potem inscenizowali samobójstwo... 
Równie tajemniczo przedstawia się 
śmierć Rigaudin'a, a kto wie czy: nie 
większa to sensacja? 

Bo proszę tylko posłuchać. Jak wia- 
domo, w czasie wojny zabrał się Cie- 
menceau energicznie do szpiegów, an- 
tymilitarystów i defetystów. Jednym z 
nich był Miguel Almereyda; posiadał 
podobno dokumenty kompromitujące 

ZA AFERA 
ALMAZIAN 

kilka osobistości z francuskiego świata 
politycznego, to też pewnego ranka, za- 
nim doszło do przesłuchania uwięzio- 
nego znaleziono go w celi uduszonego... 
Ale dokumenty miała na przechowaniu 
żona Almereydy. Ta ostatnia, w obawie 
aby jej dokumentów nie odebrano siłą 
czy podstępem, oddała jej swej przyja 
ciółce, pani Blanc. Otóż na kilka dni 
przed Śmiegcią Rigaudin'a pani Blanc 
została tajemniczo zamordowana przez 
niewykrytych sprawców... 

— Ale co to ma wspólnego z afe- 
rą Rigaudin - Almazian? — zawołasz 
czytelniku. 

Co wspólnego? Owych dokumentów. 
' Almereydy nie znaleziono u pani Blanc, 
albowiem oddała je do schowania swe 
mu synowi, którym był właśnie Fryde 
ryk Rigaudin. A nazajutrz po zniknię- 
ciu Rigaudin'a, ale przed wykryciem ko, 
sza na dworcu, pięciu nieznajomych pa- 
nów splądrowało mieszkanie ofiary w. 
Lille. Ponieważ nie było śladów włama- 
nia, przeto ci panowie mieli klucz. Istot 
mie, przy trupie Rigaudin'a klucza jego 
mieszkania nie znaleziono. Żadnych do 
kumentów w jego mieszkaniu już także 
niema. 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

JEZ LORO 
Wieczór i jesień słodko się zmierzcha 

nad jeziorami, 

ukośna czajka, sunąc — po wierzchu 

zwierciadła leżące łamie. 

Rzeczka jezioro bagniste łączy 

z drugiem i trzeciem... 
Wszędz'e dokoła woda się sączy, 

pod trzciną przez moczar świeci. 

Wznoszą buławy czarny aksamit 

przeciwko światłu, co pierzcha.... 

Ponad mok adłem, nad jeziorami 
wieczór się zmierzcha. 

Il. 

Zamyka się oko księżyca, 2 
otwiera się inna žrenica; 

brzeg jeszcze głębiej pociemniał. 
Jezioro spogiąda we mnie. 

„Tamta — co na dnie łeży — 

ze wszystkiego się wodzie zwierza... 
Stoisz tu z głową pochyłą: 

całeś życie przed nami ukryła? 
Odeszłaś od nas dzieckiem, 
odmieńcze podstępny, zdradziecki; 
jasnowłosą byłaś dziewczynką... 
Dziś sprzedajesz nasze tajemnice na rynkach! 
Otoś już wszystko bez mata 

dla głuchych miast wyśpiewała: 
płusk fal, kwilenie jastrzębi, 
muszelki — kwiatuszki głębin. 

Wyśpiewałaś i mgłę i pioruny, 
lecz o jednem nie wiedzą twe struny 

— że głęboko zaplątany w ziele 

na dnie naszem kołysze się szkielet... 
„Ciało dawno muł poprzeżerał, 

białych żeber rząd się otwiera... 

„.Przepływają oddechem chybkim 
przez jej pierś białostrunną — rybki..." 

HL. 

Ta sama jesienią na powietrzu nić: 

cóż tam nad jeziorami za nowina może być? 
Tam piorą koszule te same dziewczęta, 
może która z nich i dom i mnie pamięta? 
Może Judytka Józię zapyta: 

„Gdzie to wędnuje dziś ta — co nas uczyła 

czytać?" 
Może westchnie która, albo się zaśmieje 
jedna... druga... trzecia... po kolei. 
Siostrzyczk* moje, łoteweczki jasnookie, 
stoję i ja nad jeziorem... A jezioro to głębo- 

kie, głębokie! 
Głębsze, niż Bałta, i Lubist, i Kosz, i Dąb 

jezioro... 

Stoję nad wodą wielką, a przebyć mi ją 

niesporo. 

Och, gorsza ona, zimniejsza, niż ta, w której 
pierzecie i maczacie wasz łen i konopie! 

A jednak trzeba... I może przejdę ją, przepłynę. 
A może się utopię... 

Kazimie:a Hłakowiczówna. 
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Wychowanie i głaskanie 
po główce 

Omawiając „twórczość literacką wi- 
leńską** w Dzien. Wil.. (r. 1929 Nr. 75) 
p. prof. Stanisław Cywiński po wymie- 
nieniu nazwisk wilnian urodzonych i za 
klimatyzowanych, którzy „w gmachu 
polskiej literatury zajmują kącik swój 
własny”, dodaje: „Szereg ten mógłbym 
uzupełnić niemniej licznym pocz tem 

_ nazwisk poetyzującej młodzieży aka- 
 ,demickiej, ale tego nie uczynię ze 

względów pedagogicznych". Ciekawe 
to zaiste względy i zagadkowe. My — 
„młodzież poetyzująca** dość często o 
nich myślimy i rozmawiamy, a domy- 
ślić się ich ukrytego Znaczenia nie mo- 
žemy. Ježelišmy się bezprawnie wep- 
chali w ów „kącik*, to dlatego nie 
można nam o tem powiedzieć — czyż- 

„by „względy pedagogiczne obowiązy- 
wały aż do tak szkodliwej dla nas i dla 
społeczeństwa grzeczności. — Szkod- 
liwej dla nas, bo utrzymuje nas w 
błędnem mniemaniu o sobie, szkodliwej 
dla społeczeństwa, bo zwiększa ilość 

 grafomanów. Jeżeli mamy choć jakie 
takie prawa do tego kątka, to dlacze- 
go nie wolno nic o nas mówić? Przy- 
zwyczajeni jesteśmy do  koleżeńskiej. 
krytyki, w której od lat kilku nie było 
ani pochwał ani przygan, — w której 
wszystka poświęcone jest szukamiu 
właściwych danemu człowiekowi dróg. 
Takiej też krytyki czekaliśmy od star- 

  

szego społeczeństwa wydając  celniej- 
sze wyniki twórczości naszej czy to na 
łamach „Ałma Mater Vilnensis* czy to: 
mików S. T. O. 

Cieszymy się bardzo, że zdanie p. 
prof. Cywińskiego jest jego osobistem 
zdaniem i że szereg innych niemniej ce- 
nionych przez nas krytyków wileńskich 
i warszawskich dało możność nam prze 
czytać i wziąć pod rozwagę ich zda- 
nie (niezawsze dla nas pochlebne) o 
naszych poezjach. Zapewniam p. prof. 
Cywińskiego, że ostra i surowa ocena 
kol. Obiezierskiej, nawet ordynarna w 
tonie bezimienna wzmianka w Gaz. 
Warsz. była przyjęta przez nas z wiel- 
kiem zaciekawieniem a nawet wdzięcz- 
nością, mimo, że ta ostatnia bezapela- 
cyjnie odsądzała nas od prawa do 
własnego kącika w Iteraturze. Zważy- 
liśmy każdy z osobna i wszyscy razem 
to, co tam grzecznie, czy mniej grzecz- 
nie o nas powiedziano i staraliśmy się 
stąd wysnuć wskazówki na przyszłość. 
Rezultaty wychowawcze były tylko do- 
datnie. 

Z innej znów strony nie wzbiły nas 
w dumę sumienne i, aż za staranne jak 
na tak znikomo małe figury, recenzje 
p. Ludwiki Życkiej w Dzien. Wil. p. T. 
Łopalewskiego w Kur. Wil., p. K.W.Z. 
w Wiadomościach Literackich i paru 
innych. Znowu znaczenie ich wycho- 
wawcze było tylko dodatnie. O ile zda- 
nia ujemne były hamulcem w niewła- 
ściwych zapędach, o tyle te były ostro- 
gą do dalszej pracy nad sobą. 

-— Tak to jakoś się złożyło, że zwąt- 
piliśmy całkowicie w moc demoralizu- 
jącą pochwał i przygan. O tyleśmy się 
nie zdemoralizowali, że gdyby dziś po 
kilkoletniej wspólnej pracy, wykazano 
nam, że wszystkie nasze wysiłki są nic 

warte przestalibyśmy pisać i roze- 
szlibyśmy się każdy w inną stronę do 
jakiejkolwiek owocniejszej pracy, — 
oczywiście z żalem, ale nie do krytyka 
jeno do samych siebie za stracony czas, 
Naprawdę jesteśmy przekonani, -że 
„pochwały warszawskich salonów* nie 
tak dalece zdemoralizowały Norwida, 
jak to sądzi szereg krytyków od Ga- 
szyńskiego do Krechowieckiego. Żeby 
choć jeden z Zailów potrafił wytoczyć 
poecie przynajmniej jeden rzeczowy 
zarzut, dyskwalifikujący jego twór- 
czość, toby napewno Norwid przestał 
pisać, a gdyby mu krytyk zechciał po- 
święcić trochę czasu i wykazać w czem 
tkwią zewnętrzne, a niekiedy możliwe 
do usunięcia powody jego niezrozu- 
mialstwa, niewątpliwie Miriam i p. 
prof. Cywiński mieliby mniej roboty z 
odszukiwan' em rzeczy pogrzebanych 
przez pedagogiczne przemilczanie. 

Tyle o względach pedagogicznych, 
— a teraz o głaskaniu po główce. Kie- 
dy p. L. Życka nazwała nas „embrjo- 
nami“ poezji, by'iśmy tem nawet roz- 
czuleni, chociaż w duszy pragnęliśmy 
mniej fizjologicznej przenośni. Rozczu* 
lito nas, že „embrjcnom“ recenzentka 
poświęciła tyle uwagi i pracy, lecz kie- 
dy nasz starszy kolega Kazimierz Le- 

czycki zaczął nas głaskać po główce i 
pisać mniej więcej tak: „a, caca, 
grzeczni jesteście, pięknie i nieszkodli- 
wie się bawicie“, — to nas troszeczkę 
oburzyło. On kość z kości, krew z krwi 
Uniwersytetu Stefana Batorego, przed 
wyjazdem do Francji, najruchliwszy i 
najczynniejszy członek rodziny akade- 
mickiej, on, który miał czas i na samo- 
pomocowe poczynania i na literaturę i 
na politykę i na życ'e towarzyskie, te- 
raz niema czasu, albo poprostu leni się 
w sposób wołający o pomstę. Leni się 
nawet przeczytać to, o czem pisze. Pi- 
sząc o Nr. 8 „Alma Matris Vilnensis“ 
najoczywiściej nie czytał tego pisma, 
bo twierdzi, że tam w recenzji o jego 
(Leczyckiego) książce Dorek Bujnicki 
wysilał się na komplementy. Tymcza- 
sem recenzja ta zawiera więcej zarzu- 
tów niż pochwał. Odnieśliśmy się do 
jego książki rzetelnie, starając się z 
niej wydobyć wszystko, co naszem zda 
niem godne jest zaliczenia in plus i in 
minus, a on nawet nie raczył przeczy- 
tać tego, co a nim piszemy. Znowu mi 
się przypomina Fr. Wężyk, krytykują- 
cy Promethidiona, którego nawet treś- 
ci nie znał. Pocieszamy się więc tem, 
że to rzecz nie nowa w Polsce. 

Następnie trafiły w ręce p. Leczyc- 
kiego zbiorki S.T.0. — Znowu. mniej 
więcej ta sama  historja. Przewrócił 
kartki, pogłaskał pa główkach, nazwał 
Landfisza intelektualistą, wyróżnił for- 
mę Sosnowskiego i poradził, żebyśmy 
wszyscy razem przejechali się na Ri- 

vierę czy do innych Włoch. Rada arcy- 
ponętna, przyjemność i pożytek stąd 
wielki (z podróży nie z rady), ale ta 
sokół na sęku, a mybyśmy woleli mieć 
wróbla w ręku. Niechby raczej sz. kry- 
tyk zniżył się do naszego dzisiejszego 
stanu rzeczy i uwierzył, że zaśniedzia- 
łe Wileńczuki, którzy z różnych powo- 
dów nie mogą pozwolić sobie na po- 
dróż zagranicę jednak niekoniecznie 
muszą iść w ślady Hłakowiczówny, nie- 
koniecznie mają opisywać stodoły wy- 
bierać tematy dla lalek. Że stodoła i 
lalki —- to byłyby dla nas właśnie te- 
maty wyszukane, bo żaden z nas lal- 
kami się nie bawi i zajmować się ho- 
dowlą bydła nie zamierza. Że natomiast 
my dzieci miasta wplątani jesteśmy w 
wir codziennego życia miejskiego, że 
choć wiele rzeczy widzimy przez płach- 
ty barwnych afiszów i zapstrzonych 
gazet, przez rozedrgane światłocienie 
ekranów, że choć wiele rzeczy w nas 
zagłusza zgiełk, wrzawa i nieustająca 
gorączka życia wielkomiejskiego, to 
jednak tematy takie, jak „„Cywilizacja” 
jak „Woodrow Wilson“, jak „Wielka 
parada šmierci“, — to nie są „tematy 
wyszukane lecz to są rzeczy, > które 
się nam w duszy palą, które nam dusze 
wypełniają, nie zostawiając miejsca 

„ani na stodoły, ani na lalki, ani na 
właściwe naszemu wiekowi sielanki 
i erotyki. I nasz „Bunt* to nie bunt 
młodych jurnych byczków, lecz odbi- 
cie (może słabe i złe) tego buntu, 
którego zarzewie widać na świecie, 

buntu przeciw bezduszności, przeciwko 
zmechanizowaniu życia z jednej a prze 
ciw jałowemu mistycyzmowi i marzy- 
cielstwu z drugiej strony, Każdy czyn 
w poezji odtworzyć, każdy czyn nat- 
chnieniem i zapałem poetyckim poprze” 
dzić — to są nasze cele. Ten, zdaje mi 
się, cel przyświecał zawsze i kol. Le- 
czyckiemu. Czyżby przez te dwa lata 
jego pobytu we Francji drogi nasze tak 
się rozeszły, że on nawet zrozumieć nas 
nie chce. 

