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nia ni Dziś upływa jedenaście lat od chwi 

ej. Nitodpisania jprzez Naczelnego Wodza 
mistrzó.,. p. WE: а 
RoGacia Piłsudskiego dekretu, zazwalają 

ao Komitetowi Obrony Kresów na 

——rzenie dywizji Litewsko - Bialoru- 
o D. 

ai czar! 
GLEN Jedenaście lat dzieli od chwili, 

eń, ( wającej synów naszej ziemi, by dor 

ywolnie połączyli swą krew z krwią 

adów i ojców, dla zadokumentowa- 

BEBO 0 nieprzerwanym przywiązaniu do 

> przez nich zamieszkiwanej. 
nold INa tle republiki Lubelskiej, milicji 
feld" z tworzonej przez p. Thugutta, 

  

tle swarów partyjnych — jakżeż 

sto, a mocno brzmi zapytanie zacią 
> odezwy Komitetu Obrony Kre-+PPS i N.D. — nie uderza „ani w So- 

/: „Zali to czego nie zdołali zgnębić 
Įrawjew - Wieszatiel i inni słudzy 

uję Iscy, to, o co walczyły całe pokole- 

ło:szej we wszystkich powstaniach nasze- 

i 
PIE 
= Pinarodu; — ma zginąć dziś bezpowro 

k ochrt jako ofiara naszej obojętności, lub 

Dobrzyjnych sporów?* 

———= pytanie niedługo pozostało bez 0d- 

SIĘ siedzi. 
Az siedemnastu tysięcy gardzieli 0* 
1200 zitników dyw. Litewsko - Białoruskiej 
я :':п"і"гитіаш\ w zgodnym rytmie odpo- 

ro ugdź: „Nie damy ziemi skąd nasz 

Dad a 
palto fd już 13 lutego 1919 r. oddziały dy” 

' p wkroczyły do Wołkowyska, gdzie 

doakody opuszczony przez Niemców: od 

mak frontu przeciw bolszewikom. 

onomeii9 lutegx — zajęły Białystok. 
ka (22 lutego pod Plawskiem — weszły 

jontakt z nieprzyjacielem. 

| 2 marca po siedmiogodzinnym boju 

R ajęły Słonim. \ 
!31.'1 15 marca — dotarty do linji Zdzię- 

— Wysock — Polanka. 

ta] 0 marca — zajęły Nowojelnię, 

mająt 

ząd drugi 
„ Porowski, 

   
   

   
    

    

    

    

  

    

  

   
    

    

   
   

   
   

     

18 kwietnia — Nowogródek. 

w cenill9 kw'etnia po uporczywej walce, 

jącej 5 dni i tyleż nocy — zdoby: 
aranowicze. 

egoż samego dnia, przez stworzo- 

rzez dywizję w oparciu o błota po- 

ie korytarz, p. płk. Belina zajął Wil: 

ziemi, zroszonej krwią własnych 
t Bl w, wyrastał chleb - życia, który dla 
—7 lat, du stolica idei Jagiellońskiej sta- 

ip i, A potem przyszły już wspólne wal: 

ż po brzegi Berezyny. Potem krew 
polach Radzymina przelana. Ponad docho 

łądajął WSzystkiem praca kulturalno - 0- 

domówtowa dla żołnierza,w gospodach. 
niachA gdy zamilkły po Traktacie Rys” 

ik surmy, zbrojne — dostarczanie zbie 
jej i zgłodniałej ludności -Wilna 
ba, które Komitet Obrony Kresów 
wych piekarń, ze spustoszonej 
Ё wojnę ziemi, ponad wł asną mo- 
Ć rolnika miastu przez trzy lata u- 

"lai, ' 

nując przed czytelnikami „Słowa* 
oku w dzień 27 listopada nić dzie- 
Komitetu Obrony Kresów i stworzo 
przezeń dywizji Litewsko - Biało- 
iej, stale podkreślamy ponadpartyj- 
tanowisko Józefa Piłsudskiego, któ 
Mbrew woli dwuch najsilniejszych 
yj N.D;'i P.P.S., już w roku 1918, 
ięc w zaraniu swej odpowiedzialno- 

\ 
V 

.15:._aBNUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
ytką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.0 

sprzedaży detat. cena pojedyśczego numeru 20 gr. 

OMITET WYKONAWCZY RADY POSKIEJ ZIEMI MIŃSKIEJ (1917 — 1918 r.) 

ząd pierwszy (siedzą): J. Witkiewicz. Cz. Krupski, W. Wankowicz, ks. kan. E. hr. 
*Rourke, H. Kieniewicz (prezes), E. Iwaszkiewicz, L. hr. Łubieński, M. Pokłewska- 

Koziełł, M. St. hr. Kossakowski. 
L. Nagórski. ks. M. Majewski, K. Rybiński, 

F Hilchen, W. Kryński, E. Obrąpalski, M. Massonius, P. Petrusewicz, 
J. Osmołowski, W. Osiecimski, Z. Poklewski - Koziełł. 

cję nie uw. 

ści państwowej, podpisując dekret o 

tworzeniu dywizji, wykazał wysoką 

wartość jako mąż stanu. 
To też, nie na „Zamku w Nieświe- 

žu“, jak to krotkowzrocznie w „Robot- 

niku'* twiedzi poseł Niedziałkowski: „dy 

ktator zwyciężył członka CKRPPS*.— 

„Zwycięstwo** nastąpiło og pierwszej 

chwili objęcia w ręce steru państwa. 

Komitet Obrony Kresów i dyw. Lit. - 

Białoruska, będąca początkiem tworze- 

nia mocarstwowej Polski, wytrącając 

N.D. i PPS. z rodzimego terytorjum, na 

którem wyłącznie w swym stanie kopał 

nianym pozostać mogły. 

Marszałek Piłsudski uderzając w 

cjalizm, ani w Demokrację”, jak twier 

dzi w tym samym artykule „Robotnika* 

p. Niedziałkowski. Uważa je — tylko 

w stanie jakim pozostają za formy Ko- 

  

T. Szalewicz, I. hr. Czapski, 

palniane, nadające się dla „gasnącego 

świata'* newolniczej — lecz nigdy mo- 

carstwowej Polski. 
To iż p. Niedziałkowski zaledwie 

w 1929 r. spostrzegł zmianę w Józefie 

Piłsudskim, należy z jednej strony po 

łożyć na karb zafrasowania p. Posła 
sprawami partyjnemi, z drugiej — uwa 

żać jako wielki kunszt Dziejowego Ko- 
wala, wykuwającego systematycznie z 

kopainianego surowca przedwojennego 

typ nowoczesnego polskiego państwo: 

wca. 

Pisząc w „Słowie* w symboliczną 

dla nas rocznicę szereg artykułów, i 

jakby sprawując obrządek dziadów, aż 
do znużenia instynktowaliśmy czytelni- 

kom polityczne znaczenie rocznicy dyw 

Lit. Biał. z której „człowiek ma się po- 

prawić i mądrości nauczyć. 

Do dziejów Komitetu i Dywizji wra 

camy co roku, jako do przyrodzonego 

zdroju z którego bije energja twórcza, 

Zdolności twórcze, które w owe nieza- 

pomniane cząsy z taką potęgą przemó- 
wiły brały swój bodziec afektowy z mi 

łości do ziemi rodzimej. Ci, którzy na 

ochotnika chwycili za broń, byli to, mó* 

wiąc słowami Orzeszkowej z „Nad Nie* 

mna* „ludzie, aż do występku chciwi 

tej ziemi, którą nakształt kreta kopali 

w cichości i nisko, ałe tak z tą matką- 

ziemią spojeni, iż wszystkie pulsy jej 

życia i losu w żyłach swych czuli". 

To też, ziemia polana krwią żołnie- 
rza Litewsko - Białoruskiego pod za- 

siew duchowego chleba z idei Jagielloń 
skiej i powszedniego chleba dla ludno- 
ści Wilna, stanowią styl Dywizji i Ka- 
mitetu. 

Przyszły jednak czasy, gdy ziemię 

z ukazu grudniowego i — wałk dywi* 

zji wycisnęła ziemia z reformy rolnej, 

jako ta — „która się należy ludowi". 

Nastąpiła zamiana ról. Dla przeciwni 

ków tworzenia dywizji ziemia stawała 

się środkiem partyjnego  kaptowania 

mas ludowych. Dla obrońców — gru- 
dami, padającemi na trumnę walk i cier 

pień całych pokoleń... 

Ustaloną w odwiecznej walce samo 
rodną rasę człowieka geologicznego — 

zastępował typ spekulanta polityczne” 
go. 

    

SŁOWO 
WILNO Sroda 27 listopada 1929 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, administracji 228 druk 262, 

  

Redakcja rękopiaów! sle zamówionych mie zwraca. Adsiśuistra- 
zgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeź. 

harmonijne współżycie z ziemią 2 ZA KORDONÓW 
Pogłosgi o dalszych przesanięciach 

w rządzie litewskim 

KOWNO, 26—XI, Pat. W Kow- 
nie krążą niesprawdzone po- 
głoski, że w związku z odejściem 
Mustejkisa i nominacją Arawicziusa 
mają nastąpić w łonie rządu kowień- 
skiego dalsze zmiany. Według tych 
pogłosek, premjerem zostanie miano- 
wany gubernator Kłajpedy Merkis, 
podczas gdy Tubialis rzekomo  obej- 
mie kierownictwo banku emisyjnego. 

Min. Mustejkis jeszcze urzęduje 

KOWNO, 26—XI. Pat. Pułkownik 
Mustejkis na stanowisku ministra 
spraw wewnętrznych pozostaje do 1 
grudnia br. i dopiero wtedy odejdzie 

. na stanowisko do banku emisyjnego. 
Dlatego dotychczas jeszcze nie nastą- 
piło podpisanie dekretu nominacyjne- 
go Arawicziusa, co ma być dokonane 
w ciągu najbliższych dni. - 

Życiorys Arawicziusa 
KOWNO, 26.Х1. Pat. Przyszły minister 

spraw wewnętrznych Litwy Piotr Arawi- 
czius urodził się w 1886 roku w Dzukjach 
(wschodnia Litwa). Gimnazjum ukończył w 
1907 roku w Suwałkach, gdzie był znany 
ze swej działalności na terenie litewskich 
organizacyj młodzieży. Studja wyższe Arą- 
wiczius odbywał na wydziale prawnym uni- 

> petersburskiego. W niepodległej 
Litwie początkowo pracował w, ministerjum 
oświaty, a następnie jako naczelnik powia- 
tu olickiego w ministerstwie spraw ,we- 
wnętrznych. 

„Zbliżenie łotewsko-litewskie" 

KOWNO. 26.X1. Pat. W ciągu dwóch 
dni w Kownie odbywały się narady przed- 
stawicieli ryskiego i kowieńskiego towa- 
rzystwa zbliżenia  litewsko-łotewskiego. 
Łotwę reprezentowali Rifter Berdin i Wro- 
niewski. Na konferencji omawiano szereg 
zagadnień, dotyczących współpracy głównie 
w dziedzinie kulturalnej. Postawiono za- 
prosić szereg profesorów z Rygi 90 Ком- 
na i odwrotnie z 
wygłoszenia cyklu odczytów, a na ferje 
świąt Bożego Narodzenia studentów, któ- 
rzyby zaznajomiali się z życiem kulturalno- 
społeczaem państw zapraszających. Poza- 
tem postanowiono powołać komitet dla 
uczczenia rocznicy Witoldowej. 

Prasa łotewska o polityce Kowna 
Organ nacjonalistów łotewskich „Latwis“ 

zamieszcza artykuł przywódcy nacjonalistów 
Berga o polityce zagranicznej Litwy. „Łat- 
wis* wskazuje na to, iż polityka prof. Wol- 
demarasa była szczególnie _nieprzychylna 
względem państw bałtyckich. Prof. Woidema 
ras nazwał związek bałtycki „romantyką”. 
Dalej, na zapytanie łotewskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych co do: zawarcia układu 
handlowego, prof. Wołdemaras miał podob - 
no odpowiedzieć „nie mam czasu". 

Ze zmianą rządu można się było spodzie 
wać wzmożenia objektywności nieuzasadnio- 
nej litewskiej polityki zagranicznej, w isto- 
cie jednak to nie nastąpiło. Wszystkim jest 
wiadomo, iż nowy minister spraw zagranicz 
nych dr. Zaunius był bliskim współpracowni- 
kiem prof. Woldemarasa w polityce zagrani- 
cznej, o czem sam zaznaczył w swym pierw 
szym wywiadzie udzielonym przedstawicie- 
lom pr: Berg wypowiada się przeciwko 
napaściom litewskim z powodu stanowiska 
Łotwy i innych państw bałtyckich w kwestji 
wileńskiej. Berg sądzi, że państwom bał. 
tyckim nie zależy na pogorszeniu stosunków 

ską jedynie z racji Litwy. Dobre stosun 
ki między Polską a Łotwą są dla tej ostat- 
niej bardzo ważne. Naturalnie, ani jedno z 
państw bałtyckich nie przyłączy się do żad- 
nej kombinacji agresywnej, należy jednak u- 
znać, iż Polska jest jedynym silnym sprzy- 
mierzeńcem państw bałtyckich. 

Jeśli Litwa sądzi, że w razie zatargu mię 
dzy Rosją a Polską odzyska Wilno, tedy 
nadzieje te są całkiem bezpodstawne, Ani 
obecna, ani przyszła Rosja nie zwróci Litwie 
Wilna. Sama Litwa dzięki swej subjektywnej 
polityce oddaliła się od państw bałtyckich. 
Jest ona najsłabszem miejscem Nadbałtyku, 
gdyż z racji jej dotąd nie można zrealizować 
związku bałtyckiego, którego tak pragnął 
zmarły łotewski premjer Mejerowicz. 

   

        

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 1 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. į 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. i 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy. Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WiLEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

TATPOZOWOGZK Z ZECREBŁAR 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy ma zrronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

L SKRRERAFACYDOZYĆ » О СОЬАСЕ 

Po zgonie Glemenceau Organ Watykanu 
o Marszałku Pilsudskim Żałobne posiedzenie senatu, Przemówienie premjera Tardieu 

„Osservatore Romano" oficjalny 
PARYŻ, 26.XI PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu senatu przewodni- organ Papieża umieścił artykuł o 

czący oddał hołd pamięci Clemenceau. Zabrał następnie głos Tardieu, sprawach polskich. Jak widzimy z te- 
który podkreślił decydującą rolę, jaką odegrał Clemenceau w tragicznych go artykułu wszystkie sympatje ofic- 
godzinach wojny, walcząc następnie w Wersalu o pokój, który chciał wi. jalnego organu Stolicy Apostolskiej są 
dzieć sprawiedliwym i trwałym, o odszkodowania za dokonane we Francji po stronie Marszałka Piłsudskiego 
zniszczenia, o przyszłe bezpieczeństwo Francji. Clemenceau—zaznaczył i rewizji konstytucji. Jaka szkoda, że 
mówca zdziałał dla Francji więcej, niż mógłby zdziałać ktokolwiek inny. nasz polski Świat katolicki nie zawsze 
Wszyscy senatorowie stojąc oklaskiwali przemówienie. Uchwałono rozpla- zna opinje Stolicy Apostolskiej. 
katować oba przemówienia. Na znak żałoby posiedzenie zostało zamknięte. Oto jest nowa „kwestja polska*, Nic 

w istocie nadzwyczajnego. Po rozwią: 

Deklaracja rządu Rzeszy zaniu tej kwestji historycznej tak peł- 

przeciwko t. zw. ustawie wolnościowej 
nem chwały (świetaem) i szczęśliwem, 
nie może brakować tarć i wstrząsów w 
regulowaniu stosunków, są one do prze- 

BERLIN, 27 - XI PAT. Urzędowo donoszą: Wobec ogłoszenia przez komisję we- RAR który p o IE 
Pada it paz ustawa wolnościową EA PZ aa ow jak atak kawalerji przez step. Pozn 
wymaganą ilość głosów minister spraw wewnętrznych przedłożył Reichstagowi w myś i = = 
uchwały gabinetu projekt ustawy. życia w „Swej wiecznej młodości. 

Jednocześnie z projektem ustawy ogłoszono deklarację rządu Rzeszy, precyzu- 
jącą stanowisko gabinetu wobec ustawy. W deklaracji tej rząd odrzuca kategorycznie 
projekt ustawy, oświadczając, że przyjęcie jej musiałoby wstrząsnąć podstąwami po- 

uciśniony, nie uspokoił się (nie spoczął 
w kwietyźmie); wolny i nieokiełznany 

lityki zagranicznej Niemiec i obalić sukcesy uzyskane dotychczas przez Niemców. 

nie jest bynajmniej skłonny do zaśnięcia 
w spokoju cod.ienności, Porusza się — 
oto eee tym > umysłów i 

r rzeczy, ry jest wspólny mniej więce: Sprawa umowy wyrównawczej z Polską wszystkim narodom г п‚іеінш]кгуд;-іі 
wojny, wskute! escen- 

BERLIN, 26—XI PAT. Jutrzejsze posiedzenie przedpołudniowe komisji zagrani- = ” я ss ® 
cznej Reichstagu poświęcone będzie — jak donosi „Berliner Tageblat“ — naradom w 
sprawie rokowań z Polską, przyczem na pierwsze miejsce, według informacyj dzienni- dwa wielkie prądy myślowe; demokracj 
ka, wysunięta została przygotowywana w zwiazku z rokowaniami haskiemi umowa dla której wypadki ostatniego dwu- 
wyrównawcza między Nemcami a Polską, podczas gdy traktat handlowy z Niemcami dziestolecia potwierdzają konieczność 
ma być co najwyżej tylko ubocznie poruszony. postępowania drogą wszelkich wolności: 

i drugi, jakż iedzieć?... dowy, 
Interwencja wschodnio-pruskiego HMeimatsbundu u min: kóry Gig, jak | wszędzie, sądzi, że do“ 

Curtiusa świadczenia i upomnienia są za dyscy- 
е к pliną. Marszałek Piłsudski myśli tak 

Žž BERLIN 26.XI. Patt Wschodnio pruski Heimatsbund wystosował do ministra właśnie. Jego znaczenie wojskowe, jego 
spraw zagranicznych Curtiusa pismo, w którym między innemi twierdzi, że raport pa- prestiż polityczny, jego zasługi są ele- 
ryskiej korferencji rzeczoznawców nie może być uważany za podstawę do stwarzania mentami decydującemi w. waice, którą 
iunctim między planem Younga a polsko-niemiecką umową wyrównawczą. O zobo- podjął. Ma za sobą przedewszystkiem 
wiązaniach niemieckich do wyrzeczenia się pretensyj Niemiee wobec Polski w związ- wojsko, które opozycji chciało pokazać, 
ku z umowami haskiemi, możnaby mówić wówczas, gdyby istniała jaka odrębna umo- iż stoi przy znakomitym * Naczeluiku, 
wa tajna, o której opinja niemiecka dotychczas nic nie wie. Heimatsbund żąda Szczególnie Sejmowi, gdzie stacza on 
ogłoszenia tekstu umowy wyrównawczej i wyjaśnienia pogłosek, według któ- walki polityczne, Rezultatem tego było 

Także więc w Polsce ścierają sis 

Kowna do Rygi w celu” 

rych umowa tą miała być tylko parafowana, ale nawet podpisana. 

