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Pan Bium jest z Polski 
Niezedowolony... 

Paryż, 22 listopada. 

Niema dziennika irancuskiego, któ- 

ryby w ostatnich dniach nie zajął jakie 

goś stanowiską w sprawie ostatnich 

wypadków w Polsce. Podamy tu wią* 

zankę tych irancuskich opinij, ale przed 

tem musimy uczynić jedno ważne za- 

strzeżenie. Polacy sami najlepiej wie- 

dzą jaki ustrój im odpowiada i jaki ton 

nadawać nałeży ich wewnętrznej poli 

tyce. W tej dziedzinie nie możemy się 

liczyć z żadnemi głosami obcemi, choć 

   

  

by od przyjaciół pochodzącemi, jeśli 

jest wiadomem, że stosunków naszych 

dostatecznie nie znaj żnianie na" 

  

asy zagranicz 

na manowce. 

szej polityki cd głosów 

nej sprowadziłoby nas 

Ale zapoznanie się z temi głosami jest 
dla inteligentnego Polaka z różnych po- 
wocdów interesujące. 

    

Nazajutrz po t.zw. „w 
zbrojonych oficerów do gu 

mu“ tylko trzy w czterech dzi 

znaleźliśmy przychylne dla Pojski oce 

ny owego zajścia. „Temps“ w arty- 

kule wstępnym tłumaczył, że Marszałek 

Piłsudski jest przeciwny „wypaczaniu 

ustroju parlamentarnego przez ostr 

walk partyjnych'* i kończy stwierdze- 

niem, że „nie można wątpić, iż jutro jak 

wczoraj, rządy w Polsce będą się znaj 

dowały pod wszechpotężnym wpływem 
Marszałka". 

P. August Gauvain („Journal des 

Debats'"') uznał manifestację oficerów 

za „poważny nietakt'', ale jednocześnie 

ięciu u- 
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-poddał krytyce obecną Konstytucję pol- 
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ską wypowiądając się przedewszyst- 
kiem przeciwko zasadzie proporcjonal: 
ności przy wyborach do Sejmt i Sena- 
tu; co do rewizji Konstytucji, to sędzi- 

wy i niewątpliwie dobrze nam życzący 

publicysta ma wrażenie, że „taktyka 

rządowa nie jest szczęśliwa”. 

Sympatyczny dla rządów Marszałka 

artykuł zamieścił w „Figacze” p. M. Ba- 
ra. 

Najmocniej i najserdeczniej odezwał 

się na łamach „Liberte* publicysta na- 
cjonalistyczny p. Jakob Bainville, który 

jest zdania, iż tylko Marszałek Piłsud- 

ski może zaprowadzić trwały ład w 

Polsce. A pod adresem publicystów le* 

wicowych krytykujących Piłsudskiego 
napisał p. Bainvilie: „Trzeba wiedzieć 

czego się chce; jeśli się jesi zwolenni- 
kiem Polski niepodległej i jeśli się pra- 
gnie, aby ta Polska niesupadła, to musi 

tam powstać silna władza. Otóż Piłsud" 
ski jest najlepszą gwarancją przeciw 

_. anarchji...* 
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Tu się kończą głosy rozsądne. Już 
w prasie grup środkowych zaczynają 
się jęki na temat „tradycyjnej* polskiej 
"niezgody i rujnujących politycznych na- 
miętności. W taki ton np. wpadł p. Hen- 
ryk Gallien w „Avenir“. A im dalej na 
lewo, tem więcej pouczeń. 

Młodociany p. Jan Luchaire sądzi 
(„Volonte''), że Marszałek usiluje „za- 
trzeć wspomnienia o niezwykł em po* 
chodzeniu jego rządów”, ale... „jego 
otoczenie wojskowe nie może się pogo- 
dzić z konstytucyjnym porządkiem rze- 
<zy w Polsce". Tenże dziennikarz, jako 
„Jean L. Dauriac", dziwi się w „L'Hom- 
me Libre", że Piłsudski surowo osądza 
metody pracy Sejmu, a jednocześnie u- 

__ niemożliwia mu pracę... 

J. €. Balet wyraża na szpaltach ra* 
dykalnej „Republique" (organ p. Da- 
ladier'a) życzenie, że lepiejby było 

Pójść otwarcie w ślady Mussolini'ego 
- Niż „podstępnie dusić ustrój parlamen* 
+ tarny*, P, M. Harmel pozwala sobie w 

Syndykalistycznym „Peuple“ na taką u- 
wagę: „„Jeśli” Piłsudski zaprowadzi dy- 
ktaturę, to Polska drogo za to może 
zapłacić. I tak już ten kraj niema na 
świecie zawiele kredytu, a jego granice 
bardzo pewne nie są..." 

i „ Mieriszewik Rosenfeld pisze w socja 
 UStycznym „Populaire“, że „demokra- 
: “la polska z PPS na czele nie pozwoli 

na ustrój faszystowski w tym kraju“; 
- Półbolszewicki Paul Louis (Levy) in: 
_ *ymuuje w „Soir”, że „pokój europejski 

'est zagrożony, bo Piłsudski obecnych 
Sranie polskich nie uważa za ostatecz 
ne“, a bolszewik Gayman woła gwałtu 
Per 

   

         
  

ECHA STOLICY 

Msh'llzacja stron. chłopskiego 
WARSŻAWA. 27. XI. (tel. wł. „Słowa”). 

W ciągu dnia wczorajszego i dzisiejszego 
odbywały się posiedzenia rady naczelnej 
stronnictwa chiopskiego. Na wstępie obrad 
dokonano wyborów władz partyjnych. Pre 
zesem został nadal poseł Jan Dąbski. Na pod- 
stawie wygłoszonego przez niego referatu po- 
litycznego i po dłuższej dyskusji uchwalono 
Ostrc, ja zwykłe brzmiącą rezolucję, w któ 
rej przedewszystkiem położony jest naci 
na utrzymewnie ustroju repubiikańskiego i de- 
mokratycznego w Polsce i ki tkakrotnie wspo 
mniane jest, że zmiana konstytucji jest czemś 
zupełnie nicpotrzebnem i nieaktuainem. О- 
prócz tego stronnictwo chłopskie oświadczy 
ło, że mobilizuje swoje siły na prowincji ce- 
lei przeciwstawienia się ew. zamachowi sta. 
nu i oktrojowaniu konstytucji. 

lichylenie skarg wyborczych 
WARSZAWA. 27. XI. (tel. wł. „Słowa”). 

Sąd Najwyższy oddalił wczoraj dwa postano« 
wienia wyborcze: jedsio pochodzące z okręgu 
wyborczego Lwów, Rawa Ruska, a drugie z 
okręgu Stryj - Grochowiec. Pierwsza skarga 
pochodziła od zwolenników stronnictwa na. 
rodowego, a druga od stronnictwa koła ży» 
dowskiego. 

Mniejszości przeciwko zmianie 
kon-tytucji 

WARSZAWA. 27. XI. (tel. wł. „Słowa”). 
Dzisiaj w Sejmie obradowali przedstawiciele 
wszystkich strounictw politycznych ukraiń- 
skich i białoruskich oraz przedstawiciei Ii 
tewskiego komitetu narodowego w Wilnie p. 
Staszys. W rezultacie całodziennych obrad 
uchwaiona rezolucję w której przedstawiciele 
tych mniejszości narodowych wypowiadają 

  

+ Się przeciwko zmianie konstytucji i ordyna- 
cji wyborczej oraz utworzono stały komitet 
porozurniewawczy. 

btczyt min. Bozinera 
WARSZAWA. 27. XI. (tel. wł. „Słowa”). 