Zostaje mi jeszcze przeprosić za nie 
praktykowaną zazwyczaj krytykę i to 
przez krytykowanego. Tylko dlatego 
odważyłem się na niniejszy artykulik, 
że bardzo nam „poetycznym akademi- 
kom“ zależy na wymianie myśli dokoła - 
absorbujących nas tematów, zależy wię 
cej. niż na pochlebnych dła nas pedago- 
gicznem niedomówieniu i głaskaniu po 
główce. Wł Arcimowicz. 

  

Zamieszczamy ten artykuł z kół młodzie- 

ży literackiej pochodzący, chcąc stworzyć 
jaknajżyczliwszą atmosferę dla jej “worczošci 

Nadmienić jednak muszę, że na przysz- 

łość będziemy się przytrzymywali zasady 
nieumieszczania „krytyki* krytyki. jest bo- 

wiem to ze wszech miar niewskazane by 

autor polemizował z krytyką. Trudno też się 
zgodzić na zarzut p. Arcimowicza postawio- 

ny p. Leczyckiemu, że krytyk nie przeczytał 
książki, o której pisał. Znając p. Leczyckiego | 
mogę zaręczyć, że daleki jest od tego typu 
recenzentów. W. P- 
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O LUDZIACH CZARNYCH 
w Wileńszczyźnie, 
Nie będzie tu mowy ani o ludziach od 

urodzenia czarnych, ani też o ludziach już 
w, wieku późniejszym przez bliźnich oczer-- 
nionych. Ludzie, o których tu piszę, nie po- 
siadają czarnych charakterów, ani nie patrzą 
czarno ma Świat, ani też nie są faszystami, 
choć się nazwali czarnymi. Nazwali się, ot, 
tak.. z przekory. Wzięli jeszcze za godło 
cyfrę 13 i śmieją się z przesądów o feralno- 
ści, bo wiedzie się im, jak rzadko komu. 

Jeśli jest jeszcze ktoś, kto nie wie o kim 
mowa, to mu powiem wprost, że o Czarnej 
Trzynastce Harcerskiej w Wilnie. 

Kiedy już prawie każdy Wiinianin na 
własne oczy sprawdził początek ery asfalto- 
wej naszego Grodu, kiedy sesja sejmu obie- 
<uje sensacje najwcześniej za dwa tygodnie. 
kiedy pochmurne i błotniste dnie odbierają 
wiarę w istnienie słońca, zabieram się do 
tematu letniego, słonecznego, a z pewnych 
względów obchodzącego Wilno: kreślę dzieje 
ubiegłego lata Trzynastki Wileńskiej. 

Na początku więc obóz pod Mickunami. 
Ładna polana otoczona stuletniemi sosnami, 
w pobliżu wysoki, ładny brzeg Wilenki, oto 
główne tło obrazu. W dzień promienie słoń. 
ca a wieczorem światło ogniska, gwiazd i 
księżyca — to oświetlenie tego obrazu. Czar- 
mi iudzie — to główne postacie. 

Właściwie nie może być mowy o jednym 
obrazie tylko o całej galerji. Rano pobudka. 
Słońce uwzięło się każdą kropelkę rosy za- 
mienić w drogocenny brylant. Powietrze, nie 
powietrze lecz jakiś bałsam stworzony z wo- 
ni żywicznej i jakiejś rozpylonej wody ze 
„Zdroju Życia”. Wypoczęte ciała ludzi czar- 
nych prężą się w ruchach gimnastycznych. 
„Płuca ich z lubością wchłaniają samą rzeź- 
kość a za chwilę ciała nurzają się w kryszta- 
towych wodach: Wilenki. 

Dzień podzielony na godziny, niewiado- 
mo w jaki sposób potrafi tak prędko dopę- 
dzić wieczór. Zdaje się tylko przez chwilę 
była samarytanka, krótkie ćwiczenie tereno- 
znawcze, godzinka sygnalizacji, z apetytem 
zjedzony obiad, a teraz trudno zrozumieć, jak 
się to stało, że już po podwieczorku i po 
kolacji, że za chwilę będzie najmilsza część 
dnia: Ognisko. х 

Każdy wieczór przy ognisku był miły. 
Zawsze pełno było śpiewu, dowcipu, weso- 
łych kawałów a czasami poważnych nastro- 
jów. Wezmę na obraz wieczór 8 lipca. 

Ognisko czerwonem światłem barwi ca- 
tą polanę, otaczające ją drzewa i półkolem 
stojące namioty. Dookoła ogniska siedzi wiel 
ki pierścień postaci. Na pierwszym planie 

„ malowniczo rysuje się poważna postač J. E. 
ks. Władysława Bandurskiego. Dostojne ry- 
sy twarzy, pooranej przez życie, srebrzące 
się siwe włosy. Kontrast stanowią młode, 
urodziwe twarze harcerek — sąsiadek z 6-ej 
i 8eį Żeńsk. Druż. Wil. Obok harcerek wid. 
nieją młode, choć już miejscami wąsate, twa. 
rze harcerzy. Piosenki to skoczne 1 wesołe, 
to poważne i trochę smętne towarzyszą 
wozpalaniu się ogniska. Mistrz od trąbki wy- 
grywa skoczne mazurki. Wędrowny Arab z 
wielbłądem rozśmiesza - nietylko młodzież, 
jak wiadomo, małej do tego trzeba przyczy- 
my, lecz wywołuje uśmiech i na usta, które 
zaciskaty się w niejednym bólu.. Jakieś masz- 
kary, jakieś tańce tworzą razem obraz fan- 
tastyczny i miły oku. 

Dwanaście dni obozowania minęły jak 
jedem dzień. Przyszedł czas wyjazdu do Po- 
znania na Il Narodowy Zlot. Omińmy opis 
jazdy. Poco tu rozpowiadać wszystkim, że 
dyrekcja kolejowa poświęciła dla reprezenta- 
cji Wilna dwa majstarsze okazy. muzealne 
wagonów. Nie dyrekcji to też wina, że jecha- 
ło z Wilna tak wielw harcerzy i było im 
ciasno. Władze kolejowe pomimo usilnych, 
kilkudniowych poszukiwań nie znalazły na 
całym swoim terenie trzeciego wozu z tak 
starą datą powstania i o tak długiej służbie. 
Nie mogły przecież psuć jednolitości dodając 
wóz nowszy. 

W Poznaniu było gorąco i były różne 
zawody. l takie, do których nikt nie staje 
a jednak wielu zawodzi się, i takie, do któ- 
rych zgłaszają się zawodnicy, aby najczęściej 
zawieść się. 

Trzeba urodzić się 13-g0, albo być trzy- 
nastym w rodzinie, a najlepiej należeć do 
Trzynastki, lub choćby być tylko członkiem 
Koła Przyjaciół tej drużyny, aby mieć szczęś- 
cie. jeśli ktoś chciałby jeszcze wątpić w 
szczęście 13 zmuszą go do pozbycia się tych 

   JOHN IRONSID. 

u GRANTCON 53-39 
— To nie ulega wątpliwości, — 

ciągnęła dalej matka. — Wiedział, że 
biedna lady wykradła te mieszczęsne 
dokumenty, śledził ją i zabił, gdyż in- 
nego sposobu odebrania ich mie znad 
lazł! 

— I potem ośmielił się zjawić się 
w kościele i wziąć ślub z tobą — moją 
córką! Teraz jasnem jest, dlaczego się 
spóźnił i nie zdążył się przebrać. Ten 
człowiek nie podobał mi się nigdy, nie 
uiałam mu, wiesz to sama doskonale, 
ale któż mógł przypuścić, że zdolny jest 
do takiej okropnej zbrodni. Mówię ci, 
že оп Zwanjowat, ale to nie ułatwia 
sprawy. Nie wiem zupełnie, co mamy 

robić. Nie śmiem spojrzeć ludziom w 
OCZY... 

-— Dosyć! — krzyknęła May, tak 
gwałtownie, że matka ze zdumieniem 
podniosła brwi i cofnęła się o krok. — 
Jeśli mama mówi, że mój mąż popełnił 
tą zbrodnię, to mama kłamie! 

Mrs. Armitege ściągnęła brwi i za- 
wołała ostrym piskliwym głosem: | 

— Jak šmiesz mówić tak da mnie? 
Mówię ci, że on jest mordercą! Powieś 
szą go i tak będzie sprawiedliwie, za 
to, że splamił honor twój i całej rodzi- 
ny. Gdzie idziesz? 

— Wychodzę z tego domu, — od 
rzekła chwiejąc się May i wybiegła do 
przedpokoju, gdzie objęły ją serdeczne 
ramiona Vinni Winston, która właśnie 
nadeszła. ‚ 

— May, kochana! Dostałam depeš 
szę zapóźno i nie mogłam już zdążyć 
na dworzec, przyjechałam więc wprost 

tutaj, т 
May rozpaczliwie ściskała jej ręce 

i wpatrywała się w oczy, suchemi, gore 
jącemi oczyma: : 

— Vinni, powiedz mi prawdę. Czy 
wierzysz, że Roger mógł... 

— Naturalnie, że nie. Nikt z nas, 

W Poznaniu. W zamorskim kraju 
wątpliwości fakty. W zawodach ziotowych 
Czarna Trzynastka zajęła: 3 pierwsze miej- 
sca, 2 drugie, 3 trzecie, 2 czwarte i 2 piąte. 

Czyż serce Wilna nie uderzy silniej na 
widok czarnej chusty i cyfry 13? Czy żyw- 
sze oklaski nie powitają w czasie defilady? 
Czy miast anemicznej obojętności nie wy- 
kwitną miłe uśmiechy ma wargach za zdoby- 
ty listek do wieńca sławy na skroniach Wil. 
na?. 

Przezacni a przez przeciwności żywota 
gnębieni współobywatele! Przyczyna wasze- 
go niepowodzenia w unikaniu cyfry 13. Roz- 
poczynajcie każdy interes 13 a bądźcie pew- 
ni powodzenia. (Nie pamiętam, czy asfalto- 
wanie Wilna rozpoczęło się 13:g0? Spółki 
twórzcie z 15 wspólników. Na loterję bilet 
bierzcie 13-ty, a jeśli jeszcze z Trzynastką 
jakiś kontakt będziecie utrzymywać, bądźcie 
pewni wygranej. Jestem prawie przekonany, 
że nasza ekipa wioząca z Ameryki Puhar 
Narodów, ma jakiś związek z 13. 

Dwóch z Trzynastki, a właściwie tyłu 
tylko `° х całego Wilna, wybrało się do An- 
& па Jamboree (Międzynarodowy Zlot 
Skautowy). Wśród wielu rzeczy ciekawych 
i nowych, jedno ich najbardziej zdumiewało 
i oczarowywało: stosunek społeczeństwa do 
ruchu skautowego, Widok skauta był dosta- 
tecznym powodem zrównoważonym  Angli- 
kom do miłego uśmiechu, a przy zjawieniu 

jsię większej gromady powiewały chusteczki, 
unosiły się ręce w powitalnym znaku i 
brzmiały przyjazne okrzyki. 

O innych dziwach Jamboree już trochę 
pisano i krążą wieści o odczycie w niedale- 
kiej przyszłości. Powstrzymajmy więc dziś 
naszą ciekawość o zamorskiej wyprawie a 
wstąpmy jeszcze ma chwilkę do „Marnego 
Widoku*. Ach, jeszcze nie wszyscy wiedzą 
co to znaczy? Jest to przekorna nazwa świet 
licy czarnych ludzi na Wielkiej Piohulance. 

Przy wejściu olśniewa oczy barwność 
wzorzystych kilimów wiłeńskich. Są niemi 
pokryte Ściany, stoły i ławy. W środku po- 
koju wisi oryginalny świecznik z niezwykle 
wykrzywionych gałązek sosnowych. Na Šcia- 
nach wiszą powiększone fotografje z życia 
obozowego drużyny. Oryginalne krzesła, ta- 
blice, ramki, kapliczka, wskazują na dbałość 
0 zimowe gniazdo. 

Odczuwa się obecność ducha drużyny. 
Wyziera on z dyplomów i fotografij, z każ- 
dego kąta izby i z każdej stronicy licznych 
pamiętników. A. W. 

PRZETARG 
Zarząd Kolejowej Kasy Chorych w Ka- 

towicach ogłasza publiczny przetarg na wy- 
dzierżawienie pensjonatu „Katowiczanka* w 
Zakopanem (ul. Kasprusie 29) o 10 pokojach 
dwuosobowych, 2 pokojach jednoosobowych, 
pokoju dla zarządu, kuchni, łazienki, jadalni 
i spiżarni. 

Oferty wnosić można do Zarządu Kole- 
jowej Kasy Chorych w Katowicach, ul. Marja 
cka Nr. I w zamkniętej kopercie oznaczonej 
napisem: „Oferta na dzierżawę pensjonatu. 
„Katowiczanka" w Zakopanem ul. Karpusie 
29)*, najdalej do dnia 5 grudnia 1929 r. go. 
dzina 12-ta. 