ASA 

Dymisja gabinelu Jaspara 
BRUKSELA. 26.XI. Pat. Prezes rady ministrów Jaspar dorę- 

czył królowi prośbę © dymisji "całego gabinetu. Król dymisję 

przyjął. 
Powodem dymisji nieporozumienie na tle projektu ustaw 

językowych 

BRUKSELA 26—X1 PAT. Ministrowie liberalni odbyli wczoraj rano posiedzenie SA więcej kompetentna, osądzają tę bu- 
w czasie którego Hymans poinformował Jaspara, że rząd może się zgodzić na przed 

' stawienie projektów ustaw językowych dopiero po zwołanem na niedzielę posiedzeniu ; 
rady narodowej stronnictwa liberalnego. 

W konsekwencji nowi : ministrowie 
przedstawienie tych projektów ustaw na okres tygodnia, jednakże  Jaspat i ministrt 
wie katoliccy nie zgodzili się na to. Ministrowie liberalni oświadczyli „wówczas prze 
stawicielom prasy, iż nie czuli się w możności podpisania projektów językowych, gdyż 
w łonie stronnictwa liberalnego nie zraleźliby niezbędnego poparcia. 

liberalni 

powyższą sprawą jaspar zgłosił dymisję całego gabinetu. 

` Propozycja ministra Grardiego 
w sprawie przyśpieszenia terminu sesji Ligi Narodów 

GENEWA. 26.X1. Pat. Sekretarz generalny Ligi Narodów otrzymał się 
od ministra spraw zagranicznych ltalji następujący, telegram: 

W odpowiedzi, udzielonej rządowi angielskiemu w sprawie zwołania konferenc 
morskiej dc Londynu, załączyłem uwagę, że data 21 stycznia może 

W związku z OW 

zawies enie posiedzenia inauguracyjne- 
go i otwarcie całej serji polemik, dy- 
skusyj, pertraktacyj, w xtórej uwydatni- 
ła się (zaznaczyła Się) sprzeczka 0s0- 
bista między Marszałkiem  Przewodni- 
czącym Sejmu. Listem, opublikowanym 
wczoraj, Daszyński znowu potwierdza 
swój protest i oznajmia, że zażądał od 
Głowy Państwa dymisji gabinetu i roz- 
wiązania Sejmu. Ale Prezydent Rzeczy- 
pospolitej zamiast tego odroczył oóritje 
Parlamentu na miesiąc i mie więcej, 
pewny, że na horyzoncie politycznym 
znikną dzisiejsze burzliwe chmury .Tem 
bardziej, że Głowa Państwa, jak i pra- 

d- rzę, jako najzupełniej wiosenną, mimo 
pory roku surowej. Sądzi się bowiem, 
e Kraj jest przekonany o potrzebie 

roponowali Jasparowi odłożyć naprawy Konstytucji, o jaką walczy Pił. 
EE + O sudski, aby dač žyciu parlamentarnemu 

d- rytm więcej zgodny z potrzebą, jaką ma 
Polska, pracy porządnej dla zebrania 

oców ze swych pełnych trudów 
sukcesów. 

  

Posiedzenie grupy senackiej BEWR 
Dnia 26 bm. w gmachu Senatu očbylo 
posiedzenie grupy senackiej B. B. W. R. 

ji pod przewodnictwem sen. Romana. 

przedstawiać Sen. Roman wygłosił przemówienie, w 

pewne niedogodności przez swoją koincydencję ze zwołaniem sesji Rady Ligi Naro- którem scharakteryzował ogólną sytuację 
dów. Ponieważ wspomni»na dąta, jak się zdaje, nie może być zmieniona, ja zaś nie polityczną i w szczególności zadania klubu 
chciałbym opuścić sesji Rady, byłbym Panu wdzięczny, gdyby Pan zechciał zastano- 
wić się nad możliwością przyśpieszenia sesji Rady i wyznaczenia jej o tydzień wcześ- 
niej. ( ) Grandi. 

senackiego w związku z akcją na rzecz 
naprawy konstytucji. Mówca podkreślił do- 

W porozumieniu z obecnym przewodniczącym Rady sekretarz gene- niosłość polityczną oraz świetne ujęcie od- 
ralny zakomunikował treść powyższego telegramu wszystkim pozostałym Czitów premiera i ministra sprawiedliwości 
członkom Rady, prosząc ich o wyrażenie opini co do propozycji ministra tudzież wskazał na doniosłą rolę, jaką mu- 

si Grandiego. 

Rząd nanklūski oskarža Sowiety 
przed Ligą Narodów 

NANKIN, 26—XI. Pst. Rada 
Narodów i do sygnatarjuszy paktu Kelloga telegram, w którym datków wreszcie :potrzebę 

państwa wystosowała do Ligi 

oświadcza, że podczas gdy rząd chiński pozostawał stale w de- 
fenzywie bez wzgłędu na częste napaści sowieckie, Sowiety bez 
wypowiedzenia wojny wtargnęły do Chin i okupowały miasta 
chińskie, mordując w nich niewinnych obywateli. Telegram wy: 
raża nadzieję, że sygnatarjusze 
rządzenia celem powstrzymania 
gwałcenia paktu. 

paktu poczynią niezbędne za- 
i ukarania tego jawnego po- 

odegrać szeroka opinja publiczna w 
dziele realizacji ustroju państwa. 

Sen. Boguszewski wygłosił referat o 
sytuacji 1 palących potrzebach rolnictwa, 
podkreślając w szczególności dotkliwość 
dla rolnictwa niewłaściwego rozłożenia i 
wadliwego systemu wymiaru i poboru po- 

intensywnej 
akcji w kierunku zorganizowania handlu 
rolniczego. Opracowanie postulatów, wyło- 
nionych z referatów i dyskusji, jaka się 

„ następnie wywiązała, powierzono sen. Bo- 
gusławskiemu. 

ZWZ 
  

Jak to oddalenie od ziemi materjal- powracającej z wakacji młodzieży jako dy sąsiedniego jeziora Wiszniewskiego która znów biła z rodzimej ziemi. Ukąz 

nie i duchowo wygląda w życiu wileń- 

skiem? Poprobujmy skreślić obrazowo, 

obejmując życie wsi i Wilna. 

Podnieśmy najprzód wieko trumny 

i zajrzyjmy do dworów. Starsze pokole- 

nie, które da się streścić w przystowio- 

wem: „mój wiek — dzień'* — dożywa 

w apatji. Wpajane przez ojców. „ani 

piędzi* — zastąpiła spokojna rezygna” 
cja parcelacyjna—,,dla dobra państwa 

Dalej idzie młode pokolenie rolni- 

cze, już wychowane w szkole polskiej 

— częściowo odbywające wyższe stu- 

dja rolnicze, przekładając jednak ponad 

ogronomię inne fachy, dzeciństwo bo- 

wiem spędzone w atmosferze reformy 

rolnej niezbyt zachęca do uprawy roli. 

Pokolenie to cechuje brak praktyczne- 

go za interesowania warsztatem rolnym 
Nie orjentowanie się w interesach oj" 

ca, systemie gaspodarki, cenach na pro 

dukty rolne — ogólnych konjunkturach 
gospodarczych. Sportowiec w otocze- 

niu wiejskiem przekłada tenisa nad ko* 

nia i strzelbę. To też ożywcze działanie, 

współżycie Wilna z naturą jest żadne. 

Nie oczekuj my od nich zdobyczy kra- 

joznawczych lub ludoznawczych. Mło 

dzież zmechanizowana literaturą i 

kinem miasta nie jest w stanie 

przymitywności wiejskiej przerobić na 

wewriętrzną własnośc. 
Nie dziw więc, iż po Wieczorze O: 

rzeszkowej w teatrze na Pohulance p. 

prof. Mieczysław Limanowski, zdając 

w „Słowie* recenzję zaznaczał, iż ciem 

mą stroną wieczoru było to, że się o 

samej ziemi mało mówiło i że tę ziemię 

podano przez krzywe i deformujące 

szkiełko. „O Świętej Ziemi ,którą Orze 

szkowa nad wszystka kochała nie' sły- 

szeliśmy wcale'. 

Tgsknoty twórczej „do pagórków 

leśnych i pól zielonych** do „ziemii ro* 

dzonej i świętej żółtym piaskiem i dro- 
bną trawą przytrząśniętej'* szukamy w 

Celi Konrada. P. Helena Romer Ochen- 
kowska prowadzi o nią spór, zapomina 

jąc, iż natchnienie do „Swoich Ludzi* 

czerpała z rodzimego Karolinowa, a wo 

natchnęły Karłowicza do stworzenia 

„Rapsodji Litewskiej. 

Na zreformowanej ziemi przypomi- 
namy tu w Wilnie podróżnych, w balo- 
wej okrętowej sali „Titanica*, wśród 

krążących gór lodowych. Zasklepieni w 

sobie, niepomni i niczem niezwiązani z 

otaczającym żywiołem... 

Umieszczając fotogratję Komitetu 

Wykonawczego Rady Polskiej Ziemi 
Mińskiej z 1917 — 18 r. chcemy ur 
przytomnić czytelnikom jej skład. Chce 

my wskazać na możliwości współpra- 

cy w owe dla naszego kraju twórcze 

czasy w. jednym zespole ludzi o wielkiej 

rozpiętości przekonań politycznych, za- 

czynając od „obszarnika'* Kieniewicza, 

kończąc na socjalistach Nagórskim i 

Petrusewiczem. 

Komitet Obrony Okresów, który na 

gruncie Warszawy powstał z Polskich 

Rad Narodowych Ziem Białoruskich i 

Komisji Litewskiej, siły swe twórcze 

czerpał ze zródła solidarności krajowej, 

grudniowy, zespalający nas w jedną 

wielką organizację krajową tworzył 

czyn, któremu poddać się musiała War 
szawa. 

Dziś w Wilnie, wśród ludzi przyby- 

łych z innych dzielnic, oskarżanie ob- 

cych prądów okaże sę jałowem, o ile 

nie wykażemy własnych twórczych wa- 

lorów. Dziś każdy z krytykowanych ma 

prawo uważać nasze do niego preten- 

sje za dąsy dzieci, które same pomię- 

dzy sobą do zgody dojść nie mogą. 

Wielka przeszłość, która nas wspól- 

nie urabiała, pozatem jedenastoletni 0- 

kres, który nas dzieli od pamiętnego 

dn. 27 listopada, wreszcie wielki cel 

wskrzeszenia twórczości Wilna winne 

nas pchnąć do połączenia współnych 

wysiłków. k 

Ponad ludźmi chodzącymi własne- 

mi dworami w „SłowiĄ”, „Kurjerze Wi- 

lenskim“ i Przeglądzie“ — powinna po” 

wstač nadbudowa, tworząca  stonce, 

płomieniejące duchem twórczym. 

Michał Obiezierski. 

   



SLO wo 
  

ECHA 
POSTAWY. 

W korespondencji z Postaw w dniu 
22-go listopada r. b. w dziale „Echa Kra- 
jowe* niejaki „Widz* nie tylko że prze- 
kręcił moje nazwisko, zamiast Kęstowicz, 
napisał Kąstnowicz, lecz widocznie jako 
„Widz* tylko mnie widział na trybunie, ale 
nie słyszał mego przemówienia, albo jeżeli 
słyszał, to widocznie, będąc słabo  rOzwi- 
niętym nie zrozumiał. 

Tymczasem tysiące ludzi, którzy byli 
obecni iasłuchali dobrze zrozumieli o co 
chodzi. Mówiłem © czasach, kiedy w 
Połsce na tronach zasiadali dziedziczni 
krėluwie i do jakiej potęgi i chwały doszła 
Polska w owe czasy. Mówiłem o czasach, 
kiedy po wygaśnięciu dynastji, zaczęto 
wybierać królów, jakie w ten czas zapano* 
wały stosunki, jak to szlachta z powodu 
wyborów dzieliła się na grupki, deprawo- 
wała się, tracąc ducha rycerskiego, a mno- 
żyły się rozterki wewaętrzne, które dopro- 
adzily doupadku i ostatecznie do utraty 
niepodległości. 

: Mówiłem, że równocześnie z utratą 
niepodległości, rozpoczęły się i walki o tę 
niepodległość. Mówiłem 0 Kościuszce, o 
powstaniu 31 roku i 63 roku, o Grzybowie 
i nareszcie o rozbrojeniu Niemców _ przez 
P.O. W. na rozkaz Marszałka  Piłsud- 
skiego. 

Mówiłem, że to rozbrojenie Niemców 
po powrocie  Marszałką Piłsudskiego z 
Magdeburga do kraju było ostatnim wy- 
siłkiem w walce o niepodlegtość, Rozbraja- 
iąc Niemców w ręce nasze wpadły zapasy 
amunicji, armaty, kulomioty, karabiny, mog- 
liśmy juź uzbroić i ubrać tysiące żołnierzy 
polskich i rzucie na wrozow, wypędzając z 

anic Polski Mówiłem: kto wie, żeby nie 
arszałek Piłsudski i nie to rozbrojenie 

Niemców, może byśmy dziś byli w grani- 
cach linji Kurzona, a może i gorzej jeszcze 
ale duch Polski odrodzony, duch mocar- 
stwowy żył w piersiach naszego Dziądka, 
On to poprowadził do boju, przecinając 
mieczem zwycięzkim linję Kurzona i oparł 
się o linię 7 roku 1772., dając dowód, że 
Polska może być, ale stosunki nasze we- 
wnętrzne, to partyjnictwo przeszkodziło w 
osiągnięciu tych celów. A kiedy na zakoń” 

„czenie wzniosłem okrzyk na cześć Tego, 
który nam dał wolną i niepodległą ojczyznę 
z tysięcy piersi wydarł się potężny okrzyk: 
Marszałek Piłsudski niech żyje... Aż za- 
trzęsłygsię stare mury postawskie i jedno- 
cześnie na propozycję moją wysłano depe- 
szę treści: Marszałku wobec walki twej z 
partyjnictwem stoimy wszyscy u uoku Twe- 
go. Tysiące rąk podniosły sią do góry na 
znak prośby. To to widocznie najwięcej nie 
do smaku było „Widzowi*. S.K. 
  

DRYŚ WATY (p. Brasławski). 

— Кю za to odpowie? Według od- 
nośnych ustaw samorządy gminne winny 
dostarczać szkołom powszecanym  odpo- 
wiedni inwentarz. 

Odnośne rozporządzenia, normujące te 
sprawy, już nie mówię o takich rzeczach, 
„jak: tablica, ławki, lokal i t. d. ale w roku 
1925 M. R. i O. P. (Dz. Urz. Nr. 11) kła- 
dzie obowiązek, by szmorządy gminne do- 
starczyły szkołom powszechnym nawet 
najniżej zorganizowanym miedaice, ręczniki, 
mydło do mycia rąk. wiadra do wody i t. 
p. No, ale t» marzenie o krainie mlekiem 
i miodem płynącej, u nas nikt nie myśli 
tego wcielić w czyn. My od swej gminy 
upominamy się o sprzęty najkonieczniejsze 
do nauki w szkole, 0 zwyczajne ławki 
szkolne, bo jakżeż dziecko może się uczyć 
pisać na podłodze. Nauczyciel to może 
jeszcze sobie pospacerować pięć godzin, 
ale dziecko musi siedzieć. A z jakim to 
trudem nauczyciel musi zdobywać... wiele 
szturmów bezskutecznych przypuszczać.. 
Czy tak w każdej gminie pow.  Brasław- 
skiego? 5 

Pan Wójt siedzi sobie na miejscu i je- 
mu tam dobrze, sala ładnie wybielona, 
ogrzana, powietrza świeżego dużo, więc 

| cóż go io obcnodzi, że tam, gdzieś w za- 
; kątku, w chatce dusi się nauczyciel z kopą 

(60) dzieci na ośmiu ławkach? 
Przytem wyjaśniam, że to są ławki 

mające po 1,5 m. długości a więc trzy- 
miejscowe. Nauczyciel zwraca się raz,—od. 
powiedź: „Braknie pieniędzy, podatki nie 
opłacone”. Podatki opłacone, pisze się 
jedno pismo, czeka I i pół miesiąca. posy- 
ła się drugie, odpowiedź: „Z powodu bra- 

В Ul-ny „dzień Ahademika" od dnia 30 Hotopada -- 0 grudnia 1074 r 
Teafr—Pohulanka 

Szekspira „Sen Nocy Letniej *. 

IL. 
A teraz pytanie czego chcą ci 

aktorzy ua Scenie, którzy studjują 
swe role, odbywają próby i wreszcie 
sztukę Piram i Tyzbe odgrywają 
przed księciem, Hipolitą 1 dwoma 
skromniejszemi parami książęcego or- 
szaku. 

Bo jeżeli wreszcie wszystkie pary 
się zeszły i oczekują na chwilę syg- 
nału, aby módz do siebie uciec i w 
komnatach jeszcze mocniej gruchać 
niż poprzednio, to trudno przypuścić 
aby tacy akiorzy i takie granie na 
scenie, jakie mogą dać  poczciwiny: 
krawiec, szewc, kużniarz, stolarz mo- 
gło przejasnych zadowolić.; Jeżeli ma 
być przedstawienie to najwyraźniej, 

jest sztuka wybrana z pośród sztuk, 
o której można przypuszczać, że za- 
interesuje zakochanych, mających się- 
zejść za chwilę intymnie. Tyzbe i Pi- 
ram, szczelina w murze i czerwona 
płachta w miejscu tego muru po ja- 

,._ kimś krzyku, to chyba rzeczy aż 
: nadto wyraźne jeśli się pamięta, że 

sztuka należy do lat dziewięćdziesiątych 
szesnastego wieku, które w niejednem 
mają podobieństwo „do przedrewolu- 
cyjnych czasów Francji, kiedy frywol- 
ne rzeczy pod płaszczykiem mniej lub 
więcej wytwornej formy były przemy- 
cane. Szekspir przemycił właśnie w 
spektaklu wysoko utrzymanym  po- 
dobne rzeczy jak można spotkać w 

_ jego „Straconych Zachodach Miłości”, 
gdzie te rzeczy podane są  brutal- 
niej, jawniej, zgodnie z epoką, która 
się wcale nie krepowata (tak. jak 
zresztą nasza dzisiejszal|) w  dosad- 
nych obrazach i porównaniach. 