Tytuł odczytu min. poczt i teiegratów inż. 
koernierą, który wygłoszony będzie w Kato 
wicach w sobotę 50 bm. о godz. 5 pp. 
brzmi: „Wielkomocarstwowa Poiska a dzi. 
siejsza konstytucja". Odczyt transmitowany 
będzie przez wszystkie polskie radjostacje. 

Upominek dłakawalerjitumuńskiej 
WARSZAWA, 27 XL. Pat. Dziś o 

godz. 11-ej mia. 30 pierwszy  wice- 
minister spraw wojskowych i szef ad- 
ministracji armji gen. Konarzewski w 
otoczeniu oficerów gabinetu ministra 
spraw wojskowych i komendanta 
centrum wyszkclenia kawalerji w Gru- 
dziądzu ppłk. Podhorskiego wręczył 
uroczyście w sali honorowej Minister- 
stwa Spraw Wojskowych attache woj- 
skowemu Rumunji w Polsce płk. Mi- 
colaescu statuetę bronzową, wyobra- 
żającą jeźdźca, biorącego przeszkodę. 
Jest to upominek centrum wyszkole- 
mią kawalerji w Grudziądzu dla Szko- 
ły kawalesji rumuńskiej. W przemó- 
wieniu swojem p. gen. Konarzewski 
wyraził nadzieję, że ta skromna sta 
tuetka będzie jeszcze jednym z dowo- 
dów wielkiej syrnpatji, jaką wojsko 
polskie żywi dla armji rumuńskiej. 

Bdznaki honorowa P.G.K. 
WARSZAWA. 27. 11. (PAT). W dniu dzi 

siejszym oficerowie i podoficerowie, którzy 
położyli najwięcej zasług i pracy w dziedzi- 
nie iotnictwa sanitarnego, obchodzili święto, 
otrzymując honorowe odznaki Polskiego Czer 
wone Krzyża. Uroczystość powyższą po- 
przedzi! dniosły moment wręczenia przez 

iego Czerwonego Krzyża pier- 
-eministrowi i szefowi administra- 
n. Konrzewskiemu odznaki hono- 

ego Krzy. I klasy. Po tej 
gen. Konarzewski wraz z człon 

ównego Czerwonego Krzy 
za przeszedł do sali reprezenttacyjnej Minister 
stwa Spraw W: wych, gdzie o godzinie 
12 zgromadzili się wyżsi oficerowie departa- 

ed sanitarnego z gen. Rauppertem na cze- 
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Do zgrontadzonych przemówił w serdecz 
nych słowach wiceprezes Polskiego Czerwo 
nego Krzyża inż. Kryński, poczem mówił pięr 
wszy wiceminister spraw wojskowych, wzy 
wając przedstawionych do odznaki oficerów 
i podoficerów do dalszej usilnej pracy na polu 
lotnictwa sanitarnego, poczem na prośbę pre- 
zydjum Polskiego Czerwonego Krzyża wręk 
czył zasł użonym pilotom odznaki P.C.K.. 

Podkrešiiwszy współpracę PCK. z armją 
mówca toastował na cześć połskiego lotni- 
ctwa sanitarnego. 

Z 2A KORDONÓW 
Wojskowy sąd kowieński 

po raz wtóry skazał na śmierć 
studentów Konstaustasa i Ku- 

czyńskiego 
KOWNO, 27—XI. Pat. W dniu 

wczorajszym sąd wojskowy rozpatry: - 
wał skargę kasacyjną dwóchstudentów 
Konstaustasa i Kuczyńskiego, oskar- 
żonych o przygotowywanie powstania 
zbrojnego przeciwko rządowi Wolde- 
marasa. Studenci ci, jak wiadomo, raz 
już skazani zostali na karę Śmierci. 
Trybunał najwyższy wyrok ten jednak 
zawiesił I przekazał sprawę sądowi 
do ponownego rozpatrzenia. Podsąd- 
ni po raz drugi skazani zostali na 
śmierć, 

(en. Daukantas powrót z Brazylji 
KOWNO, 27.X1. PAT. Gen. Dau- 

kantas wrocił w dniu wczorajszym 
do rowna po kilkomiesięcznym po- 
bycie w Brazylji. 

Ijand przedstawicieli oddziałów aus 
czycieli Polskich Szkół w Litwie 
Z Kowna donoszą: W niedzierę.w Kownie 

odbył się Zjazd delegatów Ogniw Związku 
Naucz. Polskich Szkół w itwie, Na porząd- 
ku dziennym figurowały wybory Zarządu 
centrałnego i komisji rewizyjnej oraz sprawy 
bieżące. Obradom zjazdu p rzewodniczył pre- 
zes dotychczasowego zarządu centralnego p. 
L. Wialbutt. z 

Po przyjęciu do wiadomości przychylne- 
go oświadczenia zarządu centralnego T-wa 
„Pochodnia* w. sprawie uruchomienia kasy 
emerytalnej związku dokonano wyborów or 
ganów związku na rok przyszły. Do zarządu 
centrałnego zostali obrani pp. Ludwik Wial- 
butt (Kowno) jako prezes Witold Syruno- 
wicz (Kowno) jako skarbnik, józef Majew= 
ski (Kowno), jako sekretarz, oraz Feliks Je- 
lec Poniewież i Michal Mackiewicz (Wiłko 
mierz), jako członkowie. W skład Komisji 
rewizyjnej weszli pp. Н, Tytasowa (Wił 
komierz), Wacław Rutkowski (Kowno) i Wła 
dysław Stomma (Kowno). 

  

Znaczniejsze ożywienie w toku obrad za-* 
panowała przy omawianiu niektórych spraw 
bieżących, będących w ścisłym związku z po 
myślnym rozwojem związku. W wyniku d 
skusji została przyjęta zgłoszona przez p. W. 
Syrunowicza propozycja włożenia na nowo- 
obrany Zarząd obowiązku znalezienia ściślej 
szych dróg ać między Zarządem 
głównym T-wa „Pochodnia* a zarządem 
związku. W tym celu uchwalono również pro 
sić zarząd główny o udzielenie związkowi na 
uczycieli prawa posyłania stałego delegata 
na posiedzenia tegoż zarządu. Na stałego de- 
legata do tych spraw został obrany p. W. 
Syrunowicz, na zastępcę zaś — p. F. Jelec. 

Sprawa organizowania Uniwersytetów u. 
dowych jak również i odczytów dla członków 
związku pozostaje tymczasem w zawieszeniu 

Lachwianie sę gabinieja łotewskiego 
„ „RYGA. 27. 11. (PAT). W dniu dzi- 

siejszym odbędzie się posiedzenie blo- 
ku koalicyjnego, które wyjaśni sytuację 
gabinetu. W kołach sejmowych krążą 
pogłoski, że socjaldemokraci zamierza- 
ją wnieść na posiedzeniu piątkowem 
sejmu interpelację, dotyczącą działal 
ności ministra spraw wojskowych Ozo- 
la. W związku z tą interpelacją, która 
p rawdopodobnie znajdzie poparcie wię 
kszości sejmu, należy oczekiwać ustą 
pienia Ozola. Spodziewać się więc na” 
leży, iż w piątek zdecyduje się kwestja 
bądź ustąpienia gabinetu, bądź też je- 
go reorganizacji. 

Poto przybyli da Talina 
przedstawiciele handlowych sfer 

angielskich 
TALLIN, 27 XI. Pat. Dzienniki 

miejscowe komunikują, że do Tallina 
przybyli przedstawiciele angielskich 
sfer handlowych i kierownik oddziału 
handlowego przy ambasadzie angiel- 
skiej w Warszawie w celu rozpoczę- 
cia rokowań co do udzielenia Estonii 
kredytu handlowego na towary an- 
glelskie oraz zorganizowania eksportu 
masła estońskiego do Anglji. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. { 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, - 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 

+ 

i  N. ŚWIĘCIANY — 
t DUKSZTY — Buiet Kolejowy. ! 