Bliższych informacyj odnośnie przedmiotu. 
dzierżawy (imwentarz i t.p.) mależy przed 
wniesieniem oferty zasięgać w Zarządzie kol. 
Kasy Chorych Katowice, ul. Marjacka 1. 

Do ofert należy dołączyć kwit Kasy Dy- 
rekcji Okręgowej Kolei państwowych na! zło- 
żone do tej Kasy wadjum w wysokości 500 
złotych, które w razie przyjęcia oferty będzie 
zatrzymane na poczet kaucji, w przeciwnym, 
razie będzie zwrócone. 

Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto Z 
jagichkolwiekbądź powodów mie zawrze u- 
mowy, to zatrzymane wadjum przepada na 
rzecz Ko'ejowej Kasy Chorych. 

, Zarząd Kolejowej Kasy Chorych w Kato- 
wicach zastrzega sobie prawo oddania dzier- 
żawy według swego uznania jednemu z po- 
śród oferentów, lub innej osobie z wolnej 
ręki, niezalężnie od wysokości oterowanego 
czynszu dzierżawnego. 

Koszta niniejszego przetargu ponosi ofe- 
rent, którego ofertę przyjęto. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia 
1929 roku o godzinie 13-tej w biurze przewo 
dniczącego Kolejowej Kasy Chorych.      

   

z tych którzy go znali tak dobrze, nie 
uwierzy w to nigdy! — odpowiedziała 
bez namysłu. 

Ach, Vinni, Vinni! — zawołała 
May, — kochana moja, zabierz mnie 

  

stąd natychmiast, gdzie chcesz, gdzie 
chcesz! Nie mogę pozostać w tym do- 
mu! 

Rozdział XII. Domysły Ostena. 

— Gdybym nie znalazła się w tej 
chwili na jej drodze, May napewnoby 
zemdlała. Sądzę, że niema na Świecie 
drugiej matki, któraby się tak zachowań 
ła, jak mrs. Armitege! Nie rozumiem, 
jak taki potwór moralny mógł mieć ta- 
ką cudną, dobrą córkę, jaką jest May. 
Widocznie poszła po ojcu. Ojciec jest 
bardzo szlachetny. Ale pomyśleć tylko, 
jak ciężkie życie mieli z taką. żoną i 
matką! 

Vinni Winston opowiadała z oburze 
nie scenę w domu matki May. Mówiła 
szeptem, gdyż w sąsiednim pokoju spa- 
ła na kanapie zmęczona May. Vinni na 
poiła ją gorącym rosołem, dała walerja- 
nowych kropel i ułożyła na kanapie, o- 
tulając ciepłą kołdrą. Gdy przyjaciółka 
zasnęła, Vinni powróciła do saloniku, 
gdzie czekał na nią Osten Starr. 

— Zawsze miałem wrażenie, że to 
zła i nieprzyjemna kobieta, — odrzekł 
dziennikarz. — Chociaż była zawsze 
dla mnie bardzo uprzejma. , 

— ja myślę! Ona zawsze jest nad 
zwyczaj miła dla panów a oni uważają 
ją za anioła. Robiła nawet czułe minki 
do Rogera, gdy się poznali a potem 
wpadła w złość, kiedy okazało się, że 
om wolał córkę. Od tej chwili nigdy nie 
opuszczała sposobności zrobienia mu 
jakiejś przykrości. Jest to antypatycz- 
na egoistyczna i zazdrosna kobieta. Czy 
wie pan, co powiedziała córce przed 
wyjściem do kościoła? ; 

— Czułe macierzyńskie błogosła- 
wieństwa? — wtrącił ironicznie Osten. 

— Weszła do pokoju, w którym 
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BEZKOMPRESOROWE SILNIKI DIESEL'Ą 

MWM-BENZ, Mannheim 

   
  

o mocy od 5 do 3060 km. 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 

Biuro-Techniczno-Handłowe 

„Mechanit“ 
Wilno, ul. Trocka 11. tel. 652, 
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prawdziwej znanej 
firmy światowej 

Najlepsze 

Kaloz, (niegowte, @ IWIEQAMOWE 
„KWADRAT 

„QUADRAT* 

  

  

  

  

                
  

Tylko 

  
z kwadraiową marką fabryczną 

z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 
  

SKŁAD 
FABRYCZNY 

Žądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 

M. ZŁATIN vu maa a, 
tel. 13-21 

  

CZEKOLADA     
brzestroga dla dentystów 

(ZK) Przed sądem w Paryżu roze 
grał się niedawno oryginalny proces. 

U jednego z lekarzy dentystów w 
Paryżu leczyła się młoda bardzo nerwo 
wa dama, która podczas wyrywania ner 
wu szarpnęła się tak gwałtownie, że 
dentysta nie zdążył wydobyć jej z ust 
igły do wyrywania nerwu, która zbyt 
nerwowa pacjentka połknęła. Igła 
ugrzęła w przełyku, skąd musiano ja 
usunąć przeprowadzając operację chi 
rurgiczną. 

Po wyzdrowieniu nerwowa pacjen- 

    
May ubierała się, obejrzała ją od stóp 
do głowy i powiedziała: „„Masz, moja 
miła taką cerę, jak nieboszczycy. Za- 
wsze mówiłam, że biały kolor nie jest 
ci do twarzy. Powinnaś wymalować u- 
sta i policzki““. 

— Miałam ochotę uderzyć ją. W 
kościele również zachowywała się w 
sposób oburzający. Cały czas skarżyła, 
się głośno na spóźnienie Rogera. A te" 
raz zdecydowała swym kurzym móz- 
giem, że Roger jest mordercą i będzie 
powieszony. Temi słowami powitała 
córkę: przecież mogła ją zabić! 

— Tak, — rzekł ponuro Osten. — 
Zachowanie mrs. Armitege było wręcz 
nieprzyzwoite. Ale musimy mieć odwa 
gę spojrzeć w oczy rzeczywistości. Oba 
wiam się, że zdanie mrs. Armitege po- 
dziela wiele osób. 

Vinni zerwała się z krzesła gwałto- 
wnie. 

— Panie Ostenie, czy pan chce dać 
do zrozumienia, że i pan wierzy w to, 
iż przyjaciel nasz Roger Carling mógł 
popełnić zbrodnię? 

Na rozumnej i dobrej twarzy dzien- 
nikarza u, kazało się wahanie i zmie- 
szanie, to doprowadziło dziewczynę do 
rozpaczy. 

— Proszę odpowiedzieć! — krzy- 
knęła, tupiąc mogą. 

: Nie, ja nie uważam go za win- 
nego, — odrzekł wolno, — nigdy nie 
uwierzę, żeby on mógł zamordować tą 
kobietę. Ale, jeśli mam być szczerym, 
to sprawa ta jest tak zawikłaną, że 
rozumiem tych, którzy oskarżają Carlin 
ga, jako jedynego (człowieka, na któ* 
rym ciążą pewne obciążające dane. Pa- 
ni wie przecież, że szofer zdołał do- 
wieść, że nie jest winny. 

Vinni westchnęła z ulgą. 
— Cieszy mnie to bardzo, że pan 

jest tego zdania, gdyby było inaczej, 
nie rozmawiałabym już więcej z panem. 

Osten wstał i podszedł do dziewczy 
ny. 

— Gotów jestem oddać prawe ra- 

A NGŁAS 
Do nabycia wszędzie. 

najlepsza pasta do zębów, 
wania zębów i jamy ustnej. 

“ КАКАО   
tka zażądała od dentysty * odszkodo- 
wania, a gdy ten odmówił jej polubow- 
nego zadośćuczynienia, motywując iż 
jest to wypadek, wskutek zbytniej jej 
nerwowości Poszkodowana wytoczyła 
mu proces. 

Na zasadzie. że dentysta powinien 
zastosować wszystkie środki ostrożno 
ści w przywidywaniu meżliwości reak- 
cji pacjentów Sąd skazał uieostrożne- 
go dentystę na zapłacenie pacjentce od 
szkodowania w wysokości 20 tysięcy 
franków, plus zwrot kosztów sądowych 
i kosztów poniesionych przez pacjentkę 
na operację. 

    

Specjalne zalety: 
l. usuwa szpecący osad 

mię, dziesięć lat życia, wszystko, co 
mi jest drogie, prócz nadziei zdobycia 
pani serca, za to, by móc zdjąć z Ro- 
gera to oskarżenie. 

Vinni dawno już wiedziała, że O- 
sten Starr kocha ją, zdawała też sobie 
sprawę, że odpłaca mu wzajemnością. 
Ale nigdy jeszcze nie mówił do niej tak 
gorąco, nigdy nieostrożnem słowem nie 
zmącił ich serdecznej, bezinteresownej 
przyjaźni. ' 

W tej chwili nie zauważyli nawet 
jak ręce ich się spotkały, przyciągnął 
ją do siebie i usta ich przylgnęły do 
siebie. Nie powiedzieli. ani słowa, ale 
Osten zrozumiał, że nadzieje jego ziś- 
ciły się, że serce dziewczyny należy do 
niego. Przez kilka minut ogarnęło ich 
uczucie bezbrzeżnego szczęścia. Ale 
wkrótce powróciła myśl o nieszczęściu 
przyjaciół. 

— Czy nie mógłbyś spróbować wy 
jaśnić tę sprawę? — zapytała Vinni, 
gdy minęły chwile upojenia. 

Osten zmieszany, pogładził 
włosy. 

Postaram się, zrobię wszystko, co 
będzie w mojej mocy, ale... 

— Nie domyślasz się, nie podejrze 
wasz nikogo? \ 

— Budowałem wiele hipotez, ale 
wszystkie гипе!у. Zaniepokoiła mnie 
bardzo wiadomość, że lady Rowson 
byta u „maestro“ i Roger tež tam przy- 
chodził. 

— Skąd wiedziałeś o tem? 
— Dowiedziałem się tego nazajutrz 

rano i natychmiast udałem się do ma- 
estro. | 

— Nie wspominałeś mi o tem. 
— Nikomu nie mówiłem. Ale oka- 

zało się, że Snell był tam pierw.ej, ale 
nie chciał mi nic powiedzieć. Nie mo- 
głem zrozumieć, w jakim celu Roger 
szukał lady Rowson w dzień swego ślu 
bu. Dopiero po rozmowie z sir Rober- 
tem, która zgodził się mnie przyjąć, 
zrozumiałem, że było to w związku z 
zaginięciem papierów. Snell oczywiś- 

swe 

przez miljony codziennie w użyciu, 

Kronika samochodowa 

PRZODKOWIE DZISIEJSZEGO SAMO- 
CHODU. 

Początki samochodu siegają XVII g0 wie- 
ku. 

Już od 1680 r. uczeni europejscy pracowa: 
li nad wynalezieniem pojazdu, który mógłby. 
posuwać się naprzód. lzaak Newton pierwszy 
uzasadnił teoretycznie możliwość skonstruo- 
wania wozu, poruszanego parą. 

W 1770 r. inż. francuski Mikołaj Józef 
Cugnot skonstruował wóz poruszany parą, 
miający na celu zastąpienie koni w artylerji 
pociągiem mechanicznym. Widocznie sam wy 
nałazca nie spodziewał się rozwinąć zbyt za 
wrotnych szybkości na swym wynalazku, 
skoro nie zaopatrzył go w hamulce. Rezultat 
był ten, że jeden z najpoważniejszych proto- 
płastów dzisiejszego auta w nieoczekiwanym 
pędzie rozbił się © mur, w obrębie którego 
odbywały się próby. 

W 1786 r. William Symington, Szkot, zbu 
dował pierwszy wóz, łączący pożytek z wy- 
godą. Karetka ta, z umieszczonem nazew- 
nątrż siedzeniem dła kierowcy, była proto- 
typem dzisiejszego coupe de ville. W kilka 
naście lat później wprowadzono pierwsze re- 
со^у. 

W 1829 r. ]. H. James osiągnął na sa- 
mochodzie swej konstrukcji szybkość 24 
km. na godzinę, w parę zaś lat potem wpro- 
wadzono coś w rodzaju specjalnej skrzynki 
przekładniowej. 

Wszystkie te wozy były poruszane pa- 
rą. Nie zaliczamy ich jednak do poprzedni- 
ków lokomotywy, gdyż nie kursowały po 
szynach, lecz po zwykłych drogach. Ponie- 
waż mie można było nabierać wielkich zapa- 
sów węgia i wody, ze względu na ich wagę 
i objętość, więc zatrzymywano się co kilka. 
naście kilometrów dla zaopatrzenia się w 
paliwo. 

Pierwszy nowoczesny samochód został 
skonstruowany w 1894 r. przez Elwood“a 
Haynes'a, za co czcigodny wynalazca został 
aresztowany pod zarzutem zakłócenia spo- 
koju publicznego. Jak widzimy, przyjęcie 
przez społeczeństwo jednego z największych 
wynalazków ostatniej doby było nie nazbyt 
przychylne. 

Gdy porównywujemy niezgrabne, wlo- 
kące się wolno, samochody z lat ubiegłych 
z dzisiejszemi autami, które są wcieleniem 
Schyżości i ełegancji, mamy wrażenie, że nie 
ma między niemi nic wspólnego. W istocie 
rzeczy jest przeciwnie. Jak stwierdzają dane 
Biura Badań Naukowych General Motors, 
niektóre zasadnicze części auta dzisiejszego, 
jak zmieniające się biegi, hamulce, sprzęgła, 
resory, dyferencjały, mechanizmy kierowni- 
cze i skrzynki przekładniowe miały już swe 
odpowiedniki w pierwszych samochodach 
ubiegłego stulecia. Rzecz oczywista, odpo- 
wiedniki te miały charakter pierwotny, temi 
niemniej jednak, wiązą one węzłem rodowymt 
Nuka samochody na przestrzeni obydwu 
wieków. 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ. 