Naiwni, głupi, prostaccy rzemieš!- 

                          

KRAJOWE 

  

ku suchego materjału ławki zrobione być 
nie mogą*. Tak, to Pan Wójt juź drugi 
rok materjał suszy. A tu społeczeństwo 
domaga się od nauczycielstwa pracy nie- 
tylko w szkole als i poza szkołą. A jak 
tu rozpocząć jakąkolwiek pracę wobec po- 
wyższej sytuacji? Same fakty mówią już za 
siebie. Als odbiegłem od tematu. Skończy" 
liśmy na mokrym materjale na ławki u 
Pana Wójta, a nauczyciel kombinuje w 
szkole, jak tu posadzić 60 dzieci na ośmiu 
ławkach, na których normalnie może sie- 
dzieć tylko 24, Pan Inspekior Szkolny na 
wizytacji będzie zwracał uwagę, że dzieci 
źle piszą. Kto za to odpowie? A przecież 
to w tej gminie pracuje oprócz wójta trzech 
sekretarzy względnie pisarzy i dwóch se- 
kwestratorów, a przecież to w tej samej 
gmiaie przed dwoma, czy trzema miesiąca- 
mi sekwestrator zdefraudował  tysiączne 
sumy, więc widać, że pieniądze są. 

Cezary Walkiewicz. 
  

» 
LIST DO REDAKCJI. 

Z powodu pojawiających się w ostatnich 

czasach artykułów oraz odpowiedzi p. Sta- 
rosty Henszla w prasie warszawskiej, wileń - 

skiej i Nowogródzkiej w sprawie „chorego 

mięsa”, w których wymieniono moje nazwi- 

sko, czuje się zmuszony wyjaśnić co nastę 

uje: у 
R W dniu 6 listopada 1928 roku w „Słowie” 

została umieszczona moja korespondencja 

pod tytułem „Walka z gruźlicą 'w powiecie 
słonimskim', tycząca się odstępowania i za- 
kwalifikowania do spożycia przez powiatowe- 
go lekarza weterynarji w Słonimie mięsa gruź 
licznego (wynik badania laboratorjum bakter- 

jologicznego w Wilnie) Żadneko sprostowania 
lub wyjaśnienia nie było podano (w ciągu 
roku.) przez nikogo, kto to uczynić miał o- 
bowiązek. i 

Natomiast p. starosta Henszel zwracał się 
niejednokrotnie do mnie początkowo z proś- 
bą, a potem z żądaniem zlikwidowania po 
ruszonej przezemnie sprawy w drodze, jak 
p. starosta nazwał „pogodzenia sie“ z powia 
towym lekarzem weterynarji. 

Mając na względzie, że: ы 
1) z powiatowym lekarzem weterynarji 

nie miałem żadnych prywatnych zatargów, 
2) poruszyłem sprawę tą li tylko z poczu- 

cia obowiązku obywatelskiego i 
3) poruszona sprawa na łamach prasy 

może być należycie załatwiona jedynie przez 
publiczne wyjaśnienie w tejże prasie, nie mia 
łem prawa moralnego zadośćuczynić życze- 
niu i naleganiu pana starosty Henszla. / 

Jak widać jednak p. staroście Henszlowi 
bardzo zależało na „umorzeniu tej sprawy, 
gdyż posunął się tak dalece, iż wykorzystu- 
jąc swoje stanowisko służbowe, jako prze- 
wodniczącego wydziału powiatowego w dniu 
10 maja 1929 roku przed posiedzeniem po 
wiatowej komisji rolnej, do której byłem dele- 
owany jako przedstawiciel owarzystwa 
jolniczego, raz jeszcze zażądał odemnie zli- 

kwidowania poruszenej sprawy. 
Wobec tego, že żądanie jp. starosty Hen- 

szla tak co do treści, jak i do formy było 
obrażające dla mnie i nie wchodziło w zakres 
obowiązków służbowych p. starosty Henszla, 
jako przewodniczącego wydziału powiatowe- 
go,wynikła pomiędzy mną a p.  Henszlem 
sprawa honorowa, która się zakończyła spi- 
saniem przez moich zastępców jednostronne 
go protokułu dyskwalifikującego p. Henszla. 

Jakikolwiek dla wyświetlenia sprawy dla 
czego mięso gruźliczne było zakwalifikowane 
do użytku rzeczą nie jest ważną, czy p. sta 
rosta Henszel upoważnił swoich zastępców 
do załatwiania sprawy ze mną na drodze ho- 
norowej, czy też odwoływał się do immuni- 
tetu służbowego, to jednak czuję się w obo- 
wiązku i w prawie stwierdzić, że zastępcy 
p. Henszla wspólnie z moimi poddali decyzji 
Sądu Honorowego kwestję, czy p. Henszel 
ma prawo odmówić mnie satysfakcji hono- 
rowej. 

Sąd Honorowy orzekł, że p. Henszel nie 
może admówić mi satysfakcji honorowej. Je- 
dnak p. Henszel nie podporządkował się decy 
zji Sądu Honorowego i satysfakcji odmówił, 
zaś jego pełnomocnicy oświadczyli, że skła- 
dają swoje mandaty. Wówczas został spisa- 
ny przez moich pełnomocników protokół je- 
dnostrońny. 

„Stanowisko jednych odłamów prasy, na- 
dające sprawie powyższej tło polityczne, zaś 
dopatrywanie się innych jedynie demagogii 
i partyj nictwa w niczem nie wyjaśnia spra- 
wy. 

Również odpowiedź (po roku) p. staro. 
sty Henszla w najmniejszej mierze nie daje 
wyjaśnienia na zasadnicze pytanie, jakie w 

nicy nawet nie wiedzą, co robią. Nie 
jest moją rzeczą pouczać teatr na 
Pohulance, co trzeba było zrobić i jak, 
ale moją rzeczą jest zwrócić uwagę, 
że Szekspirowi nie Fchodziło tu o ża- 
den cyrk, skoki linoskoków, jarmarcz- 
ne trywialności, łatwe i tanie efekty 
ale o przemycenie, po przez figury tę- 
pych i idjotycznych aktorów-amato- 
rów niby wyśmianych, rzeczy, 0 któ: 
rej, ani mówić ani pisać nie można- 
by, a którą tylko można było poka- 
zać i to tylko w formie zawoalowa- 
nej i w ostatniej chwili przed rozej- 
ściem się par do łoża, w domu, 
któremu błogosławi Puk. 

Zrozumieć „Sen Nocy Letniej” to 
zrozumieć, poco aktorowie grają 
przy końcu i co grają. luaczej będzie 
dysonans artystyczny i do architektu- 
ry wytwornej caiej budowli dostanie 
się zgrzyt. „Sen Nocy Letniej rozwija 
się jak symfonja muzyczna i przed 
samem zakończeniem jest krzyczący, 
niemal bolesny grotesk, coś co jest 
bardzo tragiczne i bardzo Śmieszne, 
co musi być podane w rekawicz- 
kach, w powijakach, jak kto chce, ale 
musi być podane z (szatańską Šwia- 
domością, jesli nie mamy zmienić Te. 
zeusza, Hipolity, Hermji, Lyzanara, 
Heleny i Demetrjusza w  skończo- 
nych kretynów cieszących się z ро- 
wodu jakiegoś głupstwa jak Antek w 
Ozorkowie przed budą w której bła- 
zen pokazuje język. Pary które odej: 
dą błogosławi Puk. Kontrasty rap. 
towne następują tu przy końcu sztuki 
jak w wielkich symionjach Betowena 
dobiegających do kresu. Grotesk czy 
szarpnięcie teatru amatorów, ;mogące 
ugodzie w widza ušwiadomionego, 
jak klinga szpady, bezczelnie i bru- 
talnie wbijająca się w ciało jest w 
tej samej prawie *chwili zanulowana 
przez błogosławieństwa, szczyt то- 

Lifwinow usprawiedliwia się przed posłem Pafkiem 
z powodu antypolskich awantur w Kijowie i Charkowie 

MOSKWA, 26 XI. PAT. W dniu dz 
p. o. komisarza ludowego do spraw zagr: 
polskiego w Moskwie p. Stanisława Patka, 

ieįszym o godz. 4 po południu 
Pona Litwinow przyjął posła 

któremu wyraż ił ubolewanie 
z powodu incydentów, jakie miały miejsce przed konsulatami polskiemi w 
Charkowie i Kijowie. Jednocześnie Litwinow zapewnił p. Patka, 
spalona podczas manifestacyj kijowskich, 

że figura, 
nie była podobizną Marszałka 

Piłsudskiego. Za rozbicie szyb w konsulacie kijowskim władze sowieckie 
dały już satysiakcję na miejscu naszemu konsulowi. 

Ambasador Skirmunf u Mac Donalda 
LONDYN, 26 XI. PAT. W związku z odbytem wręczeniem listów 

uwierzytelniających na dworze królewskim ambasador polski p. Skirmunt 
przyjęty został dziś przez premjera brytyjskiego Mac Donalda, z którym 
odbył dłuższą 
narodowej. 

rozmową o aktualnych zagadnieniach polityki między- 

na tynku angielskim 
LONDYN, 26 XI. PAT. Chcąc zachęcić rząd Labour Party do nawią- 

zania stosunków i wzmocnić nadzieje 
środek zwalczania bezrobocia, rząd sowiecki 

jego na handel z Rosją, 
poczynił w toku 

jako na 
rokowań 

z ministrem Hendersonem znaczne zamówienia na rynku: angielskim. 
  

ANGLAS 
CZEKOLABA 

Do nabycia wszędzie. 
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korešpondencji z-dnia 6 listopada 1928 r. po- 
stawiłem: „dlaczego mięso gruźliczne uzna- 
ne było za zdatne do użytku a o to przecież 
chodzić musi. Sh 

Przedew szystkiem to pytanie i dzisiaj u- 
ważam za aktualne i przyznam się ono mię 
więcej absorbuje, niż kwestja czy osoba zdy- 

ralności, nad wszystkiem. Jedno zde- 
rza się niemal z drugiem, tak że ko- 
niec sztuki kończy się oszałamiają- 
cym akordem. Bo czyż warto było 
się męczyć, krzyczeć, rozpaczać, znaj- 
dywać, gruchać jeśli nie w imię wiel- 
kiego prawa przyrody, potomstwa, 
które ma przyjść, życia nowego, które 
ma wzejść. ! 

To jest bardzo piękne i bardzo 
szekspirowskie, co jest przy końcu. 
Wtedy zrozumiemy, że owo przedsta- 
wienie Tyzbe i Piram, owa trywjal- 
ność w przedstawieniu, ów  grotesk 
straszliwy i przybijający delikatnego 
widza, które miały miejsce, to zygzak 
jakiegoś sabatu czarownic. 

Właśnie aby cała moralność wy- 
Szła trzeba było uczynić to, co jeden 
cwaniak ateński z drugim cwania- 
kiem był sobie poniekąd konspira- 
cyjnie ułożył, chcąc Tezeuszowi do- 
godzić, żołnierzowi lubiącemu  nietyl- 
ko silne wyrażenia, ałe i sprośności 
niemal krańcowe, na których widok 
może się roześmiać tylko ten, kto 
jest uzbrojony do końca. 

Jest zatem okropne w  przedsta- 
wieniu na Pohulance, kiedy spogląda- 
jąc na widowisko nief:Tezeusz ryczy 
ze Śmiechu, ałe Hermja, która w 
swojej naiwności jest w tej chwill zu- 
pełnie nie na miejscu. Odwrotnie 
Hermjai Helena zdają sobie dokład- 
nie sprawę,że nie wszystko jest w po: 
rządku. Tylko jedna Hipolita może 
slę śmiać do rozpuku bo to ama- 
zonka i posiada taki sam margowy 
głos jak Tezeusz. Hermja nie Odzy- 
wa się ani słowem ani Helena. Tylko 
Demetrjusz, ta nieco ciemna figura 
może tu pewne cynizmy szmugłować, 
do których się Lyzander napewno 
nie przyłączy, 

skwalifikowana protokułem (chociażby jedno 
stronnym) sporządzonym przez zastępców w 
sprawie honorowej, może zajmować wybit- 
ne stanowisko w hierarchii państwowej, je- 
żeli w odpowiedni sposób i w terminie nale- 
żytym nie zareagowała. 

(—) Stefan Wasilewski. 

II, 

Zakochane pary błogosławi Puk, 
Oberon, Tytanja i elfy. Kimże jest 
Puk? To jest bardzo łatwo aktorowi 
przyczepić ogon i myśleć, że to już 
jest satyr, skoro już jest przyczepio- 
ny ogon. Tak samo i Puk. Że ktoś 
się wykryguje w grymasach, pocznie 
skakać, niech nie myśli, že to jest 
już Puk. — 

Wogóle niebardzo rozumiem, dla- 
czego w teatrach dają rolę Puka 
aktorkom. Najpierw Puk jest męskie- 
go rodzaju i absolutnie nie ma nic 
do czynienia z: kobietą, Po drugie 
Puk jest najwyraźniejszym trolem, to 
jest duchem aktywnym, płomienistym, 
mającym męskości skupione. Odkąd 
świat istnieje, żadna kultura, żadna 
religja, żadna metafizyczna zasada 
nie obdarzała ognia inaczej jak męską 
siłą, przeciwstawiając ten ogień wo- 
dzie, w której widziała element ko- 
biecy. Takie rozważania mogą być 
bardzo Śmieszne dla kogoś, który nie 
zagłębiał się nigdy w elementarz, któ- 
ry stanowi podstawę imanentnego wi- 
dzenia, jednak dla artysty scenicznego 
podobnie jak dla poety, są one nie- 
zwykłej wagi. 

Kobieta błogosławiąca płodność 
jest bezsensem, już choćby dlatego, 
że sens płodności lub bezpłodności 
jest normatywnie związany z męsko- 
Ścią. Prowadzę do tego, że nie rozu- 
miem zgoła dlaczego w europejskich 
teatrach czyni się w stosunku do 
Szekspira afrout, kiedy się oddaje po: 
stać Puka aktorkom choćby to była 
Eysald. | 

Nigdy żadna kobieta nie ošmieli 
się tak zachowywać się jak Puk, któ- 
remu przychodzą wprost okrutne po- 
mysły. Dopiec kochającym się parom 
zastawić sidła lub sprzęgnąć niezno- 

  

Zjazd Sfarostów Powiafowych 
z terenu województwa Wileńskiego 

WILNO. 26. 11. Odbywający się obecnie 
dwudniowy (26 i 27) Zjazd Starostów woj. 
wileńskiego z udziałem prezydenta m. Wil 
ma i członków Wydziału Wojewódzkiego 
zwołany został gównie celem omówienia sze- 
regu zagadnień natury finansowo - gospo-- 
darczej i organizacyjnej w zakresie samo- 
rządu terytorjalnego i celem wytyczenia dy- 
rektyw dla samorządów w poszczególnych 
działach ich pracy w związku z ogólną syt:- 
acją gospodarczą wogóle a woj. wileńskiego 
w szczególności. Pozatem na porządku Zjaz- 
du umieszczone zostały najbardziej aktualne 
kwestje z dziedziny administracji państwo- 
wej. W charakterze delegata Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych bierza udział w Zje- 
ždzie p. Gałecki, radca departamentu santo- 
rządowego. 

Zagajając Zjazd o godz. 10 rano dnia 26 
bm. wojewoda wileński p. Wł. Raczkiewicz, 
omówił cele i charakter Zjazdu,” podkreśla- 
jąc konieczność uzgodnienia poczynań затло- 
rządu w dziedzinie gospodarczej z zasadni- 
czemi wytycznemi polityki gospodarczej Rzą- 
du w związku z przeżywaną obecnie depre- 
sją ekonomiczną, obserwowaną we wszyst- 
kich niemal państwach Europy. W dalszych 
momentach swego przemówienia zatrzymał 
się p. wojewoda nad poszczególnemi punkta- 
mi programu obrad, poświęcając szczególną 
uwagę zagadnieniom polityki inwestycyjnej, 
podatkowej i finansowej zjazdów komunal- 
nych oraz kwestji usprawnienia organów wy: 
konawczych samorządu, która, jak zapowiada 
będzie przedmiotem intensywnych prac spe- 
cjałnej sekcji, zorganizowanie i uruchomie- 
nie której nastąpi w dniach najbliższych. W 
następnej części przemówienia p. wojewoda 
wysunął szereg aktualnych zagadnień z dzie - 
dziny administracyjnej i kulturalnej, kończąc 
przemówienie wezwaniem pp. starostów de 
skrupulatnego opracowania programu pobyit 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na terenie 
Wileńszczyzny, zapowiedzianego na drugą 
połowę czerwca roku przyszłego. 

  

Do pierwszego punktu porządku dzienne- 
go p. wojewoda udzielił głosu naczelnikowi 
Wydziału Samorządowego p. Rakowskiemu, 
który wygłosił referat, zawierający szczegó” 
owe wytyczne w zakresie polityki finansowej 
i podatkowej samorządów oraz wskazania u- 
kładania budżetów na rok 1930 — 31 zgod- 
nie z temi wyłącznemi, poczem uzasadnił ko: 
nieczność planowej gospodarki samorządów, 
podając wytyczne jakiemi należy się posługi 
wać przy układaniu takich planów na określo 
ny przeciąg czasu. Następnie referent poinfor 
mował Zjazd o planie projektowanych prac 
nad usprawnieniem i jednoliceniem  biuro- 

wości urzędów igminnych, magistratów i y- s 
działów powiatowych. W dalszych punktąth 
porządku dziennego przedmiotem obrad byl: 
ikwestja podniesienia stanu rolnictwa na te.e 
nie poszczególnych powiatów,  referowana 
przez radcę wojewódzkiego Czerniewskiego, 
— zagadnienia kredytu rolnego, rozwój akcji 
lniarskiej oraz sprawy rzeźni spółdzielczej w 
Wołkowysku, referowane przez dyrektora od- 
działu Państw. Banku Rolnego p. L. Macule- 
wicza, następnie sprawy z dziedziny opieki 
społecznej, w szczególności zagadnienie dal- 
szej pomocy ludności, dotkniętej kięską nie- 
urodzaju oraz sprawa zorganizowania między 
komunalnego związku celowego dla prowa- 
dżenia wojewódzkiego Domu Dziecka im. 
Marszałka Piłsudskiego. W końcu nacz. 
wydziału Zdrowia dr. Rudziński wygłosił re- 
ferat, w. którym poda wytyczne dalszego pro* 
wadzenia akcji sanitarnej na terenie powia- 
tów i dalszych prac nad podniesieniem stanu 
zdrowotnego ludności. Dalszy ciąg Zjazdu w 
dn. 27 bm. o godz. 9 rano. 