į 
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PIŃSK — Księgar 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

WOLKOWYSK — 

CLNY UGŁOSZEŃ: wiersz 

  Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie 
miejsce. Termity druku mogą być przez 

Marszałek Piłsudski opuścił Wilno 
Dziś o godz. 9-ej rano p. Marszałek Piłsudski opuszcza Wilno, gdzie 

uczestniczył w grach wojennych. 

Nota profestacyjna min. Krolla do rządu Rzeszy 
z powodu ńapastliwego artykułu na Polskę w dzienniku 

„Vorvaerts“ 
BERLIN, 27 XI. Pat. Dziś poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie 

złożył ministrowi spraw zagranicznych notę, która brzmi jak następuje: 
Do J. E. dr: Julj isza Curtiusa, ministra spraw zagranicznych 

Rzeszy. Panie Mi:istrze! W dzienniku „Vorvaerts“ z dnia wczo- 
rajszego za numerem 553 ukazał się artykuł p. t. „Terror in Po- 
len". Zważywszy, iż artykuł ten jest obrażający zarówno w tre- 
ści, jak i w formie w stosunku do władz państwa polskiego, 
zwłaszcza zważywszy, że samo pistno jest centralnym organem 
stronnictwa, do którego należy szereg pp. członków rządu Rze' 
szy z p. kanclerzem na czele, zakładam niniejszem przeciwko 
ukazaniu się rzeczonego artykułu kategoryczny protest. Zechce 
Pan przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego bardzo wysoklego 
szacunku. (—) Roman Knoil. 

„Polska reśnie dzięki Marszałkowi Piłsudskiemu 
Artykuł w „Clevelsnd Plain Dealer“ 

CLEVELAND, 27 XI. Pat. Tutejszy dziennik „Clev<land Plain Dealer“ zamieścił 
artykuł redakcyjny o wypadkach sejmowych pod tytułem „Pilsudski“s Way”, w któ- 

"rym pisze: 
Każdy dyktatór europejski ma swój własny sposób rządzenia, Może się nazwać 

prezydentem, jak n. p. Carmona w Portugalji, lub też zadowolnić się tytułem premie- ra, jak Mussolini we Włoszech, czy Primo de Ryvera w Hiszpanji Marszałek  Pił- 
sudski ma swą odrębną metodę rządzenia. Nie chce on być ani prezyaentem, ani 
premjerem. Piastując tylko stanowisko ministra spraw wojskowych, miesza się bar- dzo mało do kierownictwa rządów tak długo, dopóki rządy te sprawowane są w myśl 
jego pojęć o wydajności i sprawności. Lecz gdy sejm staje się krzykliwy, lub niezgod- 
ny, marszałek Piłsudski, popierany przez armję, stosuje tymczasowe środki zapobie- gawcze. Metoda Piłsudskiego jest bardzo skuteczną. Nie zmodyfikował on nawet for- 
my rząców ludowych, jak to uczynili dyktatorzy we Włoszech i His»panii. Nie przy- 
biera On postawy, czy godności ponad konstytucyjnego dyktatora. jest tylko czujnym 
stróżem, stojącym na uboczu. O ile konstytucyjny parlament postępuje słusznie, 
wszystko jest w porządku. Kiedy zaś Marszałek uważa, że parlament działa nie właś- 
ciwie, wówczas stawia swoje veto i dzięki temu Połska rośnie, 

Wypadek samochodowy konsula polskiego 
LILLE. 27.X1, Pat. Samochód konsulatu polskiego, w którym jechał do Calais 

konsul Brzeziński z referentem ekonomicznym p. Głogowskim, poślizgnąwszy się ra 
rozmokłej szosie, zawadził w pędzie o słup ,telegraficzny, obalając go. Karoserja 
wozu została rozbita. Podróżni wyszli jednak bez najmniejszego szwanku. 

_ Echa z Francji 
Rokowania morskie francusko-włoskie 

PARYŻ, 27 XI. Pat. „Petit Parisien“ dowiaduje się, że rokowania w 
sprawach morskich między Francją a ltalją toczyć się będą prawdopodob- 
nie w Paryżu, przyczem ltalja będzie reprezentowana przez swego amba- 
sadora. | 

Z komisji spraw zagranicznych 
PARYŻ, 27 XI. Pat. Komisja spraw zagranicznych lzby Deputowa- 

nych postanowiła powierzyć specjałnej podkomisji rozpatrzenie sposobów 
ewakuacji Nadrenji. Postanowiono pozatem rozpatrzyć zagadnienie restytu- 
owania Niemcom części ich skonfiskowanego majątku prywatnego. 

WOOEOTZWTC YW VLC 

Dookoła rokowań handlowych polske-niemieckich 
Rokowanie zakończyć się mają w ciągu 2-ch tygodni 

BERLIN, 27.XI. PAT. „Boersen Zeitung“ w depeszy z Warszawy 
podaje wersję, według której dobrze poinformowane warszawskie koła 
polityczne liczyć się mają z zakończpniem polsko-niemieckich rokowań o 
zawarcie prowizorjum handlowego w ciągu dwóch tygodni, o ile uda się 
utrzymać obecne tempo regocjacyj. 

Trzy postulaty niemieckiej frakcji ludowej 
BERLIN, 21 XI. Pat. „Nationel-Liberalische Corresponden:“ donos!: 

Frakcja parlamentaraa niemieckiej partji ludowej zgłosiła do rządu kancle- 
rza Muellera trzy postulaty, dotyczące rokowań handlowych polsko:niemiec- 
kich. Niemiecka partja ludowa żąda: 1) nawiązania natychmiastowego kon- 
taktu z organizacjami rolniczemi celem powołania nowych rzeczoznawców 
rolniczych do rokowań z P<lską, 2) gwarancji, iż po zawarciu traktatu 
haudlowego z Polską zniesione będą polskie premje wywozowe oraz inne 
przywiłeje eksportowe, 3) odebranie zarządu i administracji kontroli wete- 
rynatyjnej w ruchu granicznym ministerstwu spraw wewnętrznych i powie- 
rzenia tych funkcyj ministerstwu wyżywienia Rzeszy. 

  

Przesilenie rządowe w Czechosłowacji 
PRAGA, 27—XI. Pat. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, skład Przy- 

szłej większości rządowej zarysowuje się w sposób dość wyraźny, Obej- 
mując następujące stronnictwa: czescy agrarjusze, katolic y' ludowcy, czes- 
cy narodowi demokraci, stronnictwo stańu średniego, niemieccy agrarju- 
sze, czescy socjal-iemokraci, czescy narodowi socjaliści, niemieccy. socjal- 
demokraci. W skład tej nowej koalicji nie waszliby słowaccy ludowcy. 

BÓG EBD FOS EO III SIT I IK III III EISS 
w „Humanite“ į zapowiada napad Pol- nych przez p. Blum'a spraw nie uległa nie. Nie mamy tu miejsca na 'analizo* 
ski na Sowiety... 

Oto krótki przegląd głosów prasy 
francuskiej. Czy to wszystko? Nie wszy 
stko, na deser zachowaliśmy sobie ar- 
tykuł p. Leona Blum'a, przywódcy so 
cjalistycznej grupy parlamentarnej, któ- 
ry pisze dziś w artykule wstępnym „Po- 
pulaine'a": ,, Jutro znikaąć mogą w Pol- 
sce resztki instytucyj  demokratycz- 

nych... Jeśli Piłsudski stanie się wyłącz 

nym panem Polski, najważniejsze spra- 

wy międzynarodowe mogą ulec zmianie 
Co się stanie ze stosunkami z Litwą, 

którą dyplomacja polska usiłuje osa- 

czyć? Co się stanie na wypadek jakie” 

goś mniej lub więcej żywiołowego ru- 
chu na Ukrainie? Jaki charakter przyj* 

mą stosunki niemiecko - polskie?'* Te 
subtelne insynuacje są zupełnie bezpad- 
stawne, jeśli się zważy, że Piłsudski już 
od maja 1926 roku jest „wyłącznym pa- 
nem Polski“, a jednak żadna z wyliczo- 

„zmianom takim, jakich się obawia. 