Rozwój komunikacji autobusowej w Pol- 
sce czyni wciąż olbrzymie postępy. Świad- 
czą 0 tem dane statystyczne. W roku 1924 
wszystkich autobusów było w Polsce zaled- 
wie 412, w następnym roku cyfra ta podwo- 
Ma się, a rok 1929 liczy już 2334 autobusy 

WYSTAWA SAMOCHODÓW w LONDYNIE 

Na otwartą niedawno w londyńskiej 
„Olimpji* 23-cią brytyjską Wystawę Samo. 
chodową nadesłano ogółem 300 eksponatów. 
Wystawa stoi pod znakiem wozów 6-cylin- 
drowych; stanowią one 52 proc. wszystkich 
eksponatów, podczas gdy na 4-cylińdrowe 
przypada 28 próc. a na — 8-суйпагоме — 
18 proc. Wśród 6-cylindrówek znajduje się 
osiem modeli, których cena nie przekracza 
300 funtów szterlingów. Wśród tych ostat- 
mich samochodów najbardziej interesującym 
jest Chevrolet. Podkreśla to prasa angielska 
i stwierdza, że zwłaszcza od czasu wprowa- 
dzenia 6-cylindrowego silnika, Chewrołet jest 
dowodem, jak wielki postęp uczyniono w. 
kierunku udostępnienia szerszej publiczności 
samochodu, który może rywalizować nawet 
z najdroższemi maszynami. 

okaźną część eksponatów 
'wozy sportowe i wyścigowe. : 

Pod względem technicznym wszystkie 
'wozy wykazują 'daleko idące ulepszenia, jed- 
nak poważniejszych, zasadniczych zmian nie 
spotyka się wcale. 

stanowią. 

   
nazębny, 

2. czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

ko CHLORODOKT pm 
cie wiedział już o tem wcześniej, ale 
nie wspominał o tem. 

— Więc to ty podałeś do gazet ró- 
zmowę, której dzi” czytałam? Co je- 
szcze mówił sir Robert, kogo on po- 
dejrzewa? 

— jest głęboko przekonany, że 
Roger zabił jego żonę i postanowił pom 
ścić jej śmierć. j 

Trup zamordowanej leży w domu, 
obok jego pokoju. Pogrzeb odbędzie się 
jutro. Dlatego nie będę mógł być w 
sądzie na badaniach sędziego śledcze- 

0. 
” — Twoja obecność dodałaby mu 
odwagi, szkoda! 

— Tak, ale zdaje mi się, że w cza- 
sie pogrzebu mogą się zdarzyć fakty, 
które może wskażą mi właściwą dro- 
gę. Poza tem mam nadzieję, że sędzia 
śledczy odłoży posiedzenie, gdyż ma- 
terjały, któremi rozporządza oskarże- 
nie, są niewystarczające... Sir Robert 
czuje się coraz lepiej. Obie nogi ma 
sparaliżowane, siedzi w fotelu, ale 
mózg jego pracuje z zadziwiającą ja- 
snością, nienawiść jego do Rogera jest 
olbrzymia. Ważnym jest fakt, że uznaje 
on iż zaginione papiery były pierwszo- 
rzędnej wagi. Gdyby dla odzyskania 
ich zamordowano kogo innego, a nie 
jego żonę, tłomaczyłby winowajcę i 
bronił, starając się zatuszawać tę spra 
wę... Najgorszem jest to, że Roger isto- 
tnie przychodził za lady Rowson do 
mieszkania Cazzioli i że w jego intere- 
sie leżało odzyskanie natychmiastowe 
dokumentów i oddanie ich sir Roberto* 
wi. My, przyjaciele jego i May, jesteś- 
my pewni, że Roger nie mógł popełnić 
zbrodni, ale... żeby go uratować, trze- 
ba znaleźć prawdziwego mordercę. 

— Dziwi mię, że do tego wszystkie 
go przyłączono maestro, — szepnęła 
zamyślona Vinni. 

„— Widziałaś go? 
— Nie miałam powodu do spotka- 

nia: z nim. 
— A ja rozmawiałem z nim i z Bo 

uważana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno- 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

JESZCZE O POGOTOWIU 
RATUNKOWEM 

Nie dalej jak w piątek „Słowo* sygna- 
lizowało wiadomość o ponownem  zepsu- 
ciu się karetki samochodowej Pogotowia 
Ratunkow ego. 

Nie pierwszy to i niestety, fa prawdo- 
podobnie, nie ostatni raz. 

Stosunek Magistratu do zapewnienia 
Wilnu szybkiej doraźnej pomocy lekar- 
skiej znany jest już od dawna: 

Już przyzwyczailiśmy się de obojętno- 
ści Miastą na alarmy prasy w najbardziej 
palących kwestjach. Magistrat nie potrafi 
wykroić z kilkunastomilionowego ;budžetu 
kilkunast tysięcy na zakup odpowiednie- 
go taboru samochodowego dla Pogotowia. 
Niema na to widocznie już rady.$ 

Dlatego dzisiaj nie o zepsuciu się /Po- 
gotowia Ratunkowego pisąć będę. 

Chcę miejsca trochę poświęcić syste- 
mowi pracy Pogotowia wtedy, kiedy i sa- 
mochód: karetka funkcjonuje. 

„Chodzi o to, że Pogotowie nasze nie 
udziela z zasady auta dla przewożenia 
chorych do szpitali w wypadkąch wzywania 
otą pomoc. 

Samochód, mówi się, służy @а nag- 
łych wypadków. W nienagłych wystarcza 
karetka konna. 

Warto jest specjalnie zachorować, aby 
mieć okazją wezwania Pogotowia—konne- 
go i odbycia w jego budce podróży po 
brukach wileńskich. 

1 ze zdrowego człowieka, jak mi opo- 
wiadzją, ekwipaż ten duszę  wytrząść 
może. 

Ostatecznie korzysta się z tego prymi= 
tywnego, a za dużą opłatą, dostarczanego 
sposobu przewożenia chorych. Cóż robić? 

Ale jest jeszcze coś godnego uwagi. 
Karetka konna ma przydzielonego jed- 

nego tylko sanitarjusza. | 
Otóż powstzje pytanie: kto ma @2 м1» 

gać nosze z chorym? Woźnica odejść od 
koni nie może, sanitarjusz jest jeden. Dob- 
rze jeśli chorego transportuje mężczyzna; 
sle jeśli to robi kobieta, której sił po- 
prostu brak na pomoc м przeniesieniu 
nosz z chorym? 

Zadaję pytania, czekam rady, wien, że 
pytanie moje, zarówno, jak prośba o radę 
bez odpowiedzi zostaną nie mcgę jednak 
nie zauważyć, że w każdym razie, ze swej 
strony, będę w porządku, bom na anoma= 
lium w pracy pogotowia uwagę zwrócił; 
rzeczą odrębną jest usunięcie lub też nie 
usunięcie tego anomaljum przez edpowied- 
nie czynniki. Mik. 

Di. med, I. Bobrzański 
Gienekolog przeniósł się na ul. Za- 

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

  

  

   

      

   

  

  

  

  

Т Dr M, ŚWIDA 
przeniósł się ną ul. 3-go MAJA Nr. lige 

di Godz. przyj. 5-6 i pół dh 

m Chłopca bardzo bieduych rodziców M 
12 letniego chorego na pluca pole- B 
camy ofiarności Sz. Czytelników. g 
Potrzebuje palta zimowego, i obawi: 
Łaskawe datki przyjmuje admiais 

B „Siowa“ ala „Chorego Chlopca“, 

  

rysem Mielikowem. Okazuje się, że 
znam. tego Rosjanina. Spotykałem go u 
was kilka razy przed paru miesiącami. 

— Tak, — kiwnęła głową Vinni, 
— tego wieczoru śpiewał prześlicznie. | 
Słyszałam go raz tylko. Jest ta bardzo 
ładny mężczyzna. Maestro kocha go, 
jak rodzonego syna. May również była 
u mas wtedy, ale Rogera nie było, więc 
nie znają się. Os” nie, czy nie przy- 
puszczasz, że to on zabił lady Rowson? 
Robi wrażenie człowieka, który jest 
zdolny do takiego czynu. 

Nie, ustalono wyraźnie, że dnia 
tego nie był w Londynie. Postaram się 
poznać go bliżej i dowiedzieć się kto 
z ich rodaków bywał u Cazzioli, należy | 
wśród nich szukać zbrodniarza. Ale 
Snell nie zgadza się ze mną, sądzi on, 
że wszystko jest w porządku, z chwilą 
aresztowania Rogera. 

Vinni zmarszczyła brwi zmartwiona 
—- Czy przypuszczasz, że lady Ro- 

wson i Mielikow należeli do jakiejś taj- | 
nej organizacji? 4 

— Niewątpliwie. 
—I że jeden ze spiskowców śledził 

1а 1 zabił. ; 
— Być może. EA 
— Dlaczegoby w takim razie, zwra | 

cat papiery sir Robertowi? 
— To jest rzeczywišcie staby punkt || 

tej hipotezy, — przyznat Starr. — Zre- 
sztą możemy przypuścić, że zabójca nie 
szukał dokumentów, a był to jedynie. 
akt zemsty partyjnej. W każdym razie 
w tym kierunku będę prowadził poszu- 
kiwania. 

— Być może. Ale od czego zacz- | 
niesz? z į 
— Sam jeszcze nie wiem. у 
— Może coś się jutro na sądzie wy- | 

jašni? — westchneta z nadzieją w gio- | 
sie Vinni. 
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Doroczne posiedze: ie 
W dniu 23 b. m. o godz. 10 wojewoda 

Ji. Raczkiewicz otworzył trzecie kolejne do- 

oczne posiedzenie Rady Wojewódzkiej w 

obecności wicewojewody Kirtiklisa, członków 

Rady, reprezentującyca saiz” ju wszystkich 

powifitów województwa wileńskiego i przy 

udziaje naczelników wszystkich urzędów nie- 

| zespolonych oraz naczelników wydziału urzę 

| du wojewódzkiego. 

    
   

     
   

    
    

    

    

    

    

   

    

    

    

   

  

    

    

  

    

    

   

    

    

   

     
   
    

  

   

  

Na wstępie p. wojewoda wileński po* 

| święcił wspomnienie pośmiertne zmarłemu 

niedawno zasłużonegu na polu działalności 

»arządowej i społecznej członkowi Rady 

"Wojewódzkiej 5. p. Marjanowi Cywińskiemu, 

który w Radzie Wojewódzkiej reprezentował 

pow. Święciański. Pamięć ś. p. Cywińskiego 

Bada Wojewódzka uczciła powstaniem z 

Miejsc. 
4 pnie Rada zatwierdziła protokuł z 

| poprzedniego swego posiedzenia odbytego w 

dniu 301IV r. b. poczem uchwaliła dodatkowo 

do porządku obrad wziąć pod obrady jako 

| wnioski nagłe dwie pilne sprawy, a mianowi- 

cie: sprawę finansowania akcyj podstawo- 

wych meljoracyj na terenie woj wileńskiego 

i sprawę wyboru członków Woj. Rady: Wod- 
mej. W pierwszej sprawie idzie o postawie- 
mie Wileńszczyzny, ze względu na jej trwają 

cy od dłuższego Czasu ciężki stan gospodar- 

| czy, w korzystniejsze warunki aniżeli inne 

/ województwa za pomocą uzyskania od Skar- 

bu Państwa dotacyj na podstawowe meljora- 

cje w wysokości 75 proc, zamiast udzielane- 

o dotychczas kredytu w wysokości 50 proc. 

Dośc apel do Rządu był swego czasu 

wystosowany, a zbiorowa opinja Rady Wo- 
jewódzkiej posłużyć ma na poparcie tego po- 

| stulatu. 
Р P. wojewoda wileński w dłuższem prze- 
mówieniu zobrazował obecne położenie go- 
spodarcze Rzeczypospołitej uzależnione od 
ogólno europejskiej sytuacji ekonomiczno-fi 

 mansowejWiłeńszczyzna w swym rozwoju 
gospodarczym oprócz odrebnych warunków, 

-_ jest również uzależnioną od ogólnego kom- 
_ płeksu zagadnień gospodarczych i odczuwa 

Skutki tego stanu rzeczy, które najsilniej da- 

| ja się, być może odczuć w dziedzinie kredy- 
wej. 
Polityka rządu poszła po linji ułożenia 

budżetu państwowego w takich normach, 
któreby nie przekraczały możliwości płatni- 
czej ludności Rzeczypospolitej. 

х Na terenie woj. wileńskiego w dziedzi- 
nie gospodarstwa samorządowego wielkiego 
rozpędu inwestycyjnego nie mieliśmy, zarów - 
mo w celowem dążeniu ażeby nie przeholo- 

jako też w następstwie tego, że O 
two wilenskie znałazło się po wojnie w wy- 

_ fątkowo ciężkich warunkach, że nawiedzał je 
/ mieurodzaj ziemiopładów bardzo znaczny, 
- który w zeszłym roku przybrał rozmiary klę- 

Ski, usunięte przez nadzwyczajną pracę rzą- 
li i społeczeństwa. 