E|MASQUE 
ROUGE 
le grand 
parfum d la mode, 
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Jaką hędziemy mieli zimę? 
Jedno z pism warszawskich zamieszcza 

wywiad w Państwowym Instytucie Meteoro- 
logicznym na interesujący w tej chwili wszy 
stkich temat. — Gnudzień za pasem, a nara- 
zie nic nie przepowiada ani mrozu ani... cie- 
pła. Oczywiście. Pogoda jest notorycznie... 
„neutralną“. 

— Czego możemy się spodziewać? — 
Pada pierwsze pytanie. 

W każdym razie nie spodziewamy się 
w ciągu najbliższych dni mrozu. Wiatry po- 
łudniowe, którg/wieją obecnie nie grożą zim- 
nem. 

— A czy nie moglibyśmy dowiedzieć się 
z o przewidywaniach, tyczących się zi- 
my? 

To rzecz niemożliwa. Ci i owi podejmują 
się przepowiedni, ale ich wróżby mie dają 
żadnej pewności, bo nie mają podstawy nau- 
kowej. Można na zasadzie notowań w po- 
przednich latach stwierdzić pewną perjodycz 
ność, zresztą bardzo trudną do uchwycenia 
i nieujętą dotychczas naukowo, nawrotów 0- 
strych zim. 

Meteorologja jednak jest nauką zbyt mło- 
dą, by 150 lat systematycznych obserwacyj 
mogło wystarczać do wykrycia praw w zjawi- 
skach, na które wpływa taka wielość czyn- 
ników, jak plamy na słońcu, stan elektrycz- 
ności w powietrzu i t.d. W dodatku nie zna- 
mv dobrze co: się dzieje w naszej atmosferze 
na pewnej wysokości. A należy się spodzie- 
wać, że te górne warstwy powietrza, w któ* 
rych znajdują się jeszcze chmury (powyżej 
10 kim.) niewątpliwie wywierają wpływ na 
przebieg pogody. Są robione obserwacje np 
przez wypuszczanie balonów, napełnionych 
wodorem, z przyrządami, które automatycz- 
nie notują spostrzeżenia. Balony takie wzbi- 
lają się nawet do wysokości 40 klm. 

— | co się z niemi dzieje? 

się w numerze 

szące się elementy, oto rozkosz Фа 
tego cudaka. 

Widziałem kiedyś jak okrutnym 
może być młody chłopak. Pod Neapo* bi 
lem jest Monte Vergine z Madonną, 
do której ruszają pielgrzymki. Zako- 
chane pary, narzeczeni wracając do 
domu starają się wybrać sobie dwa 
krzaki kwitaące i związać je wstążką, 
aby następnego roku otrzymać omien 
czy Los pragnie tego małżeństwa czy 
nie. Schodząc z tej góry napotkać 
można co chwila związane ze „sobą 
krzaki, obejmujące się i nikomu nie 
zawadzające. Ale leciał jakiś chłopak 
po zboczu i kijem wstążki przecinał 
chichocąc i zgóry się ciesząc jak na- 
rzeczeni skoro wrócą poczną się mart- 
wić i męczyć. 

Oto jest Puk, jego męska natura 
przeciwna sentymentalności wszelkiej, 
niemal brutalna, Podsunie oślą głowę 
Spodkowi bo Oberon w swej złości 
nie był sprecyzował za kim ma Ty- 
tanja szaleć po dotknięciu kwiatu, 
strząśnieniu soku ma powieki. Więc 
Puk i Puk wciąż pełen złośliwości 
prowadzący w jednem crescendo aż 
do owego Finale, przedstawienia 
aktorów. Wtedy, on, który tyle figlów 
spłatał, nagle przeobraża się. Otwarła 
się niecna droga po przez przedsta- 
wienie Tyzbe i Piram, w której już 
cynizm w kraju. } 

Puk pojawia się z miotłą aby wy- 
mieść właśnie wszelkie nieczystości 
jeśli były. Ma być Świeże. powietrze. 

Złośliwości przepadają fnagle jak 
kamień w wodę i dobywają się z dna 
natury ducha elementarnego siły zac: 
ne, zaklinające, pozwalające człowie- 
kowi nie przekraczać granic, które 
ustanowiła przyroda. 

Miotła Puka, wielki symbol, któ- 
rym Szekspir całe przedstawienie Spod- 
ka, Pigwy et consortes strąca do ni- 

— Pękają. Ale otwiera się wtedy spado* 
chron i przyrządy łagodnie lądują, przeważ- 
nie daleko od miejsca startu. My na swych 
ziemiach najczęściej znajdujemy przyrządy 
czeskie, a nasze lecą do Rosji. 

ZARA 
— W świecie naukowym nie robią sobie 

ludzie na złość: przyrządy nienaruszone, o ile 
tylko zostaną znalezione, co przeważnie ma 
miejsce zostają natychmiast odsyłane do pra 
wych właścicieli. х 

— Więc o zbliżającej się zimie...    

  

— Nie wiemy nic. Taką samą odpowiedź 
dałyby nawet stacje amerykańskie, choć one 
dzięki swietnemu. zaopatrzeniu w przyrządy 
i środki badania, dzięki bardzo wielkiej licz- 
bie stacyj, dają prognozy na tydzień zgóry. 
Ale na czas dłuższy, to rzecz niemożliwa. 

Coprawda, w badaniach specjalnie prze- 
prowadzanych, usiłujemy się dowiedzieć © 
stanie pogody i w czasach dawniejszych np. 
przez studjowanie kroniki Długosza, ale obser * 
wacje kronikarskie nasuwają obawę nieści- 
słości,a przytem są niedokładne j powierzcho 
wne. 

Jaka więc będzie zima? Z tego cośmy usły- | 
szeli, wynika, że jeszcze parę tygodni może- 
my się rozkoszować mgłami, a potem... zo- 
baczymy. 

$ 

Były pułkownik Iat 67 z chorą żoną 
znajdujący się bez żadnych środków 
do życią prosi Sz. Czytelników gą- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant“ 

(Szczegółowy program ukaże | 

jutrzejszym). 
Mk SAT 

cości, do niebytu, 
Obudził się duch 2 elementarn O Przemieniony jest Puk. FLA) ak u Flau* erta w „Madame Bar mąž-dok- 

tór jest elementem kosmiczaym, który 
zasadę małżeńską, nawet na gruzach 
swego szczęścia podnosi jako kon- 
strukcję moralności człowieka, tak w 
„Sale Nocy Letniej" Szekspir daje 
Pukowi sakralne słowa i zaklęcia. W 
świecie miłości może być wszystko, | 
mogą być jakie kto chce formy, byle = 
szła płodność i byle postawioną była 
noga na Szatąnie nicości i bezpłod- 
ności. 

Puk w tej chwili przeciwstawia się 
sile nieczystej, która już zdawała się 
twarz wysuwać w owem przedstawie" 
niu. Przeciw trwonieniu największych 
sit przyrody, któremi dysponuje czło: 
wiek, o ile nie ma być owocu, prostu- 
je się w tej chwili Puk. х 

„Dziecko niech przyjdzie — powita* 
ne niech będzie—niech bedzie chro- 
nione". 

W tea sposób założona jest w 
fundamentach „Snu Nocy Letniej" w 
formie. baśni najwyższa moralność, 
która jedynie sankcjonować może te 
cztery pary, od wielu dni szukające 
siebie a teraz mogące się bezkarnie 
do siebie zbliżyć tej nocy gorącej 
i gwarnej, w której jest nad wszystkiem 
dalej Puk, kochany, cudowny trol, pasz 
leszy lub kupałko. 

М. 
„A teraz parę sl6w O przedsta-. 

wieniu, 
Aby iść do zwycięstwa trzeba jas- 

no wiedzieć, czego się chce, bo to że 
się chce wystawić Szekspira jest już 
bardzo wiele i zasługuje na najwyž- 
sze wdzięcznoś i, ale to nie zapewnia 
jeszcze tryumfu. ke 

Wygrana jest zawsze kiedy z      
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Last, prezesa dyrekcji Ce! członkiem bundy przemytniczej 

MIĘDZYNARODOWEJ SZAJKI FAŁSZERZY I PRZEMYTNIKÓW. 

Wczoraj w dzień na terenie Wilna przepro 
wadzono liczne rewizje i areszty które ze 
względu na osoby zamieszane do tej sprawy 

wywołały w mieście szczególnie w sferach 

handlowych i przemysłowych, wielkie poru- 

szenie. 

Chodzi mianowicie o to, że władze wpa- 

*dły na trop nowej bandy przetnytniczej, która 
dopuszczała się malwersacyj. 

Jak się okazało, Wilno ze względu na 

swe położenie geograficzne i bliskość granic 
zostało obrane za siedlisko międzynarodowej 
bandy przemytniczej, która prowadząc prze. 

myt na szeroką skalę zdołała wciągnąć w 

„swe sieci niektórych urzędników i osoby pry- 

'watne.. W swej występnej działalności ban- 
da posługiwała się również bezczelnym 

szantażem wyzyskując tą drogą ludzi skąd 

inąd uczciwych dla własnych cełów. 

Centrała przemytników mieściła się w 
Berlinie z oddziałami w Rydze i Wilnie gdzie 
na czele tutejszego oddzału stał znany już 

z poprzednich afer Szepsel. Arluk utrzymujący 
za berlińskie pieniądze oddział ekspedycyj. 

my przy ul. Kwiatowej 7. Brat jego przed 

kilku miesiącami podczas likwidacji ówcze- 
snej afery przemytniczej uniknął losu swych 
pomocników z innych domów  ekspedycyj- 
nych i z Urzędu Ceł i w czas ulotnił się do 

Berlina. 
Wczorajsze rewizje zostały spowodowane 

prowadzonemi od dłuższego czasu obser. 
wacjami odnośnych władz, które wykazały, 
że mimo represyj przemytnictwo kwitnie w 
najlepsze narażając skarb państwa na bardzo 
zaaczne straty. 

Sprawą tak doniosłej wagi zajęły się wła 

dze sądową. Drobiazgowe śledztwo spoczęła 
w wytrawnych rękach sędziego sądu Apeła: 
cyjnego Borejki i p. prokuratora tegoż sądu. 

Oni to zdołali spowodować, że niektórzy 
członkowie bandy, których sumienie nie po- 
zwalało na, dalsze okradanie państwa i dzia. 

„daniu na jego szkodę, dobrowolnie zgłosili 
się do wyżej wymienionych osób i złożyli 
bardzo cenne zeznania co umożliwiło ostate- 
czne ucięcie głowy hydrze przemytniczej. Zu 

pełnie niespodzianie i dzięki umiejętnemu wy 
konaniu zdołano podczas wczorajszych re- 

wizyj których było 49 zebrać tak dalece kom 
promitujące materjały zamieszanych do atery 
że zaszła potrzeba aresztowania niektórych 
wianych i ogadzenia ich w więzieniu na Łu. 
kiszkach. 

Wśród 11 aresztowanych znalazł się ró- 

wnież zwolniony niedawno ze swego wyso- 

kiego stanowiska zastępca prezesa dyrekcji 
śą w Wilnie Szczybełko, wyższy urzędnik 
Matęjowy Bury, kupiec futrzany Krasner, szef 

oddziału ekspedycji berlińskiej Arluk i inai. 

Działalność bandy datuje się od dawna. 

Fałszowano wykazy przejazdów zagrani. 
cę, przekazy towarowe, księgi handlowe ima 

no się każdego środka któńtyby zapewnił 

zysk. 
Przemytnicy byli tak pewni siebie i liczyli 

na bezkarność, że wyzyskali nawet okolicz- 
ność pobytu ówczesnego prezesa Izby Skar- 
'bowej Maleckiego za granicą, a mianowicie, 
urządzono się w ten sposób, że za pośredni. 

' ctwem urzędników notowano  kilkakrotny 
przejazd p. Maleckiego przez granicę z je- 

_ dnoczesnem nadaniem bagażu co naturalnie 

niemiało miejsca. Gdy bagaż przybywał ta- 
_ ksowano go jako zużyte ubrania i oddawano 

członkom bandy. Faktycznie „bagaże* zawie 
rały towary przeważnie futra i jedwabie, któ 
re trafiały do Polski bez należytego oclenia 

1 opodatkowania, Tego rodzaju aier z pa. 
_" Szportami bez wiedzy właścicieli tych pa- 

szportów dokonano niezliczoną ilość. 
Większe zaś transporty kierowano już 

przez Rygę i Turmonty za tafszywemi prze: 
- kazami kolejowemi. W tym wypadku posłu. 
£iwano się urzędnikami kolejowemi, deklaru- 

_ jąc towary wyrobione jako surowce. 
Jaka byla różnica w ocleniu nie trudno 

| bilizowana siła w jednem ręku. Tego 
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Qiestety nie było na Pohulance. 
« Dziewulski zrobił operę. Muzyka 

tego świetnego artysty sama dla sie- 
bie ma wielkie wartości  (abstrahuję 
Od orkiestry na skutek warunków do 
niemożliwości w swojej liczbie ska- 
Strowanej), ale nie miala niemal nic 
do czynienia ze sztuką. Bo kołysanie 
do snu Tytanji, nie jest absolutnie 
momentem, który powinien był dać 

‚ muzykowi natchnienie. Muzyka sono- 
— fyczna ma o tyle prawo być u Szek- 

Spira o ile ułatwia lub komentuje 
__ Gziąłanie 

Małkowski namalował drzewa jak 
Gauguin w swojej wyobraźni wi- 

ь dzjął na Tahiti. Pod takimi drzewami 
 Apsary tańczą też w krainie kmer. Nic 

Ale mam przeciwko drzewom ale gru- 
O mam przeciwko temu, że Małko- 

Wski nie znalazł miejsca dla spiącej 
Tytanji. To było nadmiernie brutalne 
to kręcenie się aktorów oteńskich o- 
podal królowej rusałek. 

|, Miało się wrażenie, że ci aktorzy 
, obcasami zmiażdżą delikatną zjawę. 

Ryki, krzyki tuż nad uchem królo- 

     

swej nie mogą być sposobami, które 
, pozwolą nam uwierzyć że mamy baśń 

  

przed sobą. Tem więcej, że po  nie- 
możliwych rykach budziła się królew- 
na w ciszy, Ona która przecież jest 
jak żadna czuła na wszelki szmer 
więc także i w snach. 

Reżysersko zrobiono dużo i dob- 
RE rzeczy. Ale to wszystko są de- 
a $. 

| 
| to kosijumy) to sie rzucało malarsko 

„ Bo że Filostrat wchodził šwiet- 
nie i że pary Świetnie przedstawiały 
się chwilami (zasługa Małkowskiego, 

w Oczy. Tam jednakowoż gdzie jest 
| pełna reżyserja obrzędów, tajnych *i 

_ sekretnych momentów Sztuki, tam pa- 

' nowała pustka i niewyraźny mrok, 
chwilami aż irytujący, 

zgadnąć.  Wczorajsza rewizja spadła — па 

przemytników jak grom z jasnego nieba, mi- 

mo to zastano przemytników należycie przy- 
gotowanych. Dowodem tego jest skrzętne u- 

krycie wszeikich dowodów kopromitujących 

które zostały jednak odnalezione w podwój- 

nych szuiladach, w sprężynach mebli, w ze- 
garach i innych specjalnie przyszykowanych 
na ten cel schówkach. 

W związku z tą akcją spodziewane są 

dalsze aresztowania, tak że afera zatoczy je- 
szcze szersze kręgi (C) 

  

  

Występy usypiacza w Oszmianie 
Przed niedawnym czasem zawitał do Oszmiany pewien elegancki izraelita który po- 

dał się za kupca i przedstawiciela licznych firm. 
Nawiązał szereg stosunków z bardziej zamożniejszymi mieszkańcami miasta którzy 
S jego erudycją, stosunkami i zachowaniem się przyjmowali gošcia z otwartemi 

rękami. 
Przybysz projektował założenie w Oszmianie wiełkiego przedsiębiorstwa handlowe 

go opartego na zasadach spółdzielczych. 
W trakcie pertraktacyj zaciągnął on cały szereg awansów i zaliczek, rzekomo na 

cele zapoczątkowania przedsiębiorstwa. 
„  Onegdaj zaś nieznajomy wstąpił do miejscowej piekarni Epsztejna w celu posiłe- 

nia się i napisania paru listów. Wobec gwaru jaki panował w lokalu na jego prośbę uło 
kował go w swej sypialni lecz będąc niespokojny o pieniądze które on miał ukryte w 
szafie skierował do towarzystwa piszącemu swą żonę. W chwili gdy nieznajomy znalazł 
się sam na sam z Epsztejnową wszczął z niej rozmowę w trakcie której poczęstował ją 
cukierkami. Zaraz po tem nieostrożna piekarka poczuła ogólny bezwład tak, że po chwili 
zasnęła. Nieznajomy w tym czasie zrewidował sypialnię, znaiazł ukryte w szafie 1600. do- 
larów i bez żadnych przeszkod ułotnił się. Dopiero po pewnym czasie gdy Epsztejn zaj- 
rzał do pokoju, zrozumiał co zaszło i wszcząłalarm. Było to jednak już zapóźno. Zodziej 
usypiacz nietylko zdołał ujść z lokalu lecz był daleko za Oszmianą, bowiem usiadł do 

   

odchodzącego pociągu w stronę Wilna i zdołał zbiec. 

KRO 
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21 Dziś Wschód sł. g. 7 m. 15 

Walerjana Ząchód sł. g. 15 m. 5 
jutro 

Grzegorza 

enia ie Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 25 — XI. 1929 r. 

ciśnienie | 161 

średnie w m. 

temperatura J г 
šrednia R 

opad za do- 1 eż 
bę w mm. į 

z t 
wiatr Н przeważający Południowy 

Uwagi:  pocsmurno, mgła. 
Minimum za dobę > IC 

Maximum za dobę +- 4 oC 

Tendencja barometryczna: stan stały. 

MIEJSKA 
— (0) Roboty kanalizacyjne i wodocią- 

gowe. Obecnie wydział wodociągowo - ka- 
nalizacyjny Magistratu prowadzi roboty ka- 
nalizacyjne na zaułku św. Michalskim, ul. 
Wolana, Kijowskiej, Metropolitalnej i Miło- 
siernej rw majbliższym czasie na zaułku Li- 
terackim i części ul. Bakszta. Roboty wodo 
ciągowe prowadzą się na ul. św. Janskiej i 
Dominikańskiej. Zakończono budowę kanału 
o długości I klm. 280 metrów na ul. Nowo- 
gródzkiej i zaułku Szkolnym. Ogółem zatru- 
dniono na robotach kanalizacyjnych 180 ro- 
botników. 

— (0) Przygotowania do otwarcia „Ośro- 
dka zdrowia”. Na wczorajszem posiedzeniu 
Magistrat postanowił wydelegować dr. Feli- 
ksa Wasilewskiego do Warszawy celem za- 
znajomienia się z administracją i księgowoś- 
cią wzorowego ośrodka zdrowia „Amelin*. 