Kończąc pisze p. Błum: „Przez cały 
wiek ubiegły serca naszych robotników 
naszych republikan i naszych tajnych 

stowarzyszeń biły dla Polski, dla Polski 

wyzwolonej. Jeśliby Połska przeszła od 
Caryzmu do taszyzmu, to pracowalibyś- 
my napróżno. Przeszłość nasza - daje 
nam prawo mówić serdeczniej i energi 
czniej niż innym. Niech Francja głos za” 
bierze! Niech Polska go usłucha!* 

To prawda, że w ciągu całego ze- 
szłego stulecia, do ostatniej wojny i 
nawet w czasie wojny lewica francuska 
manifestowała swoje szczere dla Polski 
sympatje, ale trzeba dodać, że nie ona 
jedna tylko. Można też zauważyć, socja 
liści francuscy „kochali* nas nie dla 
nas, ale... przeciw Rosji. Natomiast z 

chwilą odzyskania przez Polskę niepo- 
dległości stanowisko pewnego odłamu 

skrajnej lewicy francuskiej uległo zmia- 

grosza, ani jednego pocisku dla Polski 

milimetrowy jednoczpalitowy na śrronie 2-ej i Sej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika zokdbóko da miiżgety 80 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zas 
Admtniztrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

wanie tego objawu. Stwierdzamy tylko, 

że odnosi się nieraz wrażenie, że dla 

niektórych socjalistów francuskich Pol- 

ska była piękna pod butem ucisku, ale 

z chwilą kiedy stała się państwem roz 

ległem, kiedy na jej granicach polski 

stanął żołnierz, a wewnątrz kraju pił- 

nuje ładu polska policja... kraj nasz stra 

cit dla tych szczególnych „przyjaciół 
wszelki czar. Stał się odrazu ,,reakcyj- 
ny“, „imperjalistyczny“... 

P. Blum powiada, že „przesztošė“ 
daje mu prawo przemawiać „energicz+ 
niej'* pod naszym adresem. Ostrożnie pa 
nie Blum. Bliska przeszłość daje panu 
prawo tylko milczeć. Wszak dnia 7 sier 
pnia 1920 r., kiedy czerwone hordy 

szły na Warszawę „Humanite*, wó- 
wczas jeszcze organ socjalistyczny, u- 

mieściła apel zarządu francuskiej partji 

soojalistycznej kończący się słowami: 

„Ani jednego człowieka, ani jednego 

reakcyjnej i kapitalistyczn ej! Niech 
żyje rewolucja rosyjska! Niech żyje 
międzynarodówka robotnicza!'* A tego 

samego dnia, w tym samym numerze 
„Humanite*, szyderczo zalecał pan Pol 

sce układać się z Sowietami; twierdził 

pan, że Anaglja i Włochy już na Polsce 
krzyżyk postawiły i domagał się pan od 

rządu francuskiego aby uczynił to sa- 
mo... 

Kto tak się... omylił, kto tak „ser- 

decznie'* z Polską w tym tragicznym 
obszedł się momencie, - ten powinien 

dziś być ostrożnym z naukami pod na- 
szym adresem! I jeszcze jedna uwaga: 
krew nam się ścina na samą myśl o tem 
jaką Polska musiałaby być i jakie mu- 
siałaby poczynić poświęcenia aby skraj 
na lewica francuska była z niej zado- 
wolona... 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. eg 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

nią Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek ! 
WILEJKA POWIATOWA -— ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 

9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

Komunikaty Gra 
o 25 proc. drożej. 
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Akcja katolicka 
Rzym, 19- XI. 1929, 

Sensacją dnia jest tutaj list Papie- 
ża do Kardynała Segura 4 Saenz, 
Arcybiskupa Toledańskiego, Prymasa 
Hiszpanji, ogłoszony dziś w „Osser- 
vatore Romano“, 

List ten dla nas, wWilaie, będzie 
ciekawy, tyle wciąż tam jest hałasu 
kcło „akcji katolickiej", że dobrze jest 
przyjrzeć się temu, czem ta akcją jest 
w myśli jej naczelnika organizatora. 
Bo to jest fakt, jak Piusa IX charak- 
teryzuje jedno słowo „Non possumus”, 
jak Leon XIV był Papieżem Konkor- 
datow, tak Pius XI jest Papieżem 
Akcji Katolickiej. 

Ale już w pierwszych słowach  Il- 
stu do Hiszpanów zaznacza Papież, 
że Akcja Katolicka w istocie swojej 
niczem nowem nie jest. Polega ona 
bowiem „na udziale Świeckich w hie- 
rirchicznem apostolstwie  Kościoła,* 
jak to już ustaliła Encyklika „Ubi 
‚агсапо“, 

Udział Świeckich w apostolstwie— 
to rzecz Stara; już Św. Paweł Świec- 
kich do szerzenia Ewangelji wprzęgał. 
W ciągu wieków troska o Królestwo 
Boże leżała zawsze na barkach. nie- 
tylko kleru, lecz i Świeckich. Żaden 
chrześcjanin nie może być obojętny 
w walce o Królestwo Chrystusowe. 

Nowym jest tylko nowy rozmach, 
z jaką akcja Świeckich się budzi; i 
nowe metody, w jakich się przejawia. 
Nową rzeczą jest charakter społeczny 
Akcji Katolickiej. 

Dziś rozrasta się ta akcja w for- 
mie stowarzyszeń. Stowarzyszenia te 
"mają za bezpośrednie pole * działal: 
ności dziedzinę ekonomiczną i zawo- 
dową. Ta część dzialalnošci—ekono- 
miczna i zawodowa - odbywa się cał- 
kowicie na ich własną odpowiedzial- 
ność, część zaś religina działalności 
należy do akcji katolickiej, której 
reszta służyć powinna jako Środek do 
apostolstwa  chrzešcijaūskiego. Ta 
akcja zależną być muśi od władz 
kościelnych. 

Wyraźnie wskazuje Papież na sto- 
sunek organizacji Akcji Katolickiej do 
spraw politycznych. Nie może Akcja 
Katolicka mieszać się z organizacja- 
mi, skierowanemi  przedewszystkiem 
ku celcm politycznym. Ze względu na 
swoją istotę i swój cel — musi stać 
poza i ponad walkami partyj politycz- 
nych. й 

Nasuwa nam się samo porówna” 
nie: do Akcji Katolickiej należą tylko 
te organizację, które wyraźnie stawia- 
ją zasadę: „Religion d'abord", Tam 
gdzie na pierwszem miejscu jest po- 
liiyka—jest partja polityczna. 

Jednakże mogą poszczególni kato- 
licy należeć do partyj, których pro- 
gram i działalność nie mają nic 
sprzecznego z prawem Bożem i koś: 
cielaem—Lecz Akcja Katolicka, stać 
ma ponad partjami, i przyczyniać się 
do dobra społecznega przez urzeczy- 
wistnianie zasad katolickich, oraż przez 
teligline wychowanie swych czton- 
ków. 

< 

Gdzie zaś sprawy polityczne dot- 
kną spraw religijnych i moralnych, 
tam Akcja Katclicka będzie mogła i 
będzie musłała wystąpić wprost, skie- 
rowując wszystkie sły katolickie po- 
nad widokami  partykularaemi k 
sprawom wyższym — sprawom dusz i 
Kościoła. : 

Znajdujemy dalej podkreślenie 
potrzeby jedaości w Akcji Katolickiej, 
i gorący apel do wiernych, by wraz 
z klerem szerzyli Królestwo Bože, 
szczególnie tam gdzie głos kleru nie 
dochodzi lub nie ma dostępu. 