Jeżeli chodzi o konstruowanie nowych 

NIEDZIELA 

24 Dziś Wschód sł. g. 7 m. 03 

Jana Zachód sł. g. 15 m. 39 

jutro 
| | Katarzyny 
  

Spostrzeženia meteocrologicznie Zakładu 

Meteorologii U. 5. B. 

z dnia 2% -- XI 1029 r. 

ciśnienie a 

średnie w m. 

temperatura ос 
Šrednia Г 

opad za do- } аК 2 
bę w mm. | 

Ma i ! Południowo-Zachodni przeważający l 

pochmurba, męlisto, wieczo- 
rem -dźdża 

Minimum za dobę — 2C 

Maximum za dobę +-  1loC 

Tendencja barometryczna: spadek, na tępni: 
stąn sł.'v 

Uwagi: 

URZĘDOWA 
— (o) Posiedzenie Okręgowej Komisji 

Ziemskiej w Wilnie. W dn. 25 1 26 *stopa- 
dł odbędzie się posiedzenie Okregowej Ko- 
tiisji Ziemskiej w Wilnie. 
"N Porządek dzienny pierwszego dnia po- 
siedzenia zawiera, m. in. sprawy następującć: 

_ 1) 15 spraw zatwierdzenia projektu 'va 
lenia na gruntach gospodarzy pus 
nych wsi, położonych w pow. Dz 
Wileńsko-Trockim, Wiłejskim, Oszm: 
Święciańskim; 

2) sprawy ustalenia wynagrodzenia ża 
przejęte na rzecz państwa  nier'ciomości 
ziemskie; Oleszczyńce, Strabszzzyzna, Szu. 
ty i Szerjeszeszki, gm. Mikołajew:k 

iśnieńskiego, b. własność 
opolda Korzeniewskiego; 

3) sprawy ustalenia rozciągł 
służebności pastwiskowej, obci 
bra ziemskie Szumsk, pow. Wil» 
iego, własność Elżbiety  Komirowej, 

    

«ńskim i 

  

  

| p” 
Franciszka -Le- 

     
› na 

rzecz 3- nadziałów miasteczka Szumsk i wsi 
Giejbule, Poiany i Miżuniny; 

  

  

_ wano budżetów samorządów powiatowych 

  

Rady Wojewódzkiej 
planów gospodarczych na rok przyszły, nale 

ży przeto postępować z celową ostrożnością 

y układaniu budżetów, ażeby nie poder- 

wać zdolności płatniczej ludności. W progra 

mie musimy konsekwentnie odrzucać rzeczy: 

które należą do inwestycyj nie rentujących 

się. Inwestycje, które już zostały rozpoczęte 

należy naturalna w dałszym ciągu stop 

niowo rzód posuwać. . + 
e uwagi poświęcił p. woje- 

r władz państwow do 
samo u, który to stosunek poddany by 

wał krytyce ze Strony tych czy innych nie- 

zadowolonych. Zbijając zarzut niedostatecz- 
nego poparcia ze strony instytucyj państwo- 

  

   

       

     

  

   

    

     

  

wych dla samorządu pod V ędem kredy- 

towym p. wojewoda przytoc y, z któ- 

rych wynika, iż w roku bie trudnym 

dla naszego Państwa pod względem gospo- 

darczym, Państwo udzieliło samorządowi 97 

miljonów kredytu, w tej sumie 57 miljonów 

tytułem kredytu długotrwałego, a 40  milj. 

krótkotrwałego. 
Co do rzekomego „gnębienia samorzą- 

du t.j. zastępowania samorządu przez usta- 
nawianie komisarzy p. wojewoda przytacza 
przeczące temu następujące cyfry: 1.1. 1927 
r. mieliśmy gmin wiejskich i nominacyj 
4.067, w dniu 1 kwietnia 1929 352, w dniu 
1.10 1929 r. 74 gminy z nominacji. Jeżeli cho- 
dzi o miasta nie wydzielone to 1 stycznia 
1927 r. mieliśmy 172 gmin miejskich z nomi- 
nacji, I kwietnia 1929 — 40, I października 
1929 r. 17. jeżeli chodzi o miasta wydzielone 
mieliśmy z zarządem przymusowym 
1 stycznia 1927 — 3, 1 kwietnia 1929 — 8, 

żdziernika 1929 — 5. Rozwiązane zosta- 
ły te samorządy miejskie, które nie dość umie 
jętnie gospodarowały. 

  

    

Następny ustęp poświęcił p. wojewoda 
kwestji zadłużenia samorządu, które nie 
przekracza! norm zwyczajnych. 

Po. odczytaniu sprawozdania ze stanu 
województwa i rozpoczęciu obrad, członek 
Rady p. Wędziągolski uzasadniał swój wnio- 
sek w sprawie wprowadzenia w woj. wileń- 
skiem wagonów IV klasy, gdyż ludność na- 
sza jest znacznie uboższą aniżeli na Śląsku i 
w Poznańskiem, gdzie takie wagony kursują. 
Wniosek ów uzyskał poparcie członków Ra- 
dy. Prezes Dyrekcji P. K. P. w Wilnie Fal- 
kowski zaznaczył jednak, iż wniosek ten 
niema widoków powodzenia, gdyż należymy 
do sieci kołei europejskich, zaś Europa za- 
mierza niebawem znieść podział na klasy, 
zaś wprowadzić podzłał na wagony o miej- 
scach miękkich i twardych. 

Z kolei nastąpiły referaty poszczegól- 
nych naczelników urzędów miezespołonych. 

P. wojewoda m. in. wkońcu swego prze- 
mówienia powitał nowego członka Rady Wo- 
jewódzkiej, reprezentanta pow. Święciańskie- 
go p. Zygmunta Markiewicza, który bierze 
udział w obradach 

Posiedzenie trwa dalej. (y) 

  

  

NIKA 
4) sprawy zatwierdzenia projektu przy- 

musowego zniesienia służebności pastwisxo- 
wej, obciążającej dobra ziemskie: a) Hoc- 
kole, gm. Wojstomskiej, pow. Wilejski>g0, 
własność Marty Górskiej, na rzecz wsi Łe- 
szczynięta, b) majątek Czerwony Dwór, gmi- 
ny Niemeńczyńskiej, pow. Wileńsko-Trockie- 
go, współwłasność Jana i Andrzeja Parczew- 
skich, na rzecz wsi Luciany, Ślesaryszki i 
Okowita; 

5) sprawa zatwierdzenia układu dobro- 
wolnego w przedmiocie zniesienia służebno- 
ści pastwiskowej, obciążającej b. dobra ziem 
ski Czerwony Dwór, własność Parczewskich 
i Stefanji Rzewuskiej na rzecz zaścianka Po- 
krawla. 

Na porządku dziennym drugiego dnia 
posiedzenia znajduje się 18 spraw, w tem: 

1) sprawy zatwierdzenia projektów przy 
musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej obciążającej: a) dobra ziemskie Bohda- 
nowo, gm. Kurzenieckiej pow. Wiłejskiego, 
własność Natalji Świda, na rzecz wsi Cho- 
mińce; b) dobra ziemskie Postawy, pow. Po- 
stawskiego, własność Józefa Przeździeckiego, 
na rzecz wsi Ciepłe, c) b. dobra Starzynki, 
obecnie dobra ziemskie Załuże, wiasność An- 
toniego Zelwowicza, oraz dobra ziemskie, 
Starzynki, wł. Pawła Rymaszewskiego, gm. 

Grodeckiej, pow, Mołodeczańskiego, na rzecz 
wsi Susze i Sulżyce; d) dobra ziemskie Ka- 
biszki, gm. Łyntupskiej, pow. Święciańskiego 
wł. Adama i Konstantego Śliwowskich, na 
rzecz wsi Szaudziniszki; 

2) sprawa zniesienia słożebności pastwi- 
skowej, obciążającej rzekomo majątek ziem- 
ski Horodziec Łużki, gm. Łużeckiej, pow. 
Dziśnieńskiego, własność spadkobierców Wi. 
ktora Zyberk Platera, na rzecz zaścianka 
Strzeicowo. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt. Dnia 23 listopada w sobotę 
o godz. *9 wieczór w związku Polaków z 
Kresów białoruskich dr. med. Marjan Obie- 
zierski wygłosił odczyt na temat „Sanacja 
Polski przez Marszałka Piłsudskiego”. Prele - 
gent w zakończeniu odczytu powiedział: 

  

    

. „Kresowcy zawsze w najcięższych chwilach 
Polski ginącej byli najofiarniejszymi synami 
kraju. Oni w r. 1919 stworzyli dywizję bia- 
łoruską, oni za czasów caratu ochraniali pol- 
skość na Kresach, utrzymując szkoły tajne 
„polskie i dziś nie mając żadnych więzów ma- 
terjalnych, kwalifikujących obywateli do 
jakiejś warstwy społecznej powinni wytężyć 
wszystkie siły, aby pod przewodnictwem 

  

„M. GORBON“ gp. nie. 
ul, Niemiecka 26, 

Wielka doroczna 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

MĄTERJAŁY damskie i męskie 
Wełna, Jedwab, firanki, gobeleny, plusz i portjery. 

Geny wyjątkowo niskie. 

zimowe i letnie. 

Marszałka Piłsudskiego, sprostać temu zada- 
niu by Polska była potężna i miała swe hi- Fybory Rzeczypospolifej Niademickiej 
storyczne grąnice. 

— Odczyty Polskiego Czerwonego Krzy GDZIE SIĘ ODBĘDZIE GŁOSOWANIE. 
w ża. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 12 ay SERY, 

yr i E Mickie- Okręgowa Komisja Wyborcza niniejszem 

wygłosi podaje do wiadomości ogółu co następuje: 

RA 1. Skład osobowy Komisji uległ zmianie, 
gdyż kol. Stanisław Ochocki ustąpił ze sta- 
nowiska zastępcy przewodniczącego i człon - 
ka Komisji, zamłast niego został zamianowa- 
ny członkiem O. K. W. kol. Henryk Holak, 
zaś stanowisko zastępcy przewodniczącego 
objął kol Czesław Bobolewski. z 

2, Wybory na Zjazd Ogólny Polskiej 
Młodzieży Akademickiej i do miejscowego 
Komitetu Akademickiego odbędą się we wto 
rek dnia 26 listopada r. b. w godz. 9—21; 
w tym celu zostały powołane 4 obwod. Ko- 

       

  

   

  

  

    
ejście bezpłatne. 

— Stowarzysząnie matek chrzešcijan- 
skich. 24 m. b. o godz. 5 min. 30 w sali pa- 
rafjalnej przy . kośc. św. Jana odbędzie 

ię zebranie Stowarzyszenia matek chrześci- 
hskich, na którem odczyt pod tytułem: 

o u dzieci* wygłosi ks. dr. Antoni 
         
„Kia 

Lewosz. 
— Odczyt sprawozdawczy z kongresu 

„Odrodzenia“. Dnia 26 listopada we wtorek 

  

   
o godz. 7 wieczorem w mieszkaniu p. Marji *. 77 В > z 
Mieczysławowej Jeleńskiej przy ul. Mickie- Tisie ORC. A 
wicza 19—2 odbędzie się odczyt sprawozdaw Obwodowa Komisja Wyborcza Nr. 1 -— 

Gmach 'tw.y U.S.B. 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr. 2— 

Instytut Jędrze' > Śniadeckiego. 
Obwados. Komisja Wyborcza Nr. 3 

Collegium Cz:.rtoryskiego. 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 

Kliniki Uniwersyteckie na Antokolu. ; 
ABU głosu ma każdy studen*(ka), 

e wykaże legitymacją akadesme 
cką (indexem) z bież. trymestru, wzg'ęd ie 
temiż dowodami z trzeciego trymestru roka 
akademickiego 1928—29, na których tu do- 
wodach będ.'e odnotowane, że głosujący jeż 
członkiem E atniej Pomocy Polskiej Miudzi 
ży Fkademickiej, a więc i członkiem zwią: 
ku narodowego Polskiej Młodzieży Aka1 "nic 
kiej. 

czy z ostatniego kongresu „Odrodzenia* w 
Warszawie. Odczyt, który wygłosi prezes 
„Odrodzenia” w Wilnie p. Henryk Dembiński 
poprzedzony będzie krótkiem przemówieniem 
ks. profesora Walerjana Meysztowicza. 

aproszeni są wszyscy senjorowie i sym- 
patycy ducha odrodzeniowego. Goście mile 
widziani. 

— Związek archidiecezjal Stowarzy- 
szenia mężów katolickich w Wilnie. W dniu 
19 b. m. w Domu Ludowym przy ul. Metro- 
politalnej Nr. 1 w Wilnie z ramienia Ligi 
Katolickiej odbyło się zebranie przedstawi- 
cieli zarządów stow. mężów katol. parafij 
wileńskich. Po referacie przedstawiającym 
rozwój akcji katolickiej podjętej przez L. K. 
oraz organizacje Stowarzyszeń Katolickich 
wyłoniła się dyskusja w wyniku której wy- 
brano tymczasowy zarząd związku archidie- 
cezjalnego stowarzyszeń mężów katoljgkich r 
w Wilnie, cetem ujednostajnienia akcji ka- му 
tolickiej w poszczególnych Słowacji Zana) 2 
mężów katolickich. W skład zarządu weszli: 
p. p. Olszewski Wacław jako prezes, Gorzu- 
chowski Mieczysław wiceprezes, Sawicki An- 
toni skarbnik, Kotecki Ałfons sekretarz, «+ i działek dnia 25 b. m. godz. 13— 
Puszkarski Wincenty jako zastępca. 151 ic 1 Z w dk ARE p ais 

„— Wulkany Archipelagu Malaiskiego. W 2p b. m. rzez cały czas AZETÓWANNI Oby: 
poniedziałek dnia 25 listopada o m + 7 W owych Krmisyj Wyborczych, czyli od x0d7. 
lokalu Domu Rosyjskiego (Mickiewicza 22) g gr ZI w lokalu Wileńskiego Komitetu Aka 
p. W. Pietruszewski, powracający przez Wil* gemickiego. (ul Wielka 24) 
no do Indyj, wygłosi (w jęz. rosyjskim) zaj. DIS = Е 
mujący odczyt o swych badaniach wulkanu LiSTY WYBORCZE. 
Malajskiego Archipelagu, szczególnie o ostat : ' 

Okręgowa Komisja Wyborcza 
dzła nasięj tjące listy wyborcze: 

R 

który (r” 
   
   

    

    

Nowowsiępujący, którzy nie opłacuż żę. 
szcze czesrego (opłat akad.) nie są jeszcze 

mi B'atniej Pomocy Poł. Mł. Akad. U. 
.B, a przcto i Związku Narodowego 
Ak. wobec czego prawa /głosu nie mają. 
4, Ce'em udzielenia informacyj w spi: 

wia wyltrów zostały ustalone dyżury człon- 
hów Okręgowej Komisji Wyborczej, a mia- 
nowicie w scbotę dnia 23 b. m. w godz. 19 — 

  

      

    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

niem dziataniu słynnego wułkanu Krakatoa i zatwier- 
o przyrodzie i mieszkańcach Archipelagu. 