—(0) Przeniesie zakładu о. о. Salezjanów 
w poczet burs. Magistrat m. Wilna subsydju 
Ę salezjanski zakład wychowawczy Do 
Serca Jezusowego“ przy ul. Dobrej Rady, ja- 
ko ochronę, płacąc za każdego ze swoich 
pensjonarzy po 35 zł. miesięcznie. 

Obecnie zarząd tego zakładu wniósł do 
Magistratu prośbę o zaliczenie zakładu w 
poczet burs, motywując tem, że z ogólnej 
liczby chłopców, przebywających w zakła- 

dzie, 111 jest powyżej 14 lat i że ci starsi 
są ściśle odgraniczeni, bo zajmują osobne za 
budowanie, mają zupełnie oddzielny personel 
wychowawczy i.nauczycielski i podlegają od- 
dzielnemu rozkładowi godzin. 
Wobec powyższego Magistrat na wczoraj 

szem posiedzeniu postanowił przenieść za- 
kład O.O. Salezjanów w poczet burs z wypła 
tą subsydjum na ogólnych warunkach dla 
burs po 40 zł. miesięcznie za każdego pen- 
sjonarjusza, kwalifikującego się do bursy. 

MLE Z ZOZ PREDOLOZASROKE, OOREWEWEAW OT PRECZ PORESWCASERNEA 

A wreszcie aktorzy, dzieci Melpo- 
meny. Podczas całego przedstawienia 
pytałem siebie dlaczego wszyscy nie- 
mal wykonawcy sztuki, aż do Puka 
włącznie pozbawieni są wszelkiej 
indywidualności. Poruszali się w ob- 
cym stroju, deklamowali, wcale nie 
żyli. Jedyne życie, jedyny akt życia 
to był Śmiech Hermji na spektaklu 
Tyzby i Pirama i bardzo szczery, ale 
zupełnie w niezgodzie ze sztuką. 

Pozatem trudno mi się zgodzić na 
ujęcie Puka. P. Kamińska i w głosie 
swoim i w postawie posiada niezrów- 
nany materjał do groteski. 

To jednak co było, to była sztucz- 
na i nieszczera groteska (z wyjątkiem 
kukania, które jest po za wszelkiem 
ale), O trywjalnościach, które wyra- 
biali aktorzy Ateńczycy nie chcę mó- 
a. aby 2 * a kawe nie robić, Ale 
Są rzeczy takie, których należy unikać, 
już choćby dła tego, że skt zawo- 
dowy, to kto inny niż chłopak ze 
sklepu lub fryzjerni grający amatorsko 

Kiedy się wszystko zesumuje, widać, 
że chęci były ponad możliwości, że 
Są chęci to dobre, ale trzeba pomy- 
śleć, aby i możliwości wzrosły. Jak 
już wiele razy tak z tego przedsta- 
wienia na Pohulance bije prawda, że 
Szekspira nie można wystawiać, kiedy 
się zapomocą Maman zwycięża, i kie- 
dy w rozmaitych sztuczydłach zapra” 
wia się aktora do pełzania po ziemi. 
Rasa aktorów, którą przyjdzie nieo» 
mylnie i podejmie jedną z  najwięk- 
szych bolączek współczesnego teatru, 
mianowicie konieczność oddania du- 
cha wielkiego Szekspira na scenie mu- 
si być strzeżona jak róże w ogro- 
dach i nie może się mieścić na jednej 
grządce na której są łopuchy, kartof- 
le i nawet maliny, może i cierniste, 
ale odbierające dech różom. 

M Limanowski. 

  

c) 

NIKA 
— (o) Zamówienie nowej ka- 

retki dla pogotowia ratunkowe- 
go. Na wczorajszem posiedzeniu Ma« 
gistrat postanowił zamówić w  War- 
szawie nową karetkę dla pogotowia 
ratunkowego ze specjalnem urządze- 
niem nadwozia. 

— (0) Lustracja robót nad bu- 
dową nowego mostu. Specjalna 
komisja z ramienia władz wojskowych 
i miejskich z dowódcą garnizonu m. 
Wilna gen. Krok-Paszkowskim i wice: 
prezydentem miasta p. Czyžem na 
czele, dokonała w dniu wczorajszym 
lustracji robót nad budową nowego 
mostu przez rzekę Wilję na Antokolu 
przy ul. Suchej. Most ten budują wła- 
dze wojskowe. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji do 
spraw opieki społecznej. Dziś, dnia 27 listo- 
pada, odbędzie się w Magistracie posiedze- 
nie miejskiej komisji do spraw opeki społecz- 
nej z następującym porządkiem dziennym: 1) 
dom noclegowy dla kobiet, 2) schronisko dla 
ciężarnych i karmiących, 3)! dezyderaty w 
sprawie budżetu 1930 — 31 r.; 4) wolne 
wnioski. 

WOJSKOWA. 

  

— (a) Gen. Sosnkowski i Dreszer w, 
Wilnie. Wczoraj rano przybyli do Wilna Šš 

® neratowie Sosnkowski i Orlicz - Dresz er. 
zwani oni zostali przez gabinet Marszałka 
Piłsudskiego w cełu wzięcia udziału w od- 
bywającej się grze wojennej. Natychmiast po 
przyjezdzie wyżej wymienieni generałowie 
zameldowali się osobiście u Marszałka Piłsu- 
dskiego. - 

— (b) Wojsko buduje kaplicę na placu 
broni. Władze wojskowe mając na uwadze 
że na placu broni odbywają się stale obchody 
wojskowe uznały za potrzebne wybudowa- 
nie tam kaplicy i w tej sprawie zwróciły się 
do Magistratu z prośbą o udzielenie zezwole- 
nia na budowę. Magistrat przychylił się do 
tej prośby. 

KOLEJOWA. 
— (b) Kto może en: na dworcach 

kolejowych w. nocy. Władze kolejowe zarzą- 
dziły by w godzinach gdy dworce kolejowe 
są zamknięte dla publiczności mogli z nich 
korzystać niektórzy podróżni znajdujący 
się w wyjątkowych warunkach. Tyczyć się 
to będzie specjalnie tych, którzy po przyby- 
ciw z powodu zasp snieżnych nie mogą do- 
stać do stałego miejsca zamieszkania, którzy 
zasłabli w drodze i oczekują na dworcach 
pomocy lekarskiej oraz ci którzy ulegli nie- 
szczęśliwemu wypadkowi i zostali zniesieni 
na dworzec w drodze do szpitala. 

_ Pozatem wszyscy inni, którzy z jakichkoł 
wiek przyczyn znajdują się na dworcu win- 
ni być bezwzględnie usuwani. 

  

SZKOLNA 
— (y) Wojewódzka komisja oświaty po- 

zaszkolnej. Doceniając znaczenie odpowičt- 
niego nasilania akcji oświaty pozaszkolnej na 
terenie województwa — wileńska Rada Woje 
wódzka (postanowiła powołać do życia woje- 
wódką komisję oświaty pozaszkolnej, zada- 
niem której byłoby by opinjowanie o potrze 
bach w tej dziedzinie i ścisła współpraca z 
organami Kuratorjum. 

W skład komisji wejdzie trzech członków 
*z ramienia Rady oraz kilka osób które wyzna 
czy kuratorjum w porozumieniu z p. wojewo 
dą. 

AKADEMICKA 
— „Czarna kawa* Tygodnia Akademika. 

Dnia 30 listopada r. b. w Salonach Kasyna 
Garnizonowego odbędzie się Doroczna Czar- 
"a Kawa Tygodnia Akademika, która jest 
uważana zd największą zabawę jesiennego 
karnawału. Zaproszenia w cenie 5. zł. naby- 
wać możną u P.P. gospodyń honorowych, 
lista których ukaże się w prasie we czwar- 
tek. Dla akademików karty wstępu przy wej- 
ściu w dniu zabawy w cenie 3 zł. Dekoracja, 
sali, której: podjęły się p.p. Irena Pikiel i He- 
lena Samorewiczówna zapowiada się nadzwy 
czaj efektownie i imponująco. Niech więc 
każdy, kto pragnie ochoczą zabawę połączyć 
z pożytecznym celem powyższej imprezy, 
pośpieszy na ostatnią zabawę przed adwen-- 
tem. 

«OMUNIKATY 
— jutrzejszy odczyt min. Czerwińskiego. 

Na zoproszenie Okręgowego Związku Legjo 
nistów oraz Wileńskiego Okręgu Związku Pe 
owiaków przybędzie do Wilna p. minister wy 
znań religijnych i oświecenia publicznego Ś. 
Czerwiński, który we czwartek dnia 28 bm. 
o godz. 17.45 wygłosi w sali teatru miej- 
skiego na Pohulance referat p.t. „Konstytu- 
cja państwa a wychowanie publiczne”, | 

„_ Referat ten, transmitowany przez radjosta 
cję wileńską poprzedzi siowo wstępne pos. 
Marfana Kościałkowskiego. 

stęp na salę za zaproszeniami, po które 
zgłaszać się należy w obu wyżej wymienio - 
nych związkach, a ponadto 'w Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet i w sekretarjacie woje- 
wódzkim Bezpartyjnego Błoku Współpracy. 
z Rządem. 

— Dziś 82.ga środa literacka w siedzibie 
zw. literatów, Ostrobramska 9. Gościem, któ 
ry na tę środę przybył dziś rano z Warsza- 
wy, jest świetna autorka „Choucas“, „Roman 
su Teresy Hennert", „Niedobrej miłości” i in. 
Wstęp tylko dla członków, sympatyków i 
gości wprowadzonych przez literatów zrze* 
szonych. P 
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Dnia 16 października odbyło się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim Walne zebranie Komitetu 
„Chleb Dzieciom* w Wilnie. 

Ze sprawozdania okazało się, że Komitet 
w r. 1928 dzięki niestrudzonej pracy Skarbni- 
czek zebrał 13.913 zł. 35 gr., które rozdzielił 
wśród ochron wileńskich następująco: 

Dom Matki Bożej (Magdalenki) zł. 544,00 
dom św. Kazimierza zł. — 232, Schr. T-wa 
Prawosławnego — zł. 420, Gniazdo św. Te- 
resy — zł. 310, Dom Serca Jezusowego — 
zł. 1710, Dom Matki B. Ostrobramskiej — 
300 zł. dom św. Antoniego — 352 zł. Schr. 
Twa „Labor* — zł. 128, T-wo „Powścią 
gliwość i „Praca* — zł. 1188, Two P.ż.P.— 
zł. 240, Dom św. Józefa — zł. 140, Żłobek im. 
Marji — 212 zł., Schr. im. Zubowicza — zł. 
454, Schr. T-w. „Caritas“ — zł. 284 Schr. 
T-w. Rosyjskiego — zł. 117, Dom Dzieciątka 
Jezus — zł. 1144, Imienia Jezus złotych 
— 212, Samopomoc Matek zł. 
120, Obiady dla dzieci biednej inteligencji na 
ręce rodziców — zł. 3.290. — Razem zł. 
11.407. 

Ogółem za 5 i pół lat istnienia Komitet 
rozdał 122.941,93 zł. _W ostatnich latach 
wpływy Komitetu osłabły, co tłumaczyć na 
łeży ogólnem ciężkiem materjalnem położe- 
niem ludności Wilna, powiększeniem się ilo- 
ści instytucyj dobroczynnych, a najbardziej 
wyczerpaniem się sił skarbniczek komitetu w 

A jednak głodnych buż dziecinnych nie 
ubywa, przeciwnie coraz większa liczba dzia 
tek czeka na pomoc społeczeństwa. 

Komitet „Chleb dzieciom” postanowił za- 
tem trwać dalej i wzywać ludzi dobrego ser 
ca, którym los głodnych dzieci nie jest obojęt 
ny do współpracy czy to czynnej osobiście 
jako skarbniczek Komitetu czy to w posta 
Ci udzielenia składek osobom zbierającym je 
w imieniu Komitetu, 

Na tem miejscu Komitet serdecznie dzię 
kuje wszystkim którzy przyczynili się czem- 
kolwiek do pracy Komitetu, a przedewszyst- 
kiem pp. skarbniczkom (nikom), którzy cię- 
A często wysoce przykry trud ocenič po 

afi. 
Wśród skarbniczek i skarbników podzię- 

kowanie należy się: pp. A. Uniechowskiej, E. 
Kopciowej, St. Oziębłowskiej, A. Wolbekowej 
Siośtrzeńcewiczównie, Nowickiej Helenie, dr. 
Łukowskiej, Szekierowej M., Cywińskiej J., 
Gosiewskiej, Kalinowskiej, Jacuńskiej, Kubi- 
ckiej M., Lisienkowej, Pociejównie, Sienkie- 
wiczowej, Trzecinskiej, p. J. Bakszewiczowi 
którzy od samego początku Komitetu pełnili 
niezmordowanie swe obowiązki, 

Na rok 1929 komitet ukonstytuował się w 
następującym składzie: prezes: dr. Swieżyń- 
ski, członkowie — p. Marja Tupalska, p. 
Helena Wańkowiczowa, p. Wanda Wojewódz 
ka, p. Helena Nowicka, dr. Łukowska, ks. 
Gołubski i p. A. Głowiński. 

Wreszcie wobec zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia Komitet dorocznym oby- 
<czajem przystępuje do zbiórki darów na cho 
inkę i łiczy na pomoc wszystkich, którzyby 
chcieli aby w moc wigilijną sierotom gwiazd- 
ka biysnęla. 

Sekretarjat Komitetu mieści się przy ul. 
Zawalnej 1 (lokal Czerwonego Krzyża) i 
czynny jest we wtorki i piatki od 5 — 7 w. 

godzinie 12 w południe odbędzie się w łokalu 
poradni lekarskiej „Mens* ul. Żeligowskiego 

1 otwarcie i poświęcenie Ośrodka Kieurdiogs, 
<znego KO SA pod opieką Kliniki 

WB. 
Ga Ośrodek Neurologiczny będzie miał 3 se- 

je: 
-, Sekcja opieki nad zdrowiem vsychicznem 
młodzieży w wieku szkolnym (czynna со- 
„dziennie od godz. 9 — 12 w poł.) 

Sekcja o ieki psychjatrycznej poza szpitał 
nej (czynna codziennie od godz. 13 — do 
15). Sekcja ta udzielać będzie porady rodzi- 
com, które mają psychicznie chorych, oraz 
wogóle porady wszelkiego rodzaju dla psy- 
chicznie chorych, którzy z tego lub innego 
powodu nie mogą być ulokowani w zakła- 
dach dla umysłowo - chorych. 

Sekcja opieki nad nałogowcaryi wszelkie> 
£0 typu (alkoholikami, morfinistami, kokaini- 
stami. Czynność tej sekcji pełnić będzie Tow. 
Mens. Sekcja czynna będzie od 16 do 19). 
‚ Narazie funkcjonować będą sekcje druga 
i trzecia, zaś sekcja pierwsza rozpocznie swą 
działalność z dniem 1 stycznia 1930 r. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
komunikuje, że zaproszenią na odczyt p. mi- 
nistra Czerwińskiego (28 listopada o godz. 
17 m. 45 w sali teatru miejskiego na Pohu- 
damce) dla członkiń związku i ich rodzin do- 

"ć można w sekretarjacie związku między 
godz. 12 — 2, Adres: Ostrobramska 19. 

— Zarząd Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet komunikuje, że istniejący przy związ- 
ku referat opieki nad kobietą, przewodniczą- 
cą którego jest pani Zofja Landau, otwiera 
dział porad prawnych dla kobiet. Porady 
prawne są bezpłatne, a mogą z nich korzy- 
stać wszystkie Ikobiety, które czują się w 
tym czy innym wypadku pokrzywdzone i 

'iatyby praw swoich dochodzić ałoo z przy 
sługujących im przywilejów obywatelskich 
urniejętnie korzystać; czy kiedy chodzi o po- 
minięcie w awansie na wyższy stopień służ- 
bowy, czy o uregulowanie zbyt ni skiego 
wynagrodzenia za pracę, czy o zlikwidowa- 
nie zatargu z właścicielem domu albo z ło- 
katorem i t. d. Życie nastręcza cały szereg 
kolizyj, wobec których kobiety bywają czę- 
sto bezradne. Do wiadomości więc ogółu po- 
dajemy, że specjalistki — prawniczki z Re- 
feratu opieki nad kobietą mogą udzielić życz- 
liwych informacyj| każdej potrzebującej pora- 
dy prawnej kobiecie. Adres Sekrefarjatu Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet: Ostrobramska 
Nr. 19 od 11 do 2-j. ` 

RÓŻNE. 
— (a) Delegaci kupców w kwestjach sza 

cunkowych. W związku z rozpoczęciem prac 
przez komisje szacunkowe badania poszcze- 
gólnych handłów dla ustalenia obrotów i do- 
chodów tych sklepów w celu określenia w 
przyszłości wysokości podatków, organizacje 
kupieckie zwróciły się do Izby Skarbowej z 

ośbą o spowodowanie wezwania do komi- 
delegatów organizacyj kupieckich co ma. 

umożliwić bardziej ścisłe określenie możliwo-= 
ści płatniczych kupca. 

Prezes Izby Skarbowej zgodził się na 
obecność w komisjach tego rodzaju delega- 
tów ze strony zainteresowanych kupców. 

— (b) Odwołania od orzeczeń urzędu roz 
jemczego. Została wyjaśniona sprawa odwo- 
łań od decyzji urzędów rozjemczych do 
spraw mieszkaniowych, 

Jeśli obie strony poddały sprawę orzeczni 
ctwu urzędu rozjemczego ze wzajemną zgodą 
orzeczenie urzędu jest natychmiast wykonalne 
i zaskarżone być niemoże. Natomiast w wy- 
padku gdy takiego zgodnego poddania spra 
wy orzeczmictwu urzędu rozjemczego nie 
było, skarżyła tylko jedna strona, zaskarże- 
nie tego orzeczenia jest dopuszczalne. 

W takich wypadkach należy odwołać się 
do sądu Okręgowego w terminie 14 dnio* 
wym od dnia ogłoszenia orzeczenia co je- 
dnocześnie wstrzymuje moc orzeczenia urzę- 
du rozjemczego. 

Orzeczenie sądu okręgowego jest ostate- 
czne i nie może być zaskarżone t.zw. że jest 
odrazu wykonalne. 