Tyle jest w liście do ;Prymasa 
Hiszpanji. W treści—nic nowego. Lecz 
nową jest ta niezmiernie jasna, nie- 
zmiernie dobitna synteza. 

Druga sensacja — bardziej może 
bezpośrednia—to wczorajsza burzą. 
jaka przeszła nad Wieczaem Miastem. 
Przyszła nagle, nie wiedzieć skąd. 
Rozlała się strugami destcru, Szala- 
ła huraganem, urywała dachówki, tłuk- 
ła szyby. Huknęła piorunem w jakiś, 
Szczęśliwie pusty dom na przedmieś- 
ciu, w Citta Giardiao Aniene. 

Spustoszaiy wiecznie ludne ulice i 
place, pokryli się Wiosi po mieszka- 
niach wiadomo, nie przywykszy.—A 
dziś znów słońce Świeci, niebo, jak 
klosz świeżo wymyty, gładki, równy, 
monotonny. | napływają wciąż przed 
oczy wyobraźni-nowe wspaniałe, po- 
kłębione, spiętrzone, to kolorowe, to 
znów szare chmury.. 

Br. Pius, 
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SŁOW O 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Z POW. POSTAWSKIEGO 

POKŁOSIE 
W sprawie oświaty szkolnej i pracy spo- 

łecznej Nauczycielstwa wypowiedział się p. 

St. Wójt.Rymsz bardzo niepochiebnie, może 
złośliwie, może oburzające... 4 

Wywołało to cały potok korespondencji 
zapełniającej „Echa Krajowe”.  Pozwólcież 

tedy Panowie i Panie... pardon, Panie i 

Panowie dorzucić parę słów wieloletniemu 

Pisarzowi — Rymsz w aktualnej sprawie, 

który, czytając dzień w dzień szpalty „Słowa 
nie może powstrzymać się od gadulstwa na 

poruszony temat. Ša age 

Pomimo ostrych sprzeciwów i uwag 

niektórych przedstawicieli pedagogiki „Pisarz 

— Rymsz ma 'cywilną odwagę wypowiedzieć 

swe, myśli nie krępując się formą etykietalną, 

brak której u Wójta—Rymsza wywołałe 

niemal powszechne oburzenie wśród nauczy» 

cielstwa. Cóż zrobić z tymi žubrami kreso- 

wymi, którzy przyzwyczaili się większą 

przywiązywać wagę do treści niż do formy. 

Otóż uchylając czoła przed p.p. Nauczy> 

« cielami(kami), którzy swoją pracą w szkole 

i poza szkołą rzeczywiście zasłużyli na 

miano pionerów oświaty na kresach, prze 

ważająca większość nauczycielstwa nie stoi 

na wysokości swego zadania i żadne uspra* 

wiedliwienia na łamach „Słowa” nie potrafią 

wmówić miejscowemu społeczeństwu, że 

+ wszystko jest dobrze że Wójt—Rymsz 
prawi banaluki i że pracowite i zasłużone 
nauczycielstwo padło tu ofiarą niesłusznych 

insynuacyj złośliwego p. Wójta—Rymsza, 
mającego prawdopodobnie osobistą urazę do 
jednego z p. pedagogów pow. Brasławskiego 
W ciągu 10 lat swej służby w gminie miałem 
sposobność zetknąć się ze sporą liczbą p.p. 
nauczycieli i nauczycielek lecz z pośród nich 
spotkałem bardzo niesporą ilość ludzi pracu* 
įacych z powołania. Nie dziwię się temu 
wcale, bo nadprodukcja inteligencji i pół» 
inteligencji w Polsce i brak angagementu w 
innych dziedzinach, pchnęła ludzi na ten 
teren pracy, jako najbardziej w swoim czasie 
fatwy. do zdobycia. 

To też napchało się tam ludzi przygod* 

nych, częstokroć całkiem niepowołanych, 
którzy przy zetknięciu się z realnemi potrze: 
©ami życia, wywołują podobne refleksje, jak 
u p. Wójta—Rymsza. Przyczyny tego daleko 
szukać nie należy: nie mieliśmy własnego 
wauczycielstwa, a potrzeby były olbrzymie, 
Władze Szkolne za główną troskę uważały 
obsadzenie  jaknajwiększej liczby placówek 
nie szczędząc na to środków, oszczędność 
zaś w głównej mierze skierowały na etaty 
Inspektorów Szkolnych. Dlatego też wskutek 
braku selekcji personalnej na placówkach 
szkolnych spotykamy panienki  niezaradne, 
naiwne lub całkiem nerwawo chore, albo 
wyelegantowanych abstrakcyjnie myślących 
paniczów, rozumiejących swe zadanie w 
zaszczepieniu miejscowej łudności europej: 
skiej kultury lakierowanym bucikiem i smokin 
gowym torsem słowem nie umiejących przy 
stosować się do miejscowych warunków i 
okoliczności życia. Nie dziw, że taki panicz 
tub panienka nie potrafi zbliżyć się i zjed* 
nać sobie ludności ani dzieci, bo przecież 

sama już powierzchowność nieraz na wsi 
jest kontrastowo różniącą, onieśmieła tub 
przynajmniej utrudnia. zbliżenie się tym 
dwum sferom dla wzajemnej współpracy. A 
współpraca rodziców z nauczycielem dla 
realnego wychowania dzieci jest konieczną. 
Cóż tedy mówić, jeśli do smokingu i lakierek 
ów panicz jeszcze posiada charakter, nada: 
jący się tylko da obcowania z ludźmi wyż» 
szej sfery. Dlatego mamy takie zgrzyty. 

Poza podkreślonym już nieodpowiednim 
doborem personelu nauczycielskiego, który 
mie mając powołania, nie może mieć zami: 
fowania do swej pracy, mamy program na: 
uczania na wyrost, tak szeroki i bogaty, 
jakgdybyśmy mieli doskonale wyrobiony, 
dobrany i oddany swemu zawodowi personel 
nauczycielski. Dla dopilnowania należytego i 
celowego zrealizowania tego programu nie 
daliśmy natomiast temu nauczycielstwu ani 
instruktora, ani Inspektora. Bo przecież dziś 
aby zwiedzić jeden raz w ciągu roku wszy: 
stkie szkoły w powiecie, to gdyby Pan In 
spektor podróżował aeroplanem i miał za 
zadanie tylko przywitać nauczyciela i odle- 
cieć, tóby też nie wiem czy wszystkie 
szkoły by zwiedził. Dzięki takiemu postawie» 
niu sprawy mamy szkoły, które nie widziały 
jeszcze nogi Pana Inspektora szkolnego od 
powstania Połski. A przecież dzisiejsze na» 
uczycielstwo nie tylko -. potrzebuje nad: 
zoru wydajności swej pracy, lecz częstokroć 
i wychowania. Dlatego też mamy nauczy” 
cielstwo bardzo inteligentne i programy nauki 
w szkołach powszechnych bardzo szerokie, 
zaś wiedzę u dzieci bardzo nikłą i ubogą. 

WŚRÓD POEZYJ 
Juijan Tuwim: „Rzecz Czarno. 

leska', ” Warszawa 1929, Kazi- 
mierz Wieczyński „Rozmowa z 
ZY Warszawa 1929, Kazi- 

mierz eczyfski „Piešni fana- 
tyczne“, Warszawa [929 wydaw- 
nictwa j. Mortkowicza 1929. Ma- 
ryla: Wolska „Dzbanek malin*, 
Nakładem Bibljoteki Medyckiej, 
Kraków 1929, Feliks Konopka 
„Słowa w ciemności”, Kraków 
1929 — nakładem Krakowskiej 
Spółki Wydawniczej. 