„Całkowity dochód z odczytu przeznaczo - 
ny jest na rzecz rosyjskiego gimnazjum L. LISTA ODRODZENIA ŻYCIA AKADEMIC. 

Pospiełowowoj i rosyjskich inwalidów wojen- KIEGO Nr. 2. 
nych. Bilety od 2 zł. do 75 gr. przy wejściu. Kandy.laci aaa Ogólny Polske] 

: Miodz. Akad: i) Grabowski Bronisław, 2) 

AKADEMICKA Dembiński Henryk, 3) Arcimowicz Wiady- 
— Zarząd Koła Medyków niniejszem ko- sław, 3) Pieczkówna Leokadja, 5) Rudz'ński 

munikuje, iż w dniu 25 listopada r. b. o godz. Witojd, 6) Perzanowski Stanisław, 7) Baj. 
19 м. |, a o godz. 19 min. 30 w Il terminie nicki Teodor, 8) Rutski Jan, 9) Święcicki Jó- 
w lokału Ogniska Akademickiego odbędzie zef, 10) Zgorzelski Czesław. 

się walne doroczne zgromadzenie członków i Kandydaci do Miejscowego Komitetu Aka 
członkiń Koła. O R ZDYE liczne i punktual: gemickiego: 
pe uprzszi zarząd: ; 1) Fundowicz Stefan, 2) Swięcicki Józef, 

— „Czama Kawa* VIJI „Tygodnia Aka- 3) Dembiński Henryk, 4) Wierzbicka Janina, 
demika” w salonach Kasyna Garnizonowego 5) Świeżyński Zdzisław, 6) Nowodworski 
demika* w salonach Kasyna Garnizonowego Witold. 7) Kostrowicka Marja, 3) Bujnicki 
w dniu 30-XI 29 r. o godz. 20. Zaproszenia Teodor. : 
w cenie 5 zł. (pięć) nabyć można u pań go- Ё 
spodyń honorowych, których lista ukaże się LISTA WILEŃSKIEGO KOŁA MIĘDZYKOR 
w dniach najbliższych. PORACYJNEGO Nr. . 

— W związku z „Czarną kawą* VIII i 3 Ё я 5 = 
„Tygodnia Akademika“ naležy  "wspomnieč, | Kandy Jaci na Zjazd Ogólny P »xiej M 
że dekorowania sali podjęły się Panie: Irena dzieży Akaderickiej:    

  

   

   

Pikiel i Hełena Samorewiczówna. i) ('biez'erski Mieczysław, 2) Chm'e'cw 

RÓŻNE. ski Edwara, ?) Guszczyk Euge1137, 4) Bcj- 

— (b) Konierencja graniczna z Litwina niewicz Stanisław 4)Krzywobłocki Bronisław 

mi. Jutro, t. j. w poniedzialek'na gramicy poli A do Miejscowego Kom triu 
Akadem : 1) Gulczyński ,Eugeujusz, 

    

sko litewskiej na trakcie kowieńskim w res ski jusz, @ 
jonie N. rok nastąpi spotkanie przedstawi” 2. ki Ja: nA 3) 5) c у 
cieli wiadz polskich i litewskich w celu po- SR c i > S a s; 
ruszenia sprawy dotychczas niezałatwionej: RAW: 
mianowicie ukrócenia zbyt częstych zajść 
granicznych. 

Przy okazji będzie również omawiana 
Sprawa wydawania bez większych zachodów' > 
osób przypadkowo przekraczających  linję T TI 
graniczną ! z tej racji zatrzymywanych. Z: 
ramienia naszych władz w konierencji tej 
wezmą udział: przedstawiciel starostwa, K. tyści, orkiestra pod dyrekcją E. Dziewulskie- 
O.P. i Policji. 

-— (a) Wiec przeciwników żydowskiej dekoracje według projektów W. 
szkoły świeckiej. Wczoraj w sali Miejskie| skiego. 
odbył się kolej ny wiec zwołany przez prze- — „Maman do wzięcia" jako popołud- 
ciwników żydowskiej szkoły Świeckiej, na niówka, Przezabawna krotochwila Grzymały 
którym szereg mówców ostro wystąpiło prze Siedleckiego „Maman do wzięcia” grana bę- 
ciwko nauczaniu świeckiemu i tym organiza. dzie dziś o godz. 3 m. 30 p. p. po cenach 
celom, które to nauczanie popierają. zniżonych. Zainteresowanie wielkie. 

: W trakcie przemawiań na salę usiłowała — Teatr Miejski Lutnia". Dzisiejszy 
dostać się grupa bundowców w celu spowo- ostatni koncert Hariy warszawskiej. Występ 
dowania zerwania wiecu, lecz manewr ten w A. Dobosza. Dziś, o godz. 3. 30 p. p. wystą- 
czas zauważono i nieproszonych gości usu. pi w Teatrze Ža raz drugi i ostatni 
nięto. ‚ znakomity chór „Harty” warszawskiej pod 

w związku z tym wiecem rozeszły się dyrekcją W. Lachmana. W koncercie wezmie 
pogłoski, że jacyś nieujawnieni sprawcy rzu- udział zaszczytnie znany wybitny artysta ope 
cili w tłum zebrany w sali bomby napełnio- ry warszawskiej Adam Dobosz. W progra- 
ne jakąś cuchnącą substancją. Po spraw mie pieśni: Niewiadomskiego, Noskowskiego 
dzeniu u źródeł miarodajnych okazało się, że Nowomiejskiego, Szopskiego, Maszyńskiego, 
pogłoska ta zupelnie nie odpowiada praw. Wallek Walewskego („Rokitna“), Lachmana 

dzie. > i innych. Wczorajszy koncert wywołał ogól. 
-— Podziękowanie. Posterunkowi P. P. ny zachwyt zebranej publiczności. Ceny 

w Podbrodziu, a w szczególności starszemu miejsc zniżone od 40 g. Pozostałe bilety naby 
przodownikowi p. Janowi Dzikowskiemu, Wać możną dziś o godz. 11 w kasie Teatrii 
składam tą drogą gorące podziękowanie za Lutnia. : energiczną pomoc i odnalezienie skradzionej — „Oberžystka“ Goldoniego. Dziś w mi walizki w dniu 11 listopada r. b. Teatrze Miejskim Lutnia grana będzie war- 

Janina Sobańska,  toŚciowa pod względem literackim, pełna 
pogody i wdzięku komedja włoska. Goldo- 

TEATR I MUZYKA. że as Przekładu dokonał wi- 
zytator г jum Szkolnego 1 3 "а МОа rę: Pokalańce?; Sen 10) y il. Kuratorjum Szkolnego prof. Eu 

cy letniej*, czarodziejska baśń Szekspira, któ 
genjusz Baliński, 

ra zdobyła wielki sukces artystyczny na na- łem 

CUDO - FILM SWIATA 

„MIASTO MIŁOŚCI” 
PETROWICZ, CARMEN BONI. 

Patrz stron ostatnią. 

  

Małkow- 

  

— „Fotel Nr. 47%, We wtorek z udzia- 
2 : Ik y Janiny Werniczówny i ь szej scenie, dziś grana będzie po raz 4 na werowicza. odbędzie się anijonai 

przedstawieniu wieczornem. Wraženie tęgo arcywesołej krotochwili  Vernenilia Fotel 
przedstawieńia, które iketruj przepiękna Nr. 47., g 
muzyka Mendelsohna, a udział w niem bie- — Jedy: ystęp zespoł 
rze pod wodzą dyr. A. Zelwerowicza świet- nie. Ted S sanis ai 
nie zgrany zespół artystów, chóry, liczni sta- Obywatelskiego uczczenia zasług Reduty w 

dniu Jej dziesięciolecia, 29 łistopada r. b. w 
Teatrze Miejskim na  Pohulance odegra 
„Uciekła mi przepióreczka” sztukę St. Żerom 
skiego. Pozostałe bilety na ten obchód naby- 
wać można w kasie zamawiań Teatru Lutnia 
od 11—9 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 

22 do 23 bm. do godziny 9 rano zanotowa- 
no w Wilnie ogółem 73 wypadki, w tem: 
kradzieży 7, zakłóceń spokoju i nadużycia 
alkoholu 20, przekroczeń administracyjnych 
35, resztę zaś podajemy w odpowiedniej 
rubryce, 

— (c) Rozprawa aożowa. W jednem 
z mieszkań przy ulicy  Wiłkomierskiej 66. 
powstała bójka na noże, w trakcie której 
zostali ranni Piotr Masiuk (Wiłkomierska 
69) i Marja Lewandowska. w mieszkaniu 
której awantura ta wynikła. 

Przyczyną rozprawy była kobieta. Dwaj 
osobnicy nieznanego narazie nazwiska, jak 
okazało się rywale spotkali się u Lewan- 
dowskiej i przypomniawszy wzajemne ura- 
zy narazie poczęli spierać się a gdy argu* 
mentów już zbrakło sięgaięto po noże. 

Masiuk i Lewandowska starali się 
uspokoić awanturników lecz wzamian za 
to oberwali kilka rap i guzów, 

„— (c) Praca, która grozi życiu. W 
szpitalu św. Jakóba dogorywa Bonifacy 
Lewanowicz lat 45, zamieszkujący dotych= 
czas przy zaułku Carycyńskim 18. 

Kamgarny,  Szewioty. 

    

go — jest niezapomniane. Nowe kostjumy i 

  

ANA KAWA: Kxl-go „lygodnia Akadomika w Sałónach Kasyna Garnizonowego w dniu 30.0291. 0. 
Zaproszenia w cenie 5 zł. (pięć) nabywać można u Pań Gospodyń Honorowych, których lista ukaże się w dniach najbiiższych. 

OO K I NT IIS I II II Z I I II ORCO T IST II I KITT III III T TEATRAS 

Dnia 25 go listopada o godzinie 9 tej w kaplicy Schroniska 
dla staruszek, ul. Trocka Nr. 9, odbędzie się nabożeństwo żałobne 

Te. 2 

Zolli z Horoottów 

za Spokój duszy 

hrabiny JÓZETOWEJ 

godz. 6 i pół wiecz. do kościoła 
tymże kościele w poniedziąłek o g. 
nie zwłok na cmentarz 

  

1 
Stefania 2 Maliekich HURYNOWICZOWA 

fundatorki tegoż schroniska, jako w 10-tą rocznicę jej zgonu. 

< Tr. 
Z SALMONOWICZÓW, 

Marja SKARBEK - KIEŁŁCZEWSKA 
Po długich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w 

Bogu dnia 23 listopada 1929 r. Saja R nastąpi w niedzielę o 
w. Jakóba. 

Św. Piotra i Pawła. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu 

górki, syn, synowa, zięciowie i wnuki. 

Tyszkieaiczowej 

RODZINA. 

J Nabożeństwo żałobne w 
9 i pół, poczem nastąpi wyprowądze- 

po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarła dnia 23 b. m. 
w wieku lat 59. 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. 
plicy na cmentarzu Rossa odbędzie 

1 Mickiewicza Nr 15 do ka- 
się w niedzielę 24 b. m. o g. 3 p. p. 

Nabożeństwo żałobne w poniedziałek dnia 25 b. m. r g. 10 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb. 

Lewanowicz pracował w jednej z 
kotlarń przy wyrobie  pobiały do kafli i 
uległ zatruciu pyłem od ołowiu, który jest 
używany do kafli. 

Lekarze stwierdzają, że Lewanowicz 
zatruwał się systematycznie małemi dawka- 
mi i że obecnie nastąpił kryzys. 

Ze słów rodziny chorego wynika, że 
kaflarnia, gdzie on pracował jest tak pry- 
mitywnie urządzona, że ołów rozciera się 
w zwyczajnych żarnąch zupełne  niezabez- 
pieczonych. Sądzić należy, że Odnośnie 
władze wyjaśnią tę sprawę, bo trućno so- 
bie wyobrazić, by ochrona pracy i dozór 
sanitarny.o tego rodzaju warunkach prący 
nie wiedziały. Wszak tu chodzi O życie 
ludzkie. 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. 
Wczoraj w południe na klatce „schodowej 
domu Nr. 13 przy ulicy Sadowej napił się 
esencji octowej przybyły do Wilna z Ru- 
domina Władysław Arciuszek. Gdy мура- 
dek zauważono wezwano pomoc i despara- 
ta odwieziono do szpitalu żydowskiego. 
Przyczyn semobójstwa Arciuszek niewyja- 

» wił. Stan jego jest dość poważny. 
— (c) Zasłabnięcie Wczoraj około 

godziuy 5 p. p, na ulicy Zawałnej koło do- 
mu (inwalidy) zasłabł jakiś mężczyzna nie- 
znanego nazwiska. Chorego ulokowano w 
szpitalu. 