— (a) Siery przemysłowo handlowe 
przeciw koncesjonowaniu przedsiębiorstw au. 
tobusowych. W związku z zarządzeniem usta 
lającem, że przedsiębiorstwa autobusowe mo 
gą być prowadzone tylko na podstawie kon. 
cesyj, co zdaniem władz umożliwi należytą 
kontrolę, zabrały głos w tej sprawie sfery 
handlowo-przemysłowe i wypowiedziały się 
przeciwko systemowi koncesyjnemu, uważa- 
ja prawę kontroli moż! i + 
kowicie w ramach środków 

    

   

    
    

Wyniki wczorajszych wyborów 
na ogólnopolski zjazd akademicki 

Wybory na zjazd ogólnoaka: 
demicki, jaki odbędzie się na po- 
czątku grudnia w Warszawie da- 
ły wynik następujący: głosowa- 
ło 1077 akademików, zgłoszone 
były 3 listy. Lista Nr. 1 t. zw. 
narodowa (młodzież wszechpol: 
ska) uzyskała 559 głosów i 3 
mandaty, lista Nr. 2, Odrodzenia 
życia akademickiego—409 gł. i 2 
mandaty; natomiast lista Nr. 3— 

„miedzykorporacyjna“ — 109 gł. 
10 mandatów. Wynik wyborów 
jest utrzymaniem dotychczaso- 
wego stanu posładania między 
młodzieżą wszechpolską a „Od- 
rodzeniem“ gdyż na poprzedni 
ogólnopolski zjazd akademicki 
w Poznaniu w r. 1927 młodzież 
wszechpolska uzyskała 4 manda- 
ty, zaś „Odrodzenie" 3. 

(AN I L TLS OO WON NATO INRI AIA IL TAI LOS 

przez władze administracyjne przez właści- 

we ułożenie” przepisów i ich wykonanie 

przez organy policji. 
— (a) Policja drogowa. Wobec wzmo- 

żonego ruchu samochodowego. na drogach i 

potrzeby należytego regulowania tego ruchu 

zostanie utworzona specjalna policja drogo- 

wa, która zaopatrzona w samochody i mo- 
tocykle będzie pełniła stałą służbę na dro- 

gach publicznych kontrolując wszystkie prze- 
jeżdżające pojazdy. W pierwszym rzędzie 

policja drogowa zostanie ustawiona na trak- 

cie Wilno—Grodno i Batorego. 
— (a) Jeszcze о stosunkach na robotach 

kanalizacyjnych. Dowiadujemy się, że w wy- 

niku dochodzenia w sprawie zastępcy kiero- 

wnika robót kanalizacyjnych p. Waligórskie 

go Magistrat uznał za potrzebne usunąć go 
z zajmowanego stanowiska. Powodem ku te- 
mu posłużyło m. in. i zajście notowane przez 
nas 20 października kiedy to przybyły na ro- 
boty kanalizacyjne na ulicę Nowogródzką wy, 
słany przez kierownika robót kanalizacyjnych 
technik miejski p. Duchowski, został przez 
Waligórskiego, który jak zaznaczyliśmy po- 
wyżej by zastępcą tegoż kierownika usu- 
nięty z terenu robót co uniemożliwiło mu wy- 
konanie polecenia. 

Duchowski miał ustalić winnych krwawe- 
go zajścia, które miało miejsce na tych ro- 
botach z racji zwrócenia uwagi prezesowi 
związku robotników budowlanych Małkowi 
że nie powinien pobierać wynagrodzenia z 
kasy miejskiej ponieważ nic nie robi. 

Małek „обтайопу“ tą uwagą sciągnął na 
ulicę Nowogródzką swoich zaufanych i 
wszczął bójkę tak, że w rezultacie musiała in 
terwenjować policja i Pogotowie. Kierownik 
robót kanalizacyjnych chciał wiedzieć powo 
dy zajścia, ponieważ już poprzednio docho- 
dziły wieści że Małek rządzi się na robotach 
jak na własnych smieciach warunkując pozo- 
stawienie przy pracy tego lub innego robot- 
nika, świadczeniami natury osobistej (miało 
to swoje echo na jednem z ostatnich posie 
dzeń R. M.) Przeciwstawił się temu jego za- 
stępca, uważając że tak, jak jest, jest do- 
brze i licząc, że niesubordynacja nie pocią- 
gnie za sobą żadnych konsekwencyj jako dła 
protegowanego wice prezydenta. 

Waligórski bronił Małka, który jest na- 
ganiaczem do związku robotników budowła- 
nych, Po 'ch pod wpływami PPS. 

— Wyjašni Proszeni jesteśmy 0 za- 
znaczenie niniejszem, że p. Marja Reutt, autor 
ka książek dla młodzieży i dzieci, nie jest 
autorką powieści p.t. Strzał o północy. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś w 
dalszym ciągu nieśmiertelne dzieło W. Szek- 
spira „Sen nocy Letniej”, które osiągnęło 
niebywały sukces artystyczny i kasowy; pra- 
sa zaś realizację „Snu nocy letniej" zalicza 
do najpiękniejszych widowisk widzianych w 
Wilnie. W widowisku tem oprócz najlepszych 
sił zespołu bierze udział orkiestra pod dyrek- 
cją Dziewulskiego, chóry, balet i statyści. 
Wystawa według projektów W. Małkow- 
skiego. ; я 

— Piątkowy obchód 104ecia Reduty. Nie 
zwykłe zainteresowanie wywołał zapowie- 
dziany przez Komitet obchód działalności 
dziesięciolecia Reduty. W teatrze Miejskim 
na Pohulance przez zespół Reduty z dyr. 
Jułjuszem Osterwą na czele odegrana zosta- 
nie sztuka St. Żeromskiego „Uciekła mi prze- 
pióreczka*. Pozostałe bilety w cenie od 60 
gr. do 8 zł. są jeszcze do nabycia w kasie 
zamawiań w tegtrze Lutnia od 11—9 wiecz. 

— Teatr Miejski w Lutni, Dziś ukaże się 
po raz ostatni na przedstawieniu wieczornem 
wartościowa pod względem literackim, świet- 
na sztuka Goldoniego „Oberżystka z p. Ni- 
wińską w roli tytułowej. 

— jutrzejsza premjera. jutro w teatrze 
miejskim Lutnia po raz pierwszy odegraną 
zostanie niezmiętnie wesoła i dowcipna ko- 
medja Verneuilla „Fotel Nr. 47* w doskona- 
łej obsadzie scenicznej z p. Janiną . Werni- 
wczówną, znakomitą artystką teatru krakow- 
skiego, która po raz pierwszy ukaże się w 
Wilnie oraz dyr. AL Żelwerowiczem. Kome- 
dja ta jak i wszystkie dotąd sztuki grana bę- 
dzie bez suflera. 

— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej. 
W sobotę nadchodzącą o godz. 3 m. 30 p. p. 
odbędzie się w teatrze Lutnia przedstawienie 
dla młodzieży szkolnej po cenach najniższych 
Odegraną zostanie „Oberżystka* Goldoniego 
będąca pierwowzorem  komedji włoskiej 
XVIII wieku. Bilety już nabywać można w 
kasie zamawiań. 

— Popoładniówki niedzielne. W nadcho- 
dzącą niedzielę w obu teatrach odbędą się 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni- 
żonych. W teatrze na Pohulance wystawio- 
ną zostanie Świetna komedja A. Grzymały- 
Siedleckiego „„Maman do wzięcia”, w Teatrze 
Lutnia zabawna groteska B. Winawera „R.H. 
Inżynier”. 

—l.ga niedzieła kameranina w siedzibie 
zw. Literatów, Ostrobramska 9 odbędzie się 
w majbliższą niedzielę, 1 grudnia, punktual- 
nie o godz. 20.30. P.P. proi. Kimontt - Jacy= 
nowa, prof. Sołomonow, Salnicki, Szabsaj i 
Katz wykonają dzieła kameralne Mozarta 
(trio), Beethovena (trio op. 97) i Mendelso- 
hma (kwartet smyczkowy). Wstęp dła wła- 
ścicieli kart abonamentowych, w które zao* 
patrywać się można jeszcze do niedzieli w 
księgarry Gebethnera i Wolffa. Prócz tego, 
na skutek licznych życzeń, wydawane będą 
przy wejściu w ograniczonej ilości karty po- 
jedyńcze, na jeden wieczór. 

— Z Polskiego Teatru Ludowego w Wil. 
nie. Na ogłoszony konkurs utworu drama- 
tycznego dla polskiago teatru łudowego: na- 
desłano 18 rękopisów. W dniu wczorajszym 
ukonstytuowała się komisja konkursowa, któ- 
ra nadesłane utwory rozi dzieliła między so- 
bą do czytania. Do komisji konkursowej na- 
leżą następujące osoby: p. p. Romer-Ochen- 
kowska, Małowieski, Vorbrodt, Nagrodzki, 
Śmiałowski, Rychłowski (przewodniczący). 
Następne posiedzenie wyznaczono na ponie- 
działek 2 grudnia b. r. 

— Chor „Echo“. W niedzielę dn. 1 grud- 
nia rb. 0 godz. 1 w poł. wyjeżdża z Wilna do 
Święcian wileński chór „Echo* gdzie da dwa 
koncerty pod dyrekcją wybitnego dyrygenta 
i uzdolnionego muzyka prof. WŁ Kalinow- 
skiego. Pierwszy koncert przeznaczony dla 
młodzieży odbędzie się o godz. 5, drugi wie- 
czorem. W programie utwory wybitnych 
kompozytorów polskich ostatniej doby. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Eden — Variette. 
Miejskie — Wiosenna Parada. 
Ognisko Kol. — Ćnry 
Hedjos — Miasto Miłości. 
Hollywod — Manolescu. 
Słońce — Samotni. 
Światowid — Noc poślubna. 
Wanda — Złodziej z Bagdadu. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

LiST Z POMORZA. 
Inž. K. J. (nie jestem pewien, czy w 

myśl intencji mego korespondenta działan, 
przytaczając tylko inicjały), zamieszkały ® 
Kościerzynie na Pomorzu, choć niewątpli 
wie jąkiemiś węzłami związany z Wilnem, 
nadsyła taką krótką wzmiankę © porząd 
kach wileńskich: 

„Przy zbiegu ulic Smoleńskiej i Wróblej, 
od strony południowej pomnika, wzniesio 
nego ku czci Szymona Konarskiego, wybu 
dowano trzypietrovy dom mieszkalny, któ 
rego ogrodzenie łączy się z ogroczeniem 
pomnika”. 8 

„Kanalizacja tego domu doprowadzona 
została do  rynsztoka, znajdującego Się 
przy pomniku, tak, że wydzielające się - 
płynących tu nieczystości, odory, nie po 
wiemy, żeby podnosiły powagę i dostojeń- 
stwo tego drogiego każdemu miejsca*. 

„Rzecz, zdaje się nie wymagać komen | 
tarzy, co najwyżej, każe dziwić się niedbal- 
stwu czynników powołanych, które obo- 
jętnie patrzą na podobny skandal". 

„Są systemy kanalizacji lokalaej, które 
Magistrat wileński zna niewątpliwie, z 
które stosuje się, gdy brak jest w pobliżu 
głównej mzgistrali kanalizacyjnej. System 
kanalizacji lokalnej należało zastosować i 
w danym wypadku”. й 

„Czemu tego nie zrobiono jest dła 
mnie osobiście niezrozumiałem* 

„Ponieważ jednak _ niestosowność; 
miej:ce mające przy pomniku Szymona Ko- 
narskiego jest aż nadto raźąca, uważam za 
swój obowiązek poruszyć ją publicznie". 

„Mam nadzieję, kończy p. Inż. J. swe 
uwagi, że pos mój, acz nie od mieszkańca 
Wilna pochodzący, głosem wołającego na 
puszczy nie pozostanie”. „Miki 

Na srebrnym ekranie 
„MANOLESCU* W HOLLYWOOD. 

Kto łubuje się w literaturze sensacyjno” 
kryminalnej, kto z zapartym oddechem prze- 
rzuca kartki książek takiego np. Wallace'a. 
z pośród obcych pisarzy, a powiedzmy, Mar 
czyńskiego, z pośród naszych, temu film 
„Manolescu* napewno przypadnie do gustu. 
Znajdzie w nim przygody jednego z tych, ce 
to: „nie sieją, nie orzą, a zbierają”. 

Takim bowiem jest ten Manolescu — 
bohater obrazu. : 

Elegant pierwszej klasy, hulaka napew- 
no nie mniejszy. słowem birbant, jak się 
patrzy a „Hochstapier*, co się zowie, pływa 
sobie po szerokich wodach Paryża. Żyje no- 
cą, dniem sypia. 

Rżnie przytem w  karcięta i z nich to 
prawdopodobnie w dostatki opływa, tak jak 
opływałby każdy, ktoby jednym zabierał — 
wygrywając a drugim nie płacił — przegry- 
wając. 

I trzeba trafu, że ten sowiżdrzał i kan - 

  

  

ciarz, to bezduszne „niebieskie ptaszę*, spo-- 
tyka na swej drodze istotę o jeszcze mniej. 
szych skrupułach, o jeszcze większem prag- 
nieniu życia. Trzebaż, że ten nicpoń wielko- 
światowy wpada w obłędny szał, w obłędną 
miłość do pięknej przyjaciółki, jakiegoś tam, 
obrzydliwego kryminalisty. 

I ona to dopiero robi z Manołescu co się 
zowie: przestępcę. Ona dopiero swym wp*y- 
wem, swemi nigdy niezaspokojonemi żąda- 
niami dostatku, i nietylko, — bogactwa, czy: 
ni ze swego wielbiciela: i złodzieja i fałsze- 
rza i oszusta. 

Wprawdzie przychodzi na  Manolescu, 
dość niewytłomaczalny zresztą psychologicz 
nie, moment zastanowienia, moment chęci 
rozstania się ze swym złym duchem, w pięk- 
nem ciele i moment pragnienia stania się 
uczciwym człowiekiem, przy boku pięknej, 
szlachetnej i kochającej żony, ale... jest już 

niestety zapóźno na tę skruchę. 
Typowi Mozżuchina, kreującego postać 

Manolescu doskonale odpowiadają role awan 
turników. Świeżo jeszcze w oczach stoi sył 
wetka „Casanovy”, w którym święcił or 
jakie wspaniałe tryumfy, aby uwaga ta sa- 
ma pod pióro miała się nie nawinąć, 

Wprawdzie, jako Casanova, brał Mozżu- 
chin udział w akcji o innem tle, w innym 
czasie się dziejącej i na innym terenie — bo 
tylko przygód miłosnych, ałe zarówno wte- 
dy, jak i teraz, jako Manolescu, stworzył typ 
jednego z tych, co to z każdej sytuacji wy 

  

brnąć potrafią, zawsze na powierzchni życia k 
się utrzymując, a w najcięższych opresjach, 
jak ten kot, na cztery łapy spadając. 

Mozżuchin, jako bloefiarz, jako tupeciarz 
i Hochstapler — jest niezrównany. Robi on 
swoje tricki aferzysty z taką swobodą, z ta- 
ką jakąś naturalnością i pewnością siebie, że 
się już dziwić nie można, że mu wszystko 
jak z płatka dzie i dopiero pierwsze potknię 
cie się mimowolne, niedowierzanie w widza 
wywołuje. 5 

Brygida Helm ma w swej sylwe tce sta. 
nowczo, co już kiedyś zaznaczyłem, — zwa 
niczość, ma jakiś nieuchwytny pierwiasteł 
satanizmu, — pierwiastek zła. Stąd najbar 
dziej odpowiadają jej talentowi role kobie' 
przewrotnych, bezdusznych — kobiet be; 

serca, у 
Brygida Helm — jako Cleo, przyjaciółk: 

najpierw bandyty Jacka, a potem Manolescu 
potwierdza w całej rozciągłości tę tezę. 

Nie tak dawno w Heljosie oglądaliśmy ją 
w roli sentymentalnej panienki przywiązanej 
duszą i ciałem do biednego oficerka. Miało 
to miejsce w „Przedziwnem kłamstwie Niny 
Pietrowny“. — Brygida Helm w tamtym 
obrazie była tylko | 

w swoim żywiole, stwarza swój typ i dlate- 
go jest świetna. 

, _Ditla Parlo jest znowuż kontrastem pa- 
ni Brygidy. 

Wdzięczne, niewinne dziewczątko, © du- 
żych, wyrazistych i ślicznych oczach, o świe.    
zewnętrzne, (a j wewnętrzne także w roli jez 
nette) tamtej. Nic dziwnego, że Manolescu 
w chwili załamania się i wahań, właśnie ją 
wybiera na towarzyszkę życia. 

F.agmentaryczną postać Jacka — krymi- 
nalisty, stwarza Henryk George. Czytałem 
kiedyś o nim, że ma być najpoważniejszym 
konkurentem Emila Janningsa, jako tragik. 
Być może rola Jacka nie dawała George'owi 
poła do popisu, nie zdbłałem jednak stwier- 
dzić słuszności wyżej POZO A e 
o tym artyście. mega. 

OFIARY. 
$ Czesław Prokofjew dla „biednego <! 

    

t i ty prawną jako odtwėrczy-- 
ni, tu, м filmie „Manolescu“ czuje się ona 

ści pączka róży, stanowi przeciwstawienie | 

                  

     

     
    
    

    
    

   

    
     

      

   
    

    

    
   

    

    

            



WYPADKI I KRADZIEZE 

— (c) Zatrzymania złodzieja. Ujęto Jana * 
Lika (Cedrowa o) który okraał sąsiada igna 
cego Jankowskiego zapierając mu rozne 
sprzęty domowe. 

— (c) Autoous wpadł na parkan. Na ui. 
Antokoiskiej rmat miejsce wypadek : który 
tyłko dzięki zbiegowi okoiicznosci nie pocią- 
gnął za sobą poważniejszych skutków. 

W ubiegły poniedziałek w godzinach po- 
południowych jadący w stronę  Pośpieszki 
autobus nr. 35011 kierowany przez s401era 
Motela Giestyna. (Witoldowa 26) . niedaleko 
ryneczku zauważy na drodze furmankę którą 
cnciał ominąć. Nagle  szarpnięta maszyną 
kręciła na chodnik i całym impetem ude- 
rzyła w płot Jak okazało się powodem wypad 
ku było pośliznięcie się maszyny na szynach 
tramwajowych. 

—(c) Podrzutek. Przy ulicy Wileńskiej 28 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 2 
tygodni. Oadano go ao przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

— (c) Wypadek z urzędnikiem. Wczoraj 
rano zasłabł nagle urzędnik kolejowy Cze- 
chowicz zamieszkały przy ulicy Sniegowej li. 
Wezwany lekarz nie mogł narazie stwierdzić 
przyczyn zasłabnięcia tak że zachodzi jedy- 
nie przypuszczenie, że uległ on zatruciu. 

Odwieziono go do szpitala kolejowego. 
— (c) Podrzutek. W posesji Nr. 8 przy ul. 