„Rzecz Czarnoleska* Tuwima nie 
wnosi specjalnie nowych wartości do 
dorobku artystycznego poety. Znaj- 
dujemy tu dalsze potwierdzenie, raz 
już osiągniętego wyrazu, odrębnego 
stylu i możliwości twórczych. Wzro 
sło tylko jakby poczucie odpowie- 
dzialności wobec Boga, siebie i Świa- 
ta za własną moc tworzenia. Odpo- 
wiedzialność tę usprawiedliwić ma po- 
czucie, , które uświadamiają sobie 
wszyscy twórcy, — poczucie ogromu tru- 
du i męki, jaką jest twórczość. 

„Patrzę, jak się ze mnie rodzą te sło- 
wa w męczazni, 

Słowa—krew moich szarpań, ran roz- 
dartych ogieńl* 

Jest to jakby modlitwa, w której 
poeta powiada, iż kamienie, łatwiej 
jest chyba rąbać niż tworzyć, 

„Spróbuj, 

  

  

proszę, lancetem na swej 
własnej dłoni 

Wyryć choć jedno słowo, którem serce 

pęka, 
A potem prawdę powiedz: rozkosz to 

czy męka?* 

Wymowny zwrot w kierunku prze- 
szłości stwierdza w poprzedniej twór- 
czości rozmach i lekkość, które zdol- 
ne były wzruszyć niebiosa w mnie: 
maniu samego poety. ы 

Te reileksje jednak zdaje się poeta 
przemocą narzucać sam sobie. Niema 

: : 

Przy dzisiejszym przygodnym nauczy: 

czycielstwie fachowem, trzeba zwęzić pro: 
gram nauczania w szkole do rzeczy podsta: 
wowych: — nauczać dzieci dobrze czytać, 
pisać i rachować, oraz dać im niezbędniejsze 
wiadomości z historji, geografji etc. Przewa: 
żająca bowiem ilość dzieci nie idzie do szkół 
dalej, a pozostaje na miejscu na roli i na' 
rzucony im balast w postaci początków z 
rozmaitych dziedzin wyparowuje nieproduk- 
cyjnie. rezultacie dziecko dużo się uczyło, 
a Czytać i pisać lub rachować dobrze nie 
umie. Zdolniejsze zaś jednostki przy posia* 
daniu tych trzech rzeczy podstawowych je* 
śli okoliczności pomyślnie się ułożą, zdobędą 
sobie wiedzę w odpowiednim kierunku sa: 
modzielnie w wieku późniejszym. W miarę 
zaś narastania zdolnego i fachowego nauczy» 
cielstwa, program 
rozszerzyć 

A teraz co do pracy społecznej nauczy: 
cielstwa. Wobec wszystkiego co było wy» 
żej powiedziane, nie wymagajmy od ludzi 
niepowołanych aby robili to, do czego powo* 
tania nie mają. Żądajmy od nich jedynie tego 
czego żądać powinniśmy — nauczać dzieci 
dobrze czytać pisać i rachować. Ci co są 
z powołanień, sami rwą się do pracy spo 
łecznej i robią z dobrym powodzeniem. Nie 
narzekają oni na błoto, na brak elektryczności 
i asfaltów na wsi, na wilgoć w lokalach 

użytku Nie narzekają, bo wiedżą, że przy 
dzisiejszym wzroście liczby szkół i stanie 
ekonomicznym kraju ani Państwo, ani Samo: 
rządy podołać temu nie są w stanie i w czar 
sie najbliższym usunąć tych braków nie 
zdołają. Prawdziwy  ludowiec Nauczyciel 
społecznik, pozostanie z ludem i będzie bu» 
dował i dźwigał Polskę w tych warunkach 
w jakich to jest i być może. 

J. P. Pisarz—Rymsz. 

Jak wygląda pomoc w nzglych 
wypadkach? 

„Niema na świecie większego zado- 
wolenia, a nawet szczęścia, jak uczy- 
nić komuś dobrze, ulżyć czyjemuś nie- 
szczęściu. Orzeszkowa) 

Wiele się mówi o ludziach na stanowi- 
skach społecznych, pisze się piękne artyku- 
ły o ich pracy, stoją piękne budynki kultural 
no oświatowe, piękne przychodnie lekarskie, 
oni sami pięknie mówią o swej idei, o wznio 
słem zadaniu, ale „słowa bez czynu — to 
śmiecie. 

I ja też dodam ze swej strony parę słów 
o poczuciu obowiązków przez lekarzy, opie- 
rając je na przykładzie z małego miasteczka 
ku w naszych stronach. 

Stał się 20 bm. wypadek w szkole, uczeń 
złama rękę. Apteczka szkolna i jej prowadzą- 
ca nie była w stanie udzielić pierwszej pomo 
cy, więc udaje się z uczniem do Izby Cho 
rych Baonw KOP i prosi o pierwszy 'zabieg, 
zaznaczając że koszta pokryje szkoła. Lekarz 
wojskowy uśmiechnął się, skonstatował zła- 
manie lecz/odmówił pomocy z braku gipsu, 
szyn ect... w końcu dostarczyła nauczyciel- 
ka z apteki watę, gazę i t.d. i zrobiono okład. 

Naturalnie w pobliskiem miasteczku, odleg- 
łem o 18 klm. jest lekarz szkolny. Zarząd 
szkoły wyprawił więc ucznia w tym samym 
dniu z matką i odpowiedniem pismem do le- 
karza i o dziw ! Lekarz szkolny odmówił po- 
mocy lekarskiej uczniowi, gdyż zażądał naj- 
pierw 20 zł. Matka, kobieta: uboga, nie miała 
pieniędzy i musiała z chorem/lzieckiem wró- 
cić do domu, tłukąc je tutejszą „dryndą* 40 
klm. 

Na drugi dzień okazało się, że i łekarz 
wojskowy może złożyć rękę, ma wszelkie po- 
trzebne rzeczy, ale za tą operację żąda 30 zł. 
Daje szkoła pieniądze 20 zł. dla lekarza i wy 
syła ucznia po 24 godzinach poraz drugi do 
lekarza szkolnego. 

Czyż nie jest to grzech, wołający o pom- 
stę — nie do nieba — ale do ludzi, rozu- 
miejących takie postępowanie i lekceważe- 
nie przez naszych pp. lekarzy. 

Lekarz wojskowy jest dla wojska — zga 
dzam się — to zresztą mówi jego mundur, 
ale przecież jest on człowiekiem i wie, że 
jest jedynym lekarzem w miasteczku, w gmi- 
nie. 

Lekarz szkolny jest dla szkoły — zdaje się 
— tz. powinien pomagać uczniom, udzielać 
porad, troszczyć się o szkolną dziatwę i t.d., 
a tymczasem nasz lekarz 1) odmówił pomo- 
cy szkole, bo szkoła prosiła o złożenie ręki, 
2) odmówił matce, że nie p rzywiozła pienię- 
dzy, 3) odmówił dziecku i zrobił mu krzyw- 
dę, bo niepotrzebnie dziecko tak długo się 
męczyło, 4) odmówił chrześcijańskiej przy- 
sługi bliźniemu. 

w nim niemal nic z trudu tych prze- 
myśleń, jakie cechują wiersze Lecho- 
nia. Gdzie każdy wyraz posiada 
wagę i dźwięk spiżu. 

Tuwim to zawsze żywiołowość, 
temperament, nieokiełznany pęd do 
śmiałych, nieoczekiwanych obrazów, 
Dlatego to wiersze o wyszukanej 
treści, jak np. „Matematyka“ nie wy- 
wołują pożądanego efektu. Bije z nich 
jakaś sztuczność. 