— (c) Zatrucie czadem. Od czadu wy- 
dostającego się z napalonego pieca zatruła 
się Franciszka Modlewicz zamieszkała przy 
ulicy Meczetowej 14. Zatrutą uratowano. 

— (c) Kradzież bielizny ze strychu. 
Nocy wczorajszej na strychu domu Nr. 4 
przy ulicy Połockiej dostali się złodzie'e i 
wynieśli stamtąd bieliznę wartości kilku- 
sat złotych, własność lokatorki tego domu 
Emmy Dust. Е 

Część bielizny policja zdołała odnaleźć 

u dozorcy domu przy ul. Ostrobramskiej 
13 Józefa Gryszpanowicza pozostałą zaś 
część „pajęczarze" gdzieś ukryli: 

RADJO 

Niedziela, 24 listopada 1929 r. 

10.15—: Transmisja bicia dzwonów i na- 
bożeństwa z Bazyliki Wileńskiej. Chór ka- 
tedralny pod dyr. prof. Władysława Kali- 
nowskiego. 11,55—12,05: Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu i 'komunikat mete- 
orologiczny. 12.30 — 14.00: Transmisją z 
Warszawy. Przemówienie min. Cara. 16,50 
—17.15: Audycia dla ózieci, recytacje i pły- 
ty. 17.15—19.00  Transrisja z Warszawy. 
Odczyt i koncert. 19.00—19.25: „30 lat 
polaka w Indjach* odczyt wygłosi Ks. dr. 
Walerjan Meysztowicz. 1925—19.40:  6-ta 
lekcja języka niemieckiego, prowadzi dr. 
Włodzimierz Jacobi. 19.40—20.00: Program 
na poniedziałek, sygnał czasu z Warszawy 
i rozmaitości. 20.00-23.00: Transmisja z 
Warszawy. Akademja _ austrjącka. 23.00 — 

2400: Transmisja od Philipsa: 1. „Pierwsza 
przygoda dobrego wojaka Szwejka podczas 
wojny światowej” wedłóg powieści Jaro- 
sława Hafak — rsdjofonizacja Karola Wyrwi- 
cza-Wichrowskiego Wykona Zespół Dra- 
matyczny Rozgł. Wil Il. „Gogo“ komedija 
radjofon. Wincentego Bobrowskiego. Wyk. 
Zesp. Dramatyczny Rozgłośni Wil. Feljeton 
i komunikaty. 

Poniedziałek, dnia 25 listopada 1929 r. 

11.55—12,05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—[3.10: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 13.10—13,20: Transmisja 
z Warszawy, Komunikat meteorologiczny. 
15.40—16.00: Program dzienny, renertuar i 
chwilka litewska. 16.00 - 16.15: Komunikaty 
Organizacji społecznych. 16.15 - 17.00: Mu- 
zyka popularna w wykonaniu zespołu mu- 
zycznego Polskiego Radja. W programie: 
Mozart—uwert. „Flet zaczarowany”, 2) Co- 
derd—„Nad ranem*, 3) Moszkowski--wal“, 
4) Rubinstein— „Anielski sen*, 4) Salabert -- 
„Old Ballad*, — „Махигек“, — „КойузапКа“, 
„Pieśń Hamidy*, 17.00—17.25: Audycja dla 
dzieci. Bajeczki dla najmłodszych wygłosi 
Zula Minkiewiczówna, 17.25—17.45: „Jaknie 
należy mówić po polsku". pogadankę wygł. 
Jerzy Wyszomirski.  17.45—18,45: Trans= 
misja z Warszawy. Koncert, 18.45—19.00: 
5-ta lekcja języka włoskiego. Prowadzi dr. 
Janina Rostkowska. 19.00—20.00: Transm. 
z Łodzi przemówienie ministra Sławoj- 
Składkowskiegą, 20.00—20.05: Program na 
wtorek. 20.05—20.30: „Wulkany i ich pra» 
ca“ odczyt wygłosi profesor U.S. B. Dr. 
Rydzewski. 20.30 - 2300: Transmisja z War- 
szawy. Koncert międzynarodowy z Buka- 
resztu, feljeton i komunikaty. 23.00— 
24.00: „Spacer detektorowy po Europie", 
reiransmisja stacyj zagranicznych. | 

  

O czem zayiadamiają pogrążeni w smutku 

CÓRKI i RODZINA, 

Ha srehrnym ekranie 

„Narzeczona Nr. 68“ w Heljosie. 

Na ekran w Heljosie wszedł ostatnio 
bardzo ciekawy i poważny obraz. Jest to 
film o głębokim podłożu psychologicznem, 
jeden z tych, które najbardziej na serjo 
traktować trzeba. 

A ponadto ma „Narzeczona Nr. 68“ je. 
szcze jeden moment zwracający uwagę, 
mianowicie rolę główną odtwarza tak du- 
żej miary artysta, jak Conrad Veidt. * 

„ Dawno już nie oglądaliśmy go w ki- 
nie, z tem większem ząciekawieniem idzie 
się do kieljosu. 

Zdania co do Conrada Veidta są nao- 
gół różne. gMożna o nim powiedzieć, iż - 
jest jednocześnie i popularnym i niepopu- 
larnym artystą. 

Składa się na takie różne sądy okoli- 
czność, że Veidt występuje jedynie w naj- 
poważniejszym repertuarze, no: a taki zno- - 
wu repertuar nie wszystkim do przekona- 
nia trafia, 

Dla mnie osobiście jest Veidt nie- 
przeciętną, bardzo niebanalną sylwetką ak- 
torska, która w każdym występie zdobyć 
się może na nieprzewidziane momenty, ęsil - 
nem wrażeniem oddziaływujące na widza. 

A pozatem ta wyrazistość mimiki, na 
którą patrząc, Odczuwa się całą gamę naj- 
różniejszych przeżyć artysty — tak dobit- 

nie, gim nie trzeba. 
reść „Narzeczonej* jest oryginalna. 

Rzecz dzieje się kilkadziesiąt ist tee * 
Australjj w kolonji poszukiwaczy złota. 
Kolonii grozi niebezpieczeństwo wyludnie- 
a posiada bowiem znikomą | liczbę ko- 

ie 
Rząd angielski, w zrozumieniu wagi sy- 

tuacji, mobilizuje w  Anglji figrono dziew- 
cząt, które deklarują gotowość natychmia- 
stowego wyjazdu do Australji i niezwłocz- 
nego poślubienia tam kolonistów, — każda 
wedle wyboru losu. 

Statek z 413 „narzeczonemi* 
tedy z Southampton. 

Na wieść o tem, radość zapanowuje w 
Australji wielka i tam już 413 mężczyzn 
szykuje się do małżeństwa. 

Ale w drodze jedna z „narzeczonvch* 
umiera. Jakże załatwić sprawę małżeństwa 
mającego jej przypaść kolonisty? ‚ 

Rady niema. Tedy kapitan okrętu, na 
którym panienki jadą, zarządza zmiany w 
liście swych pasażerek. Ponieważ zmarła 
miała numer 68, przeto na jej miejsce ka- 
lejne przenosi nazwisko panienki z nume- 
rem 413. W ten sposób numer ten mający 
australijski ko,onista decyzją kapitana 
zostać ma starym kawalerem. 

Zły los chce, że tym „starym kawale- 
rem* zostać mą telegrafista z Perth (Con 
rad Veidt), marzący, jąk wszyscy zresztą 
koloniści © małżeństwie. Jest z tej racji 
niepocieszony. 

Przypadkowo dowiaduje się prawdy © 
sposobie zmiany jego losu i z tej racji ma 
pretensję do żony kolonisty, która jedynie 
na skutek decyzji kapitana transportowca 
angielskiego, przypadła nie jemu. 

Wyczekuje wyjazdu jej męża, a gdy 
ten jest poza domem,  zakrada się do 
mieszkania swej niedoszłej żony. 

Nadchodzą sąsiedzi, zwabieni krzykiem 
napastowanej I iu nasz bohater w obronie 
honoru kobiety decyduje się poświęcić 
swe życie. W Austrii bowiem panuje prawo 
Tinchu dla uwodzicieli cudzych żon. 

„Już, już grozi telegrafiście śmierć, ale 
ratuje go lekarz miejscowy, przedstawiając 
jako obłąkańca. 

„Tymczasem mąż „narzeczonej Nr. 68% 
bawi w pusłyni, gdzie znajduje żyłę złoto- 
dajną. Juž ma wracač do domu, gdy wiel- 
błąd wylewa zapasy wody. Śmierć zdaje 
się być nieuniknioną. Poszukiwacz złota 
dociera jednak do linji telegraficznej i tu 
zerwaniem jej stara się dać znać o swem 
niebeznieczeństwie. 
. , Przy aparacie telegraficznym siedzi 
jednak jego skryty rywal. Nie wysyła on 
ekspedycji ratunkowej. Skazuje kolonistę 
na śmierć. 
. Kropka. Nie myślcie państwo, że tc 
już koniec treści obrazu, Bynajmniej: ciąg 
Galszy jest właśnie najciekawszy, bo przy- 
nosi zupełnie nieoczekiwane rozwiązanie. 

Omega. 

wyruszą 

  

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Obejrzyj fowar krajowy 
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„Od «aa 23 ao 27 listopata 1929 r. wiącznie bęną wyświetlane filmy: 

„Wiosenna Parada" 
K'no Miejskie 

SALA MIEJSKA 
Dramat serc w szkcle kacetów. Aktów 8. f 

ul. Ostrobramska 5 W rolach głównych: N£ENCY DREXEL i DAWID ROLLINGS. 
żeglarska placówka Liji Mcr:kieji Rzecznej nad jeziorem Trockiem w 1 akcie. 
Ё& TCHÓRZ" groteska w 2:ch akt:ch. Kasa czynna od 4. 3 m. „30. Początek 

Następny program: „SERCE LOTNIKA* 

Nad program: 1) Propagandowa 

4 

2) „ODWAŻNY 
seansów Od g. 4: 

  

  

  

Dziś ost. dzieńt Włodzimierz Gajdarow i Claire Rommer w wspaniałym arcydziele p.t . 

  

KINO-TEATR 
Monumentalny dramat wschodni w 10 akt. o miłości 

„KOLLYWOOD* WŁADCA SAHAR szeika ku białej kobiecie ; 
Mi : 22 NAD PROGRAM: Tygodnik flmowy. Początek seansów 4, 5.30, 7, 830: i 10.25. 
PKC Transmisja radjowa e poczekalni Anki. Mal — —   

  

JUTRO PREMJERA! 
Największa sensacja ekranów polskich!! 

największych gwiazd ekranów! 

„KIK KOLLYWOGO* 
Niebywały dotychczas 

  

konkurs 

  

    
  

  

Co Pani woli? 
Prać tanio czy drogo? 

Kto weźmie Persilu odpowiednią 
ilość i rozpuściwszy go w zimnej 
wodzie zagotuje bieliznę krótko raz 
jeden, osięgnie najlepszy rezultat i zao= 
szczędzi wysiłku, czasu i pieniędzy. 
Wiadomo przecież, jak nadzwyczajnie 
wydajnym jest Persil! | paczka Persilu 
wystarczy na 2/2 do 3 wiader wody. 

  

          
   

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

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

2 i pół miesięczną. 

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

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

'Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów iciągówek rolniczych. 6087 —G 

| 

` 

  

5 

wodą wodociągową. 

kamienia wapiennego. 

WARSZAWA 

Krak. Przedm. 4 
tel. 25—34 

WILNO 

Zamkowa 2 

tel. 3-35. 
LWOW 

3 Maja 19 

tel. 13-12 

  

| 

WODA
 

krze
wi 

zdro
wie 

i dobro
być! 

Z chwilą uruchomienia w mieszkaniu Filtra-Electrolux, zostają usunięte przeróżne nieprzyjemności powodowane twardą 

Dzięki wodzie miękkiej, dostarczanej przez Filtr - Electrolux, rozpoczyna 

  

PRECZ z FALSVFIKATAMI 
W celu ochrony przed falsyfikatami mego słynnego orze- 
źwiającego napoju znanego dotychczas pod nazwą „SINAL - 

CO* ten sam napój ukaże się pod nazwą | | 

   Iwan Możuchin Brygida Helm Difa Palo i Henryk George 
W przebojowym obrazie reżyserji W. Turzańskiego — twórcy „Kurjera Carskieco“ i 

„Wołga Wełga” p. t. 

Dżentelmen= 
M R N 0 L Ė Ć włamywacz 

Wspaniały film natle równie sensacyjnych jak dramatycznych przygód i romansów 
słynnego „Króla niebieskich ptaków*. Dzieje słynnego międzynarodowego  sferzysty, 
który pada ofiarą drapieżnej kobiety-wampira. Przepych wystawy. Akcją dzieje się w 
Paryżu, na Riwjerze, we Włoszech i w Szwajcarj !! Niebywale gelektryzujące nap ęcie 

od początku do końca. Początek seansów o g. 4. 6, 8, i 10.20 
  

  

R U I D“ „45 39 pRoówany Ag 

wik „FRUID* BERNSZTEJNA 
z oryginalną etykietą i kapslem sa 

Uwaga Z. na oŻ 4 mają nic KINO-TEATR | 
wspólnego z moim napojem „FRUID* 

Wytwórnia Bernszfejna 
Wilno, Zarzecze :9. 

„HIELIOS“ | 
Wileńska 38. 