Wileńskiej znaleziono podrzutka w wieku 10 
dni jpłci męskiej, którego ulokowano w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. : 

‚ — — €) Ujecie ialszerzy pieniedzy. W oko- 
licy pogranicznych Wižajn wladze bezpieczen 
stwa ujęły handlarza wędrownego Adama 
Baranowskiego jako podejrzanego o puszcza- 
nie w obieg fałszywych pieniędzy. 

W trakcie śledztwa zdołano ustalić, że 

nowa wyżrowadzona z równowagi odniesie - 
niem kapelusza przez jedną z kupujących 

ła awanturę i omal nie pobiła klijentkę 
zajściu położyła policja i na rozumie- 

jącą interes handlarkę spisała protokuł. 
— (c) Systematyczna kradzież. Od pew - 

nego czasu Ber Grumsztejn Portowa 23 zau- 
ważył stałe okradanie go z materjałów bu* 
dowlanych. Gdy śledztwo prowadzone przez 
Grunsztejna na własną rękę nie dało wyniku 
poszkodowany zwrócił się o pomoc do poli- 
cji z prośbą o odszukanie skradzionych ma. 
terjałów. Skutek tego był taki, że część ma- 
terjałów już odnaleziono przy ul. Wojskowo- 
Cmentarnei 3. 

— (ć) Ujęcie złodzieja. Został zatrzy- 
many jan Jankowski (Dobrej Rady 8) który 
okradł z bielizny Apolonję Stankiewicz (Ba- 
zyljańska 4). 

— (c) Ukrywał się od poboru. Wpadł w 
ręce policji Władysław Krowiecki bez stałego 
miejsca zamieszkania, który z „przekonania” 
& ilitarysta uchylał się wcielenia go do 
wojska. Krowieckiego odesłano do dyspozy- 
cji Starostwa Grodzkiego. ” 

— (c) Skutki opiłstwa. Pan Piotr Czu- 
tow (Łukiska 13) z racji niedzieli pozwolił 
sobie na wypicie kilka większych z kropelka 
mi. Będąc pod dobrą datą skierował swe 
chwiejne kroki w stronę domu Nr. 41 przy 
ulicy Mickiewicza. Dlaczego specjalnie p. 
Piotr poszedł tam a nie gdzieindziej niech 
zostanie jego słodką tajemnicą. Dość że gdy 
znalazł się na schodowej klatce, wi'docznie 
będąc przejęty zbliżającym śię momentem 
nie zauważył, jak stąpił nie tam, gdzie trzeba 
tak, że po chwili znalazł się na bruku odczu- 
wając jedynie poważne bóle na całem ciele. 
Będzie musiał dłuższy czas kurować się w 
szpitalu. > 

— (c) Czyje rodzynki. Wczoraj w nocy 
przechodzący ulicą Zawalną policjant usiło- 

   

  

  

   

   

Baranowski utrzymuje stały kontakt z rodzi--Wał zatrzymać nieznanego osobnika niosące - 
ną Duchnowskich, zamieszkałą stalę w Augu- 
stowie i za ich pośrednictwem otrzymuje 
fałszywe pieniądze. 

‚ ‚ Ро skomunikowaniu się z tamtejszą po- 
licją u Duchnowskich przeprowadzono rewi- 
zję, podczas której wykryto całą fabrykę fat- 
szywych monet, dwu, jedno i pięćdziesięcio- 
groszowych. Część monet była jeszcze w 
+ glach niewykończona. 

„Fałszerstwem trudniła się matka Zofja, 
trzej synowie Józef, Piotr i Zygmunt oraz 
dwie córki, Wiktorja i Mieczysława  Duch- 
nowscy Gros „towaru“ szło na prowincję; 
gdzie bardziej bezpiecznie monety zbywano. 
W. Augustowie zaś trudnił się puszczaniem w 
obieg falsyfikatów najmłodszy z rodziny 
Duchnowskich 14-letni Zygmunt, używany do 
tego z racji młodego wieku i niepozornego 
wyglądu. 

— (y) Napad rabunkowy na trakcie Po- 
stawy—Duniłowicze. Brzeski Mikołaj, miesz- 
kaniec wsi Łogowińce gm. postawskiej za- 
meldował, że napadło na niego na trakcie Po- 
stawy—Duniłowicze dwóch nieznanych osob- 
ników, którzy po zrewidowaniu kieszeni zbie- 
gli. W dokonanej konirontacji pomiędzy Rap- 
nikiem Leonem a Brzeskim, ten ostatni poz 
nał YE Z ы 

— radzież i trzy napady dzieło rąk 
jednego osobnika. W kooperatywie „Ziarno” 
s Postawach dokonano śmiałej kradzieży na 
sumę 1500 zł. 

Policja wszczęła energiczną akcję pości- 
gową i aresztowała na st. Królewszczyzna 
sona Rapnika, przy którym znaleziono skra- 
dzione towary. 

W. międzyczasie zgłosili się ze skargą Wł. 
Brzeski z Łobowiczów, A. Michasionok z 
luniek i Glinko z Brzostowic meldując, że 
zostali oni napadnięci, każdy zosobna, przez 
nieznanych osobników. 

Podczas konfrontacji okazało się, że jed- 
nym z napastników był Rapnik. Badany przy 
znał się do winy i wskazał jako na wspólni- 
ka na Wł. Jochimowicza. 

Obaj zostali aresztowani. 

— (vy) Epidemja odry wzmaga się. Epi- 
demja odry o której pisaliśmy przed kilku 
dniami rozwiia się coraz bardziej. Według 
ostatnich meldunków, w przeciągu tygodnia 
zanotowano 448 nowych wypadków na te 
szenie woj. wileńskiego. Najgorzej zogrożony: 
iest teren pow. Brasławskiego — 288 wypad 
sów, m. Wilna — 73 wypadków i pow. po* 
stawskiego — 67 wypadków. 

— c) Przyszła kryska na Matyska. Przed 
paru miesiącami w okolicy Szemiatowszczyz 
ny, i na terenie miasteczka grasował osob- 
nik, który sprzedawał różne „złote” rzeczy 
naciągając najbezczelniej okolicznych  chło- 
pów. 

Gdy policja zwróciła uwagę na oszusta, 
ten uważał za wskazane ulotnić się. Wszczę- 
te wówczas poszukiwania nie dały narazie 
rezultatów i dopiero teraz policja wileńska 
iustrując miejsca zamieszkania, zdołała go 
ująć. Oszusta, którym okazał się Paweł Goń- 
czewski osadzono w areszcie. 

— (c) Krewka handlarka. Na ul. Rudnić- 
kiej w sklepie z kapeluszami Szćskina, mie- 
szczącym się pod Nr. 7 miało miejsce zajście 
wywołane przez właścicielkę sklepu. Szeski 

8 

JOHN IRONSID. 

з GRANTON 53-39 

ROZDIAŁ XIV. | 

  

Dziewczyna nad mogiłą. 
Cerkiew prawosławna pełna była 

ludzi, podczas nabożeństwa nad trum- 
ną tragicznie zmarłej. Byli obecni człon 
kowie rodziny królewskiej, lord Worrin 
gton, ministrowie i członkowie korpusu 
dyplomatycznego, słowem cały wyższy 
świat londyński z. wyjątkiem chorego 
Roberta Rowsona. 

Bystre i badawcze spojrzenie Star- 
ra wyczytało jednak na wszystkich twa 
rzach chłodną obojętność. Zebrani speł- 
n'ali jedynie jeden z licznych obowiąz- 
ków światowego życia. 

, Zmarła mie stała się bliższą im po 
śmierci, niż była za życia. 
przed cerkwią tłoczyły się tłumy cieka” 
wych. Takiż tłum oczekiwał trumny 
przed wejściem na cmentarz. Wśród 
tych ostatnich rozległy się okrzyki nie- 
zadowolenia, gdy ujrzeli, znacznie 
zmniejszoną ilość postępujących w or- 
szaku osób. Pokryty kwiatami katafałk 
odprowadziły do cmentarza zaledwie 
dwa prywatne samochody i pół tuzina 
taksisów. 

— Lady Rowson nie mogła 
widocznie pochwalić się wielką ilością 
przyjaciół, — zauważył kolega—dzien- 
nikarz: jadący z Ostenem. — Sądziłem, 
że przynajmniej kilku urzędników mi- 
nisterjalnych odprowadzi trumnę na 
cmentarz. Z rodziny sir Roberta Row- 
sona nikogo mie ma! Zauważyłem tyl- 
ko adwokata Tvininga. A kto jest ten 
starzec, który stoi obok niego? 

— To kamerdyner sir Rowsona — 
Thomson, — odrzekł Osten. 

Uroczysty i spokojny, jak zawsze, 
Thomson wydawał rozkazy ludziom, 
którzy zdejmowali wieńce z trumny. 

— Czy pan zna tutaj jeszcze kogo? 

Na ulicy, . 

go większą paczkę. ldący widząc zamiary 
policjanta przyśpieszył kroku a następnie już 
otwarcie rzucił się do ucieczki. Widząc że 
nie ujdzie w pewnym momencie rzucił na 
chodnik paczkę i rzucił się w boczną ulicę i 
zbiegł. W porzuconej paczce znaleziono 45 
klg. rodzynek niewiadomego pochodzenia. 
Niewykluczonem jest, że pochodzą one z 
przemytu z Litwy. 

(c) Poparzenie. Podczas zapałania 
maszynki spirytusowej spowodowała zajęcie 
się butelki ze spirytusem Estra Buszyńska 
(Subocz 7) którą uległa poważnemu popa- 
rzeniu rąk. 

— (c) Służąca złodziejką. Została za- 
t'zymana Tatjana Kozłowska, która będac 
służącą u Jenty Sokolowskiej (Wielka 5) 
dokonała u swej chlebodawczyni kradzieży 
części garderoby damskiej. 

— (c) Pożar. W kolorji Lasrol gminy 
wołożyńskiej powstał peżar który znisz- 
czył część zabudowań. Pożer zdołano w 
czas zlikwidować tek że nie przeniósł się 
na inne zabudowania. 

_  —(c) Zabawa, jakich wiele. We wsi 
Targule, gminy Baranowskiej, podczas za- 
bawy wynikła bójkz, w trakcie której 
otrzymał kilką ran nożem w plecy, jeden 
z uczęstników zabawy mieszkaniec tej wsi 
Stefan Pierechod. 

— (a) Jezdnie wciąż się zapadają. 
Znowu zanotowano wypadek osunięcia się 
jezdni Tym razem wypadek miał mie sce 
na ulicy Jakóba _ Jasińskiego tuż przy 
P. K. U—miasto. Do utworzonej wyrwy 
wpadł przejeżdżający tamtędy wóz, zas kcń 
ciągnący ten wóz potkął się i upadł. Do- 
piero przy pomocy żołnierzy wóz i konia 
wyciągnięto z opresji. 

Jednocześnie uwadze Magistratu pcle. 
camy stan lewego chodnika na tej ulicy 
Koło P. K. U, brak nawet ułożonych w 
kratkę deseczek, co widzimy na początku 
ulicy a jedynie nasypana spadzisto ziemia. 
co zmusza przechodniów, tak licznych na 
tej ulicy, ze względu na P.K.U. do masze- 
rowania jezdnią, która jednocześnie pełna 
jest wilczych dołów. To wstyd, by ulica 
położona w śródmieściu w sąsiedztwie z 
asfaltem w ten sposób wyglądała. 

Ab 53 
OGŁOSZENIE. 

Likwidator mienia b. ros. Twa Ubez- 

pieczeń „Ros niniejszem podaje do publicz 
nej wiadomości, że na zasadzie art. 12 r0Z- 
porzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Z 
dn. 22-III 1928 r. o likwidacji mienia byłych 
rosyjskich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 
38 poz. 377) zostaje wystawiona na'sprze- 
daż z wolnej ręki nieruchomość w Wilnie 
Nr. hip. 10334, położona przy zbiegu ulic M. 
Magdaleny Nr. 4, Biskupiej i Skopówki Nr. 4 
ŁAD 

Bliższych informacyj zasięgnąć można w 
biurze likwidatora przy ul. Marszałkowskiej 
Nr. 3l-a w Warszawie, codziennie z wyjąt- 
kiem świąt, w godzinach od 18 do 19 tej. 

Jan Okoto.Kulak. 

  

    

Czy to też ktoś ze służby? Robią wra- 
żenie cudzoziemców. Dziwne, że nie 
widziałem ich w cerkwi. 

Ta mówiąc, dziennikarz wskazał 
Ostenowi dwie grupy, stojące nad gro- 
bem. 

— Nie wiem, — odrzekł krótko za- 
pytany, gestem nakazując milczenie. 

W jednej z grup stał Borys Mieli- 
kow z bukietem ponsowych lilij w ręku. 

„To ci rosyjscy uciekinierzy* — 
pomyślał Starr. — „Oni chyba jedynie 
szczerze żałują zmarłej. 

Badawczo wpatrywał się w twarze 
Rosjan usiłując wyczytać na nich jakąś 
myśl, któraby dała mu wątek do roz- 
wiązania strasznej tajemnicy. Może 
wśród nich stoi zbrodniarz? Kim on 
jest? meżczyzną czy kobietą? Ale na 
twarzach tych malował się tak szczery 
żal, że nadzieje Ostena upadły. 

Spojrzenie jego przesunęło się ku 
grupie składającej się z mężczyzny i 
dwóch kobiet. Był to Cazziola, który z 
niepokojem śledził ulubionego ucznia, 
jego siwe włosy rozwiewał wiatr. Jed- 
ną z kobiet była Julja, ale druga... 
Osten nie znał jej. Kto ta mógł być? 

Gdy zwróciła głowę w stronę Oste- 
na, dziennikarz z trudnością powstrzy- 
mał okrzyk zdziwienia. Nigdy w życiu 
nie widział podobnej piękności. Była 
to młoda, może  siedemnastoletnia 
dziewczyna, Włoszka. Czarna sukienka 
obcisła, uwydatniała jej smukłą i gibką 
postać. Krepowy welon spływał z ka- 
pelusza, ale twarz jej wyrażała tryumf 
i szczęście. Cała istota jej zdawała się 
być uosobieniem życia i radości. Gło- 
wę odrzuciła nieco i z nawpół rozchy- 
lonemi ustecąkami, wpatrywała się z 
gorącą miłością w oczach, w twarz, 
stojącego naprzeciw Borysa Mielikowa. 
Zdawało się, że nie pamięta, gdzie jest. 
Dopiero śpiew pogrzebowy  przy- 
wołał ją do rzeczywistości. Spojrzała 
na trumnę, a spojrzenie jej stało się złe 

$ 

RADJO 
Środa, dnia 26 listopada 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Poranek muzy - 
ki popularnej w wykoaaniu orkiestry salo- 
nowej Polskiego Radja. W programie: 1) 
Miller — marsz „Sobieski pod wiedniem* 
2) Glinka — walc — fantazje. 3) Suppe — 
uw. z op. „Dama Pikowa" 4) Viemxtemps 
—Revzrie. 5)Muzyka taneczna. 13.10 — 15.20: 
Transmisja z Warszawy, Komunikat  mete- 
orologiczny. 15.40—1600: Program dzien- 
ny, revertuar i chwilka litewska. 16.00 — 
16.15: Chwilka strzelecką. 16.15 — 17.00: 
„Ziemie polskie w pieśni i tańcu* 1 kon- 
cert w cprącowaniu Eugenjuszą Dziewul- 
skiego, w wykonaniu zespołu muzycznego 
Polskiego Radia. „Huculszczyzna“ Cz 1 
„Bahzčka“, 2) „Staroswiecka“ 3) „Piesń we- 
selna“, 4) „Kotomyjki“, 5) „lbra*. Cz. Il 
Śpiewanki: 1) Trzy weselne> a) „Łeżiyły 
berwy — berwynkowyi zolote pireczko 
stiny hne*, b) „Łeżiyły berwy — berwyn- 
kowyi Ahneli wodu nesie,, c) „Ubyta my 
dorożeczka do Lwowa*. 2) Kołomyjska 
„Ej muzyka dobre hraje*. Cz. Ill. Muzyka: 
1) „Tęskno za owocami*, 2) „Gdy owoce 
znalazł”, 3) Tęskno koło zmarłego”. 17.00 
—17.25: „Czego ludzie nie wymyślą* poga- 
danka dla dzieci i starszych wygł. Henryk 
Tokarczyk. „17.25 — 17.45: Niespodzianka. 
17 45 18.45: Trans. z Warsz. Koncert, 

18 45—19.05: Kwadrans akademicki. 19 05 — 
1930: Audycja wesolz: „U pani Bevolet“ 
Vil i ostatni fragment *z powieści Lejkina 
p. t« „Nasi zagranicą" № wyk. Zesp, Dram. 
Rozgł. Wil. 19.30—19.45: 5-ta lekcja języka 
włoskiego Prow. dr. »Janina Rostkowska. 
19.45 — 2005: Program na dzień następny, 
sygnał czasu z Warsz. i rozmaitości. 20,05 
— 20.30: Stanisław Pigoń „odczyt ostatni z 
cyklu „Sylwetki profesorów USB* wygł 
Wiktor Piotrowicz, 20.30—22:00: 52 Środa 
Literacka. 22,00—24,00: Transmisja z War- 
szawy. feljeton, komunikaty oraz muzyka 
taneczna. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 26 listopada 1929 r. 

Czeki i wpłaty. 
Ruble 46,55 

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

w złotych 52,40-- 52,20 

    

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
! 26 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Корас 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 
Belgja 124,69, 125,00, 124,33 
Kopenhaga 238,94, 239,54, 238,34 

Budapeszt 156,00 _ 156,40 155,64 
Holandja 359,95 360,80 359,05 

Londyn 43,50, 43,61 43,39 

Nowy-York 8,89 8,91 8,87 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryž 35,12, 35,21 35,03 
Praga 26,43, 26,50, 26,37, 

Szwajcarja 17307, 173,504; 172,64 
Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 

Stokholm 239,57, 240,17 238,93 

Wiedeń 125,43 125,74, 125,12 
Węgry 155,57 _ 155,97 155,17 
Wiochy 46,69, 46,81, 46,57, 
Mark niemiecka 213,44, 
Gdańsk 173,95. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 117.25, Prem- 
jowa dolarowa 64,50 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,25. 8 proc. 
L. Z. В. Gosp Kraj. i Banku Roln. obli= 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,00 
8 proc. warszawskie 67,25.5 vroc.warszaw- 
skie 51.75 8 proc, Łodzi 60,50. 10 proc 
Siedlec 69.— 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 47. 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—51. 4 i pół proc. warsz. 46.50 Kalisz 57. 

Akcje. 
Bank Polski 169,50 16.700 Powszechn 

Kredyt i10. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85, Cukier 27,— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18. Norblin 80. Ostrowiec 70. 
Starachowice 22:00 — Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 24, Węgiel 73.—  Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9. Spiess 152 
Lilpop 37.75 Zachodni 78.50 Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
103 Firley 41. Bank Dysk. 127. Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 101. Bank Hand- 
łowy —119. Starachowice 21,75—22 

cierpliwe tupnięcie nogą, zdradziło sil- 
ne zdenerwowanie. Osten ze zdziwie- 
niem spojrzał w kierunku, w którym 
utkwiła oczy. 