Zato prawdziwie tuwimowski jest 
taki np.: „Ranek tragiczny", gdzie 
uwydatnia się charakter kosmiczny 
wierszy poety, jeden z ich śmiałych i 
oryginalnych walorów. 

Dołączenie do zbiorku  poezyj 
ułomku poematu 'prozą "Skrzydlaty 
złoczyńca* nie należy do pomysłów 
zbyt fortunnych. Sam Tuwim zaopa- 
trzył te fragmenty w rodzaj wstępu w 
którym zaznacza, iż poemat jest chy- 
biony, i że obecnie już nie może go 
wykończyć. Słusznie też zaznaczył, iż 
numeracja urywków ”„podana jedynie 
dla zewnętrznego porządku”, 

Poemat miał zapewne przedstawiać 
różne okropności rewolucji rosyjskiej. 
Pisany jest ze swadą, ale pozbawiony 
struktury psychologicznej. Pławienie 
się w powodzi słów | znamionuje 
jeszcze młodzieńcze cechy twórczości. 
Istotnie rozpoczął to poeta w r. 1920. 
Jeden z fragmentów, o Jarosławnie, 
płaczącej w Putywlu, jest zapowie- 
dzią niejako— mistrzowskiego przekła- 
du: „Sława o pułku Igora". 

W Wieczyńskim zaszły za to ko- 
losalne zmiany. Poeta który szukał 
jeszcze własnego wyrazu, zdobył nie- 
zaprzeczoną niezależność twórczą. 
Młodzieńczość Wieczyńskiego cecho- 
wał radosny optymizm, W „Rozmo- 
wie ze Światem" powołuje się po eta 
na to, jak kiedyś tworzył: 

Wiosny i winą nikt tak nie sławił 
przedemną*. 

Radość życia nie może poecie wy- 
starczyć. Rodzi się w nim nienasyce- 
nie i poczucie bezsilnej małości, wo- 

Rykow i bitwinow wygłoszą eXpost 
w czasie obrad Komitetu Wykonawczego Z. S. R. R, 

MOSKWA, 27.X. PAT. W du. 29 b. m. rozpocząć się mają obrady 
cielstwie i naradzającym się młodem nau. Komitetu Wykonawczego Związku Sowieckich Republik Rad. Porządek 

dnia przewiduje między innemi exposć prezesa rządu centralnego Rykowa 
oraz expose Litwinowa o międzynarodowej sytuacji Związku Sowieckiego. 

Za dwa tygodnie Poincare opuści klinikę 
PARYŻ, 27.X1. PAT. Poincare, aczkolwiek wyleczony, musi unikać 

jednak wszelkiego zmęczenia dlatego też nie opuści on kliniki przed upły- 
wem dwóch tygodni. 

Wojna sowiecko-chińska w Mandżurii 
Chińczycy wycofując się podpalili miasto Hailar 

WASZYNGTON, 27 XI. Pat. Według doniesień z Charbina, guberna- 
nauki da się stopniowo tor Hei-Lung-Kiang nakazał władzom wojskowym miasta Hailar dopoma- 

gać przy ewakuacji wszystkich zamieszkujących tam obywateli amerykań- 
skich. Władze chińskie wydały rozkaz 
zaczęła płonąć w dniu 25 bm. 

Kapitulacja wojsk chińskich 
konsula 

TOKJO, 27—XI. Pat. Według wiadomości z Tsi-Tsi-Har 
neralny japoński w Mandżuli Tanaka, występując jako pośrednik, 

spalenia Haflaru. Dzielnica ch ńska 

za wiedzą generalnego : 
Tanaka 

konsul ge- 
skłonił 

miejscowe oddziały chińskie do złożenia broni, przeszkadzając w ten spo- 
szkolnych, ani na brak salonów dla własnego sób dalszemu rozlewowi krwi, gdyż, naskutek oskrzydlającego ruchu wojsk 

sowieckich, odwrót Chińczyków był odcięty. 

  ‚ 

Powažna katastrofa w kopalni w Pomborn 
BERLIN, 27 —XI. Par. Z Pombora w Westialji donoszą, iż wczoraj 

wieczorem wydarzyła się w kopalni Fredyryka Thyssena poważna katastro 
fa. Jedna ze sztolni zalana została wodą, przyczem 4 górników poniosło 
śmierć na miejscu, 7 zaś odniosło ciężkie rany. 

  

Zjazd Młodych Ziemianek w Warszawie 
W dniach 6, 7 i 8 grudnia odbę- 

dzie się w Warszawie Walny Zjazd 
Stowarzyszenia Młodych  Ziemianek. 
Będzie to pierwszy w Centrali Stowa- 
rzyszenia Zjazd po uchwaleniu nowe- 
go Statutu w grudniu roku zeszłego. 
Statut ten połączył w jedną organiza- 
cję, z centralą w Warszawie a koła- 
mi w innych miastach i większych o- 
środkach prowincjonalnych, młode 
Ziemianki z”całej Polski. 

Nie trzeba jednak by to połącze- 
nie pozostało tylko martwą literą pra- 
wa,—na to by weszło w życie, by ży- 
wym czynem zapaliło sięgającą w naj- 
dalsze strony kraju sieć Stowarzysze- 
nia, konieczne są Zjazdy, w czasie 
których węzły łączące poszczególne 
ośrodki działania stają się Ściślejsze 
dawany jest impuls do nowych prac i 
pogłębienie prowadzonych  dotych- 
czas. 

Z tą myślą zwołany jest najbliż- 
szy Zjazd Młodych ziemianek w na- 

dziei,, że na zew Stowarzyszenia sta- 
wią się Młode Ziemianki ze wszyst- 
kich kół i kółeczek, a także te, które 
dotąd niezzrzeszone jeszcze, chcą do 
wspólnej pracy w imię wspólnych ha- 
seł przystąpić. 

Zjazd mieć będzie charakter spo- 
łeczno-narodowy, z następującemi re- 
feratami: Ks. Prof. Szymańskiego— 
Narod i państwo w  Światopoglądzie, 
katolickim. Dr. Śliwińskiej-Zarzeckiej 
-— Kształtowanie ideologji narodowej. 
Dyr. Stemlera — Aktualne zagadnienia 
społeczne wsi. P. A. Orlowskiej—O 
stowarzyszeniach młodzieży. 

Przed Zjazdem, w dniach od 2:go 
do 5:go grudnia, odbędzie się dla Za- 
rządów Kół Młodych Ziemianek Kurs, 
na którym wygłoszone będą wykłady 
z zakresu wiadomości najbardziej po- 
trzebnych dla sił kierowniczych w 
Stowarzyszeniach oraz omawiające 
podstawy ideowe pracy Młodych Zie- 
mianek. 
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Oddział P. K. 

W połowie grudnia 
chomiony Oddział 

Tu chodziło tylko o 20 zł. przecież szkoła 
prosiła o pomoc, więc można byo udzielić 
pomocy, a zapewne rachunek byłby wyró- 
wnany przez szkołę (w ostateczności przez 
Urząd Gminny). Na pierwszem miejscu pie- 
niądz, kwota. 

Nie masz pieniędzy — zatem mrzyj. Jak 

bec nieogarnionego ogromu Świata. 
Radość życia nie powinna wystarczyć, 
Ale zjawia się obok— radość mocy 
twórczej. 

Na Wieczyńskim znać wpływy 
dobrych mistrzów. Nie jest wolny od 
śladów Tuwima i Lechonia na dro- 
dze owej twórczości. 

Ale są to wpływy raczej wtórne. Twór- 
czość nie jest tu męką, lecz ogro- 
mem przerażającem szczęściem. 

Wiersze się toczą ;przezemnie, 
Lecą jak słodkie owoce, 
Padają ciężko na ziemię, 
Pękają w radosnym chrzęście, — 
Q lato dojrzewające! 
Q dni weselne! O noce! 