Dziś ost, dzień! Sensacja wszechŚwiatowa! Po ężne arcydzieło! Nowa wialka kreacja mistrza ekranu 

„NARZECZONA Nr 68“ 
niebywała emocynująca akcja! Potężna gra! Niebywała treść. Szalone napięcie! Filmten z wielkim powodzeniem 
dervonstruje się jednocześnie w Warszewie w największem feszeneb. kinie' „Ccloseum*. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15 

Wielki wzruszający dramat erotyczny. W rol. gł. Tytan ekranu genjaln 
CONRAD VEIDT i jego utalent. partnerka przepiękna ELGA BRINK. 

  

AMS BRZGROBZSNKENZTZECNE GEPTARMEGORERORE M 

Otrzymaro najnowsze PIANIK: 
modele 

Fabryk: „Pieyel — Paris“, „Arnold 
Fibiger“, „A. Dryzas“ „Sommeri<ld“ 

K Dąbrowska 
Wilno, ul. Nieiniecka 3, m. 6, 

SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 
BROS KOBOKENKDEGKZ MNG BG WAS GEO BIOS 

ER ZEERKECZCACZESNORSEZCZEE Jagorze morskie 

Pofrzebna 
polecą firma 

ino 
HELIOS“ ” 

  

JUTRO PREMJERA! Największy przebój świata! Cudo Film sezonu! 

"amant Europy WAM PIETEOWIGZ czarujących gwisza (AMEN Boni i Giay Manes amant Europy 4 i 
w najpotężniejszem arcydzieie erotycznem „Studentka z Quartier Latin“ 

AKIA$TO AILO$ŚCI 
Krzyk młodego zywiołu na cześć miłości. 

   
Najnowszy Cud Paryże: Rewja w „LIDO*, W rewji: — „Plaża МогзКа“ — 50 najpiękniejszych kobiet Paryża» 
Skecz „Targ Niewolnic*. Bajeczny niewidziany, oszałamiający przepych wystawy. Bal maskowy, pochłonął 500 | 

tysięcy fr. z udziałem 10.000 csób. Film ten cemonstr. jedaocześnie w Warszawie. 

W orkiestrze Honorowe bilety na premjerę nieważne 
SAKSOFON Seansy od godz. 4, 6, 8 i 1015 

  Wileńska 28, tel. 1224. 

  

  

SKLADN g CA ZWIEDRYŃSKI 

Dziś premjeral Od dnia 20 listopada 1929 г. monumentalny dramat erotyczny. MIŁOŚĆ AKTORKI 

  

  

  

Kino - Teatr % w 10 aktsch. W rolach głównych stuprocentowy 
powierzchni nie mniej niż 100 mtr. RYGZEA SEKE Słońce" „NA ZGLISZCZACH NAMIĘTNOŚCI męszczyzna SHILTON SOLLĘ i szampańska nowa 
kw. w środmieściu — rejon: od ul. m" a Dąbrowskiego 5 gwiazda ekranu PRZEPĘKNA.? — Walka ojca o žvcu dziecka, Nad program: arcywesoła komedja 

Mickiewicza do dworca kolejowego. B SĄ Kosmetyka BB - „WALKA O UKOCHANĄ7. 
Szczegółowe cferty z planem sytua- — — —А 
cyjnym i warunkami składać do Re- Lit ! Fabrykę mydla Fachowo 
feratu Gospodarczego lzby Skarbo- 2 B м - sprzedam. Mogę czę- ч , 

we оо Nr 2) ry M Ros again St, | Bogactuo 1 dobrobyt PRZEBÓJ PARYŻA | siem: Gier given: | TANIO i SZYBKO 
08me- ne do adm. „Słowa*| Piszemy na maszy- „A EN AS EW tyki wripcset zyskasz bardzo łatwo i ala S. R. Žo nach 8 

GH ы " Wilno, S owažne а SRPAEERCAWĄ SEN" RS ileńskie iuro 
Mickiewicza 31 m. 4, оРЕННЕ „zastępstwo В ё S A AWA «=: Komisowo - Handl. 

i - Й oi najstarszej instytucji bankowej w Sz date IES= tckiewi 1 mis kobiecą kon i naj jį Lastyti Sprzedaje s'ę Mickiewicza 21, NNANNUNCNNZNANNZNUNANCZNNA Urodę serwuje, dosko- Polsce, zajmująć się sprzedażą ratal- U Tai g zły, ul. Po-| tel. 152. 6766-04 
nali, odświeża, usuwą ną obligacyj państwowych. © ms NA | ©) wilk ŚDÓDA Iš ya NOAA 
jej skazy i braki Nasze różne systemy sprzedąży dają DERF UMY-PUDER * | własny, (obok ochro- 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 

ogromne możliwości. 

BLEDNICE. CE      

  

Wszelkie udo- 
godnienia — znaczne ułatwienia! 

Powszechny Zakład Kredytowy 

  

@. ооы 1 $1 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

ny przy ul. Dobrej 
й zu     

    
  

  

się nowa 

Potrawy, wszelkiego rodzaju są smaczniejsze i pożywniejsze. Naczynia kuchenne chronimy przed tworzeniem się osadu 

Oszczędzamy na Paliwie. 

się minimalne ilości środków do prania. Bielizna jest miękka, o Śnieżnej białości, a trwałość jej zwiększona kilkakrotnie. Przy 

praniu, kąpieli, goleniu oraz myciu głowy spostrzega się dobroczynne działanie wody miękkiej. 

Filtry Electrolux są wyrabiane w różnych wielkościach i typach. Posiadamy właśnie typ do użytku W. P. 

Prosimy zatelefonować lub napisać do 

 ELEGTROLU 
CENTRALA 

WARSZAWA 
Wydział Filtrów. 

GDDZIAŁY: 

ŁODŹ POZNAŃ 
Piotrkowska 53 Fr. Ratajczaka 39 

tel. 44:66, 49-99 tel. 28-93 

KATOWICE KRAKÓW 
Dyrekcyjna 10 Rynek Główny 25 

tel, 10 69 tel. 9.425.428. 

BYDGOSZCZ 
Pl. Teatralny 3 

tel. 12-33 

era 

Pranie bielizny odbywa się w dużo krótszym czasie, przyczem zużywa 

    

smetyki racjonalnej. tdz z ogr. por. : -. |] 20, dom własny. 
Codziennie od g: 10—8 SA AEG 1 LA yk £ licytacji: | Istnieje od 1843 r. 

* LECZY W.Z.P. 43. R we Lwowie, pl. Marjacki 6— Taksówka Forda 950| Fabryka i skład — - zł, pianino 1200 zł, mebli: 
KOBIECĄ "77 \ е - duży kredens, tremo,| jadalni pialnie UrOdĘRonserwje, ——————— (maszyny do. szycia, Jadalnie, sypiainie, 

‹ doskonali, odświeża. d ВЕНО СО НО ЕНО £ ektrolux, centryfuga, | żężką niklowane i | 
usuwa braki i skazy. O sprze ania 2 kandelsbry bronzo- | angielskie, kreden- Regulacje i trwałe Ё. і DA CIE ŚŚ we, różne żyrandole sy, stoły, szafy | 
przyciemnianie brwi. JĄ podwozie „CHEVROLET* nowe z Ą zą [B glektryczne, palto fo-| biurka, | krzesła | 
Gabinet Kosmetyki @ motorem 4 cylindrowym, oraz ka- kicki zntekóch "i kowe, dywan perski,| epowe i t p. Do- | 
Leczniczej „CEDIB* roserją ciężarową. E we wszystkica aptękac Ed lornetka pulowa, cyt- | gógne warunki i 
Į Hryniewiczowej. Informacje: Wilno, ul. Zamkowa 18 BE Kiacach aptecznych zńanego ra, kilka pierścionków na raty. 
fielka m m. 9. Przyj. m. 12 -0 iż środka od odcisków В : Ь‘гуіапівт!‚ is в 
oć g* 1C—7. a> ; rylantowa, — хедаге WRZE 

Ё Prow, A, PAKA. złoty | chronometr, Щ а ТАВ 
BEI - maszyna do pisania. : 

Ii Lombard, B'skupla 12 z a E 

: i za 900 zsłot. M =""==p Poszukuję  PIAID okszyjnie « BSAWATE 
! ай AKOSZERKI SE posady miło:szego od Mostowa mmm As aj 

L buchaltera, księgowe- 29, m. 9. = 
ao zaa go, lub _ rachmistrza. — Pożyczki | osiadam znajomość pianiqn zagr: firmy w й 

ЁШШЁННШ'Ш Ёго'\:ва:егів] Aa Pianino prawie no” AWS RAR 3 
i < arki rolnej. nam wem stanie okazyjnie] „. 8 2 

bę wę siatce gruntownie język nie- natychmiast do sprze- s: п 
szczki, piegi, wągry, miecki. Zgłoszenia dania. Wiwu!skiego 3, Mickiewicz 2 RU | 

łupież, brodawki, ku-, 99 adm. „Słowa" pod, 3, _______—o tel. 15 zi 

  

  

  

Kursa kroju, szycia 
szajki, wypadanie wło* —* ** = i gabinetowy 

intel. znająca Fortepian zagr. marki, gt ręcznych i mo- 
sów. Mickiewicza 46. 

нн Osoba języki feanc., deka metalowa za 
niem., pol. i ros, Oraz zł. okazyjnie delowania 

| LOKALE Il muzykę, może za-Sprzedam. UI. Sza, 
Ta 

  

  

A 
IS, PRADU magie pmość oe waika Pm zz 6. NEAKOWICZÓW 

gnowsć chorych, Szu- w Čan Nanas 
ursą dzienne i wie- 

mieszkania 3 pokojo- о +. 9 porz: domu. W. Pohu- wego, ewentualnie 2 lanka 9, pok. 10. Inż. 1 TERMINOWE "I 

blowanych. Zgłosze- wypłaty procentów 
nia do adm. „Słowa”*. az dania., aa SA 

Antokol 32 m. 5 3 
okėj Krawęowa zj cemu gotówkę 

elegan P umeblowa- je suknie i płaszcze w Poszukuję Komisowo - Handl. 
prywatnych do nabycia majątku| Mickiewicza 21, 

p chow. dzięci i pielę- ===—— ut. Wielka 56, m.- 

oszukuje się ka odpow, posady w CZOTowe. ® 

dužych pokoi ume- wi Horski, Wilno, — E 
e = d ze- 

SR Вр i kapitału zapewnia 

|) wykwalifikowana szy- Wileńskie Biuro 

„domach 
ny (salon) z wygo” 27 przyjmuje robo- ziemskiego w cenie | tel. 152. _ opór-0 dami, telefonem, do Н Ą BRE оИ, ką tS do siebie. Portowa 10.00 — 20.600 doł. i 
rieda AS —. 5, m. 4. Oferty pisemne do Oszczędności 

  

administracji „Słowa* swoje złote i dolary 
  

  
  

Ua — EKONOM | dla “nabywcy“  ; i 

2 duże pokoje НАМ м оак — ана —Н, а l nią praktyka cj jg,  bokomobila twoja jest zebezpie- 
ze wszystkiemi WYSO- o nański yką w PO- tabryczna Wolifa ok.czona złotem, sre- 
dami z  telefonem, Cal, im i b. Kongr. 40 KM.  Mieszadłobrem i drogiemi ka- 
nadające się również „| & Г zamiłowany pjękarskie mechanicz- mieniami. LOMBARD NA BIURO, od zarazrolnik, obeznany Ze, Mickiewicza 7—3Plac Katedralny, Bi- ^ do wynajęcia. Jagie[- UPrawą ciężkiej i lek- Gumowski skupia 12. Wydaje łońska 8, m. 16, kiej gleby, hodowlą pożyczki pod zastaw lacze EG ы = н ” uj roba, Postukułetogć tów, futr i Ł d. — | 
a POSADY 830 od „I, Atycinia SZOK а! зн @ оа 

r., naichętniej na 
UEEM M WADZE © zez Ordynarję: Łaskawe OPAŁOWY, Ana (ATI T A 

oferty dla ekonomai drzewny, Drzewo NS STAR OREW 
do adm. „Slowa“. Szukam posady ! į szczapowe i rąbane. 

leśniczego do majątku, r Dostawa niezwłoczna agubioną ksią- 
lub administracji do» НАа аВ, zamykanych wozach PA Toa, 0a. 

kilkuletnią praktykę, FODHO | SPRZEDAY (DH. „Wilopał przez Ipuk Legios 
oraz solidne  refe- Styczniowa 3. 15% 1925 r., na imię 
rencje. W. Pohulanka gi н + _ Bronisława 5 Kao ae BWAWAWÓ Te. 18-17.  z8Lr-0skie:o, m 

Horski 
  

      KOLONIĘ NE N. 
P я pod Wilnem, ob- li 6500 1lotyt wa książkę 
oznańczyk szaru 90 ha, sprze- | sprzedamy dom NAJ Ino, wyd. 

b. nauczyciel Semi-| damy za 4,000 dol. | orewniany o 2 Miłaszewiczi Adama 
narjum Duch, udzielaj , bez zabudowań mieszkaniach, pia- Karklińcach » zam. w 
lekcyj języka nie-| Wileńskie Biuro | cu 300 sąż. kw. jp, K. U. $ i „ przez 

mieckiego. Zgłoszenia: | Komisowo - Hanol. | D. H.-K. „Zachęta” | . 1923, więciany w 
Piwna 9 m. 2, od g.| Mickiewicza 21, | Mickiewicza 1, |się. „ unieważnia 

3—4 p. p. —| tel. 152.  jzób 0] tel. 9-05. mol Y -0 
T — 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydylic- Bmukacnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23, 

   