— (o się stało? — zapytał szep- 
tem sąsiada. 

— Czyż pan nie widział? Tvining 
położył na trumnę olbrzymi wieniec, a 
ten: ciemny młodzieniec zrzucił go i na 
to miejsce złożył bukiet czerwonych 
łilij. Odciągnięto go w tył. Patrz pan! 
On mdleje! Kto to taki? 

Tymczasem Thomson — jedyny 
człowiek, który zachował w tej chwili 
zimną krew — spokojnie podniósł wie- 
niec, położył na trumnę obok lilij i dał 
znak grabarzom, by zasypali mogiłę. 

Starr znów spojrzał na nieznajomą. 
Stała w pozie pełnej (poszanowania, 
słuchając przemówienia. Patrząc na jej 
spokojną i skupioną twarzyczkę, Osten 
zdecydował, że musiał się omylić. A 
jednak baczne jego oko dostrzegło roz- 
dartą rękawiczkę w nerwowych  dło- 
niach dziewczyny. . Nie było wątpliwo- 
ści: piękna dziewczyna kochała Mieli- 
kowa i nienawidziła, dziką, zwierzęcą 
nienawiścią tę kobietę, której trumnę 
okrył Borys ponsowemi kwiatami. Czyż 
by to był ów oczekiwany ślad? Kim 
ona jest? Jakie węzły łączą ją z Caz* 
ziolą i Mielikowym? 5 

Ceremonjat pogrzebowy dobiegt do 
końca. Cazziola ipośpieszył ku grupie 
Rosjan, a młoda dziewczyna została 
z. Julją. Osten chciał podejść do nich, 
lecz zatrzymał go adwokat  Tvining, 
który zamienił uprzednio kilka słów z 
Thomsonem. 

— Mr. Starr, zwratam się do pana 
jako przedstawiciela prasy. W. imieniu 
sir Roberta, błagam pana o niewspo- 
minanie w gazecie przykrego incy 'den- 
tu, którego świadkami byliśmy. Mówię 
o czerwonych Iiliach.  3,Publicznošė“ 
nie powinna o teni wiedzieć, a sir Ro- 
bert miałby nową przykrość... Czy mo- 

i ponure. Twarz pobladła nagle i nie-gę liczyć na pana? 

ŁO W O 
   

  

Od 4sia 23 do 27 listopada 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

„Wiosenna Parada“ 
Dramat serc w szkole kacetów. Aktów 8. 

W rolach głównych: NANCY DREXEL i DAWID ROLLINGS. 
żeglarska placówka Lizi Morskiej i Rzecznej nad jeziorem Trockiem w 1 akcie. 

Nad program: 1) Propagandowa 
2) „ODWAŻNY 

TCHORZ“ groteska w 2-ch aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „SERCE LOTNIKA* 
  

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wileńska 38. 

„Studentka z 

Quartier_ Latin" 

Dziśj Największy przeboj świata! Cudo film sezonu! Najpiękniejszy amant Europy IWAN PETRÓWCZ w 
otoczeniu czarujących gwiazd: CARMEN BONI i GINY MANES w najpiękniejszem arcydziele erotycznem 

MIASTO MIŁOŚCI 
chłonął 500 tysięcy fr. z udziałem 10.000 csób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15: 

K'zyk młodego żywiołu na cześć 
miłości. Najnowszy Cud Paryża: 
Rewja „LIDO*, Bal maskowy, po-* 

  

Dzi i Największa sensacja ekranów polskich! Niebywały dotychczas konkurs najw. gwiazd ekranul 
MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM, DITA PARLO i HENRYK GEORGE W KINO-TEATR 

„AObLYGOOGD" |rurzańskiego . . MANOLESGU  Dientelmen-włamywacz 
słynnego „Króla niebieskich ptaków". Dzieje słynnego międzynarodowego aferzysty, 
pieżnej kobiety-wampira. Akcja dzieje się w Paryżu, na Riwierze, Mickiewicza 22. 

Początek seansów o g. 4. 6, 8, 

а A IWAN 
przebojowym obrazie reżyserji W. 

Wspaniały film na tle równie sensacyjnych 
jak dramatycznych przygód i romansów 

który pada ofiarą dra- 
we Włoszech i w Szwajcarji. 

i 10.20 

  

Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 26 listopada r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 37—40, żyto 
25 -26, jęczmień 24-25, owies 24 -25, gry- 

ka 30—32, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17—18, ziemniaki 7 8, siano 10 - 12, słoma 
8-9, makuchy lniane 47—48. Tendencja 
wyczekująca. Dowóz słaby. й 

Mąka pszenna 80 90, žytnia razowa 

30 33, pytlowa 36 —40 та К, 

Kasza įgczmienna 60—70, jaglana 80 — 

100, gryczana 80 90, owsiana 80—110 
perłowa 60 80, pęczak 55 — 

1 kg. manna 100—130. J 

Mięso wolowe 200240, cielęce 290 — 
300, baranie 180—200, wieprzowe 280 —320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
40, . 

ю Nabiał: Mieko 40—45 gr. za litr, śmie- 

tana 200 - 220, twaróg 120—140 za 1 kg.. 

ser twarogowy 180—200, masło niesolone 

600-650, solone 540— 600. 

Jaja: 180-200 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10. kapusta świeża 
ona 25-30 merchew 15-20 

(Mekig) buraki 10 15 (za kilogram) 
a kiki" 15-20, ogórki 7-10 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—120 za 

kg. kalafiory 80—100 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 

kompotowe 50—80, gruszki I gat. 150— 

1! gat.100—20,$liwki węgierki 170—180. 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę 

ta 3 4, kaczki 8-9, bile 6— 7, 

gęsie 18—20, bite 15 18, indyki 20-25, 

bite 18 20 zł. 4 

by: liny żywe 500—550, śnięte = 

350, adi żywe 550—600 śniętę 250— 

380, leszcze żywe 500—550, śn'ęte 280 - 350, 

karpie żywe 475 500, śnięte 250 300, ka- 

rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 

nie żywe 500 550, śnięte 320—350, wąsa- 

cze żywe 500 550; śnięte 350—400, siela- 

wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne 

kg. 
200, 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.40 — 250 

dolarów amerykańskich za pud, len, trze- 

pany 340 — 3.50 dol za pud. Šiemie 
Iniane 1.20 dol. za pud. (n). 

POŻYCZKI 
ze spłatą na 12 mies. wydaje. 

Wkłady | drobne oszczędności 
przyjmuje na wysokie oprocentowanie 

pódzielcza Kasa Kredytowa 
ilno, Dominikańska 17, front. 

  

BEBEZBMABEGZACEE 

. ZŻĄDAJCIE В 
5 we wszystkich aptekach i 

zg składach aptecznych zńanego B 

E środka od odcisków 

    

Obaj dziennikarze zgodzili się chet- 
nie i opuścili cmentarz. Przy bramie 
Ostena dopędził Thomson i zatrzymał: 

— Przepraszam sir, chciałbym prosić 
pana o kilka minut rozmowy. Wiem, 
że pan się bardzo śpieszy, ale może 

pan pozwoli, że odwiozę pana samo- 

chodem sir Roberta? Zawiozę pana, 

gdzie pan każe. SS 
Osten zgodził się chętnie i wsiadł 

do pięknej limuzyny obok kamerdy- 

nera. 
-— Mam nadzieję, sir, że pan wy- 

baczy moją odwagę, — zacząt Thom- 

son. Chciałem pomówić z panem 

wczoraj, kiedy pan był u str Roberta, 
ale to było niemożliwe. 

Osten milcząc kiwnął głową, nie 
mogąc zrozumieć, czego chciał kamer- 
dyner. Poprzedniego dnia, ku zdziwie- 
niu Starra, sir Robert w czasie rozmo- 
wy z nim kazał kamerdynerowi pozo- 
stać w pokoju i, mówiąc, spoglądał na 
niego, jakby czekając rady, 

— Chodzi mi o mr. Carlinga, sir. 
Nie rozumiem, dlaczego policja go 
aresztowała: taki dobry, porządny czło- 
wiek! Ręczę, że on jest tyle samo 
sprawcą $mierci 'mylady, co sir Robert! 

— jestem tego samego zdania, 
Thomsonie, ale któż poświadczy praw- 
dziwość tych słów? 

— Wiem tylko tyle, co i wszyscy, 
sir. Ale oburza mnie myśl, że mogą go 
oskarżać o coś podobnego. Najgorzej 
martwi! mnie to, że sir Robert wierzy 
również w winę mr. Carlinga. Próbo- 
wałem przekonać sir Roberta, bo służę 
już bardzo dawno, sir. Ale mój pam 
rozgniewał się i nie chciał słuchać 
mnie. Twierdzi, że mr. Carling śledził 
mylady i zabił, by odebrać papiery. To 
samo powtórzył policji. j 

— Ja nie sądzę, by morderstwa do- 
konano z racji dokumentów. 

Thomson, który siedział sztywno, 
z rękami opartemi na kolanach, zwol- 

Di gp$AMOTNI** 
TRYON. Emocjonująca treść, nowe tryki reżyserskie na tle wspaniałego Luna-Parku. Nigdzie tak bardzo nie 
odczuwa się samotności, jak w wirże wielkiego miasta pośród miljonów obcych zajętych sobą istnień, (to 

Prow, A, PAKA. goduió.ę 

chluba Ameryki 

Wspaniały romans dwojga serc w realizacjj genjalnego Dr 
PAWŁA FELJASA, Role główne odtwarzsją pełna ku i 

BARBARA KENT i Aga „Diet GLENN bożyszcze kobiet GLENN 

jest motto filmu „Samotni”.) 

 KOPREZOZPEY RY PRE YCKSWORCZR ZOZ ESEE POCZTE DZE OTOZ BOY TZT WATPBKONYOJE 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Horfownia 
Papieru i Maferjałów Piśmiennych 

PĄPIER" e» 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Wilno, Zawalna 13. 
Poleca: 

kowe na rok 1930. 
Ozdoby choinkowe na nadchodzące Święta. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonow i in. wyrobów 
iniroligators'ich. 

  

500 
maszyn 

potrzeba 

do wyko- 
nania no- 

žyka 

Gillette 

Duża ilość z rych maszy.. pra- 
cuje z dokładnością do 1/100 
milimetra. Nic więc dziwne- 
go, że nożyki Gillette pod 
względem jakości są niedościg- 
nione. 

<B> 

Gillette 

  

KOBIECĄ 

Ki BE Kosmety ą Bi oskonali, Odświe 

zad a A 
my 'egulacje wałe 

EIKA RASA przyciemnianie brwi. 

Gabinet 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej  „CEDIB“ 

Racjonalnej Kosme- j. _ Hryniewiczowej, 
tyki Leczniczej. Wielka 18 

ilno, оё @' 10 
m. 9. Przyj. 

w ь 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Į i kobiecą kan- 

IU Į serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i brakie saaa Gaza I 
Sztuczne opalenie ce- 

« Wypadanie wio. KkUSZETKA Śmlałowska 
sów i łupież.  Naj- oraz Ciabinet Kosme- 
nowsze zdobycze ko-tyczny usuwa Zmar= 
smetyki racjonalnej. szczki, piegi, wągry, 
Codziennie od g: 10—8 lupież, brodawki, ku-. 

+ 43. czajki, wypadanie wło- 
gów. Mickiewicza 46. 

  

н 
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- 

na odwrócił głowę i po raz pierwszy 
spojrzał na Ostena. 

— Ja również nie myślę tego, sir. 
Sądzę, że mordercy chodziło tylko o 
zysk, a gdy przekonał się, że się prze- 
liczył, pośpieszył pozbyć się wszelkich 
kompromitujących rzeczy i dlatego 
odesłał papiery. 

— A może zabito ją przez zemstę? 
— Tak, nie myślałem o tem, — od- 

rzekł Thomson po namyśle. 
— A mnie ta myśl nie opuszcza ani 

na chwilę. Czy pan nie wie czegoś o 
panu Miel'kowie i jego rodakach? 

— Czy to ten młodzieniec, który 
tak rozpaczał nad trumną? Nie wiem 
nic o nim, prócz tego, że jest krewnym 
mylady i że spotykali się czasem. Sir 
Robert wiedział o tem. 

Starr miał wrażenie, że stary kamer- 
dyner kłamie, ale nie mógł sobie zdać 
sprawy . w jakim celu to robił. 

— Boję się, że to jest mylny ślad. 
Zresztą mr. Mielikow nie był wtedy w 
Londynie. 

— Nie myślałem o nim, lecz o jego 
przyjaciołach, którzy mogli znać lady 
Rowson i mogli mieć jakiś powód do 
nienawidzenia jej — odrzekł Osten a w 
oczach stanęła mu piękna twarzyczka 
pełną nienawiści, którą widział nad gro 
bem. 

Ale nie miał ochoty wdawać się w 
dłuższą rozmowę na ten temat. 

— Co pan chciał powiedzieć? — 
zapytał, gdy starzec milczał wciąż, au- 

to zaś zbliżało się do celu. : 
— Wybaczy sir, ale zapomniałem. 

Pozwoliłem sobie zaczepić pana, wie- 
dząc o jego przyjaźni z mr. Carlingiem. 
Chciałbym prosić pana o wyrażenie mr. 
Carlingowi mego głębokiego współczu” 
cia i szacunku, a małżonce jego szcze- 
rych życzeń, by się to prędko i dobrze 
skończyło. ; u 

— Zrobię to z przyjemnością. Dzię* 
kuję i dowidzenia. 

„Dziwny staruszek! myślał 

    

Telefon 501. 
Kalendarze Ścienne, biurkowe i kieszon- 

„Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

RE pies- 
zi 1. 

wilk taa Po 
własny, ak gchro- 
ny prz. ь i 
Rady). RA kg 

—- 

Wegorze morskio 
polecą firmą 

ZWIEDRYŃSKI 
Wileńska 28, tel, 1224. 
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SU ; [ROLARY, złoto w 

rublach i każdą SROE Wea M w | walutę lokujemy B ś na dobre oprocen- P i 8 A B Y towanie z gwa- E | rancią zwrotu w Pris L TT ТЯ D S 
+ om Н.-К. „7а- Poszukuję | chetas  Miekitęg 

posady mło szego] cza 1, tel. 9-05 
buchaltera, księgowe —— 
go iub rachmistrza. 
Posiadam znajomość 
prowadzenia  gospo- EE 
darki rolnej. Znam 

O 

gruntownie język nie: ZGUBY 
miecki. _ Zgłoszenia "HESSEN sm 
si sw „Siowa“ pod ZEM ksią- 

  

  

żeczkę wojskową, 
2 е — Wi a prk P.K.U. 

ilno-Powiat, na imi Poszukuję Sylwestra  Narkow“ 
posady _ NIŻSZEGO skiego, unieważnia się. 
EKSPEDJENTA do ———- 
Sklepu. Możę złożyć 
kaucję. Posiadam 
dobre rekomendacje. 
Piwna 4 m. 7. —0 

Szukam posady WOŹNEGO stu 
iub kontrolera. Mam unieważnia się. 
dobre świadectwa. 
Mogę złożyć kaucję. 
Piwna 4-7. —0 

кш.н" | SPRZ miejsce pobytu Hele- 
ny z lwanowicz6w 
Apenaller, córki Izy- 

GYAWATE ae i gr uro- 
zonej w r. w 

Fabrykę mydła Galicji Wschodnej w 
sprzedam. Mogę czę- Polsce, ostatnio w 
ściami. Oferty pisem- roku 1925 zamieszka- 
ne do adm. „Słowa”* łej w Charbinie (Ro- 
dla S. R. —sja), uprasza się o 

Z „a 
komobilą 40 Ewangelicko-Re- 

u Woltia ok.(Ormowanego Konsy- 
40 KM. Mieszadto 300724, NE ulica 
piekarskie mechanicz- Zawalna Nr Il. —o 
ne. Mickiewicza 7 —3 
Gumowski  £69p-0 SREDNIE 

— 
a DO ULOKOWANIA pod 
8 Mamy hipoteki miejskie i wiej. 

skie kapiteły w sumach 500, й 
1,000 1 !,500 4о!агбу. Zgtaszač się: E 
Ajencja „Polkres* Wilno, ul. Krėlew- m 
ska 3, tel. 17-80. —о в — 

  

Zgubiony 
indeks Nr 349 wyda 
ny na imię Mieczy- 
sława Obiezierskiego; 

  

—o 
— 

szystkich, któ- 
rym jest wia- 
dome obecne 

      

      

  

Osten, — biegnąc szybko po schodach 
do redakcji, — Czyżby to było wszyst- 
ko, co om mi chciał powiedzieć? Nie 
ma zresztą wątpliwości, że było po< 
wiedziane szczerze. 

  

  
stud: prawa U. S. B, | Ę 

Zaledwie skończył pracę w redak- p 
cji, jak zatelefonowała Vinni, wzywając - 
go, by przyszedł, bo May i jej ojciec | 
pragnęli go zobączyć koniecznie. 

— Przyjdę na dziewiątą, — odpo- 
wiedział, — może się trochę spóźnię, 
gdyż muszę wpierw zobaczyć się z 
kimś. 

do Cazzioli. Odpowiedział delikatny 
kobiecy głos, doskonałą angielszczyzną 
lecz nieco oudzoziemskim akcentem. | 

— Signora Cazzioli nie ma w do-- 
mu... ale mogę .mu powtórzyć?.. 

Osten poczerweniał i zadrżał. Ę 
— Szkoda... a kto mówi? Czy to. 

signora Julja? || 
— Nie ma jej również w domu. 

Przy telefonie Magdalena  Cazziola- 
Czy mam coś powtórzyć wujowi? 

— Chciałbym się widzieć z maestr0-- 
Kiedy wuj pani będzie w domu? 

— 0! Bardzo późno. 
— A czy pan Mielikow jest w do” 

mu? 
— Nie, wyszedł z wujem. 
— Dziękuję, proszę mi wybaczyć, , 

że fatygowałem panią. Zatelefonuję ju- 
tro. 

— A co mam powiedzieć wujowi, 
kto dzwonił? ; 

— Osten Starr, ale nie wiem, czy 
maestro pamięta moje nazwisko. 

—_ Powtórzę mu, mr. Starr. Dowi- 

dzenia. BS: 
Osten powiesił słuchawkę i zagłębjł 

się w rozmyślania. 
Więc była to siostrzenica Cazzioli i 

meszkała pod jednym dachem z Bory: 
sem Mielikowym! 
° 

  

Po pewnem wahaniu, zatelefonowat | 

PT
A?
 

IE"