Znamienny jest stosunek do przy- 
rody, Ściślej biorąc do przeżywanych 
przez poetę obrazów widoków czy to 
będą Włochy, czy Tatry, czy też Litwa 
jesienna (prawdopodobnie  remini- 
scencja z pobytu w Trokach). Są to 
rzuty nawskroś nowoczesnego ujęcia 
przyrody; przekroje widziane ze 
szczytów, czy też aeroplanów! Na- 
wiasem mówiąc, te okazje do zwie- 
dzhnia pięknych zakątków świata, 
otwierają przed poetą duże możli- 
wości. 

Wiersz „Milošė“ jest przeżyciem 
nastroju, obrazem nastroju. Szczęście 
może przygnieśc człowieka swym bez- 
miarem, to jest trafne, — ale to serce 
żywcem palone — psuje wrażenie ca- 
łości pointą całkiem banalną. 

„Rozmowa z puszczą" wiersz po- 
święcony pamięci Żeromskiego pod- 
nosi nas o cały ton wyżej. 

Jeszcze jeden znamienny rys, cha- 
rakteryzujący cały zbiorek wierszy: 
poeta radości życia i szczęścia two- 
rzenia, coraz częściej zastanawia się 
nad zjawiskiem Śmierci. Nie jest to 
bynajmniej jakaś poetycka poza. Nie 
jest to rozdzieranie szat nad šmier- 
cią, z którą dusza poety, przepełnio- 
niona radością życia, nie może się 
pogodzić. Ujęcie Śmierci jest raczej 

  

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

OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

r. b. zostanie uru- 
P. K. O. w Wilnie 

strasznie i brzydko brzmi to w uszach na- 
szych, ale pocieszmy się i powiedzmy sobie: 
„Jeśli nas dzisiaj zawiodły nadzieje, szczę- 
śliwsze jutro może wynagrodzi. (© ile nie 
wystarczy o tym wypadku tych kilka słów, 
to mogę służyć podaniem nazwy miast i le- 
karzy. Nauczycielka. 

go znamienne. „Jest Śmierć, której 
wielkości n kt z nas nie obliczy”. Ale 
Śmierć jest zmianą wartości istnienia, 
nie przestaje być istnieniem. Świadczą 
o tem wymownie: „Na Śmierć przyja: 
ciela", „Pogrzeb Amundsena", „Dzie: 
je i śmierć księżyca”, — to ostatnie, 
jest abstranowaniem od Śmierci, jako 
zjawiska realnego. 

„Pieśnie fanatyczne“, stanowiące 
jednolitą całość pod względem ideo- 
wym, ukazują nam Wieczyńskiego, 
jako ROSE? poetę, z nieznanej stro- 
ny. „Pieśń o suterynie“ każe nam 
przypomnieć Konopnicką. Odżywa nu- 
ta społeczna, tak mało uwzględniana 
u poetów ostatniej doby. Nuta spo- 
łeczna, przetransponowana na grunt 
powojennej nędzy i szarości życia. 

Autor „Wiosny i wina* spoważ- 
niał i dojrzał wewnętrznie. A więc 
umie dostrzegać, obok cudów przyro* 
dy i blasków własnych przeżyć—stra- 
szliwą bezbarwność życia wogóie. 

Życie nasze jest szare, 
Jak kufry pachnące naftaliną, 
Jak ubranie zjedzone przez móle— 
Wypłowiałą szarością płyną, 
Nasze troski, wesela i bóle*. 

Brutalny naturalizm „Nocy prze- 
spanych“ jest naprawdę tragiczny. 
Człowiek zapada w nich w bezruch 
tak szary i beznadziejny, jak szara 
jest i beznadziejna codzienność, biją- 
ca ze Środka miasta, z szarości i mo- 
notonji życia, 

Poezje Maryli Wolskiej wyrosły z 
tej samej gleby, co twórczość Ostrow- 
skiej i Zawistowskiej. Inny świat. Inne 
wpływy. A przytem twórczość kobie- 
ca. Wyrafinowana, subtelna. A jedno- 
cześnie miła, prosta. 

Sama sobie chce być p. Wolska 
jak ów uśmiech Giocondy nieodgad- 
niony, napół chytry, napół smutny. 
Jest w jej poezjach nieuchwytny czar 
przeszłości. 

Najudatniejsze są wiersze p. t. 

W dzisiejszej premjerze ukaże się po raz 
pierwszy Janina Wernicz, znakomita  arty- 
stka scen krakowskich. Skala twórczości p. 
Wernicz jest poprostu olbrzymia, rozciąa 
się bowiem z jednej strony od wspaniałej kre 
acji w „Ukochanym* Devala, kreacji o zakro- 
ju liryczno - dramatycznym, poprzez szereg 
takich. sił jak w „Aszantce*, w „Płomieniu”, 
w „Znaku na drzwiach”, w „Kiki* w „Ma- 
musi* i wielu innych, do tak krańcowo chal: 
rakterystycznej jak Juljanówiczowa w „Moral 

  

ności pani Dulskiej'* i przepysznej Kety w 
„Hanusi* Hauptmana, ról nacechowanych 
znakiem pierwszorzędnego talentu i głębią 
człowieczej prawdy. żywiołowy temperament 
prawdziwy gorący z serca płynący liryzm, 
potężny wyraz dramatyczny, oraz wspaniała 
zdolność charakterystycznego podejścia. do 
każdej roli, oto cechy talentu tej znakomitej 
artystki, która ukaże się w dzisiejszej prem- 
jerze „Fotel 47“. 

Obrady Zjazdu starostów pawiafowych 
W DRUGIM DNIU. 

W drugim dniu zjazdu starostów woj. wi: 
leńskiego obrady rozpoczęły się o godz. 9 
rano. Dzień ten w znacznej swej części po- 
święcony był w dalszym ciągu zagadnieniom 
aktualnym z dziedziny administracji i go- 
spodarki samorządowej, częściowo zaś przedk 
miotem obrad były sprawy z zakresu działa- 
nia państwowych władz administracyjnych. 

Na wstępie p. wojewoda udzielił głosu 
dyrektorowi robót publicznych p. Siła Nowi- 
ckiemu, który w obszernym referacie poddał 
krytyce różnorod ne systemy prowadzenia ro 
bót szarwarkowych na dragach gminnych, 
stosowane na terenie poszczególnych powia- 
tów i zaznajomił zjazd z projektem instruk- 
cji wyprowadzającej jednolity system szarwar 
ku na terenie całego województwa. 

W następnym punkcie porządku dzienne* 
go naczelnik oddziału drogowego inż. Szczy 
gieł podał wytyczne dla opracowania przez 
poszczególne powiatowe komunalne planów 
robót drogowych na okres najbliższych lat 
pięciu. 

W dalszym ciągu obrad dyrektor robót 
publicznych zaznajomił pp. Starostów 7 ca- 
łokształtem prac, dokonanych dotychczas w 
dziedzinie meljoracji podstawowej terenów 
województwa oraz z projektem tych prac na 
najbliższą przyszłość i z wymiarem związa* 
nych-z tem świadczeń finansowych ze strony 
zainteresowanych zwiążków komunalnych sto 
sownie do uchwał Rady Wojewódzkiej. 

Następnie prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego p. Łączyński przedstawił Zjazdo- 
wi trudności, jakie się nastręczają przy pra- 
cach komasacyjnych w związku z odgrani- 
czeniem przechodzących przez teren komaso 
wany dróg publicznych, wskazując momenty 
tych prac, wymagające odpowiedniego współ 
ziałania ze strony fachowych organów, tak 

powiatowych władz administracji ogólnej, jak 
i samorządu powiatowego. 

   

Po wysłuchaniu referatu o sprawowaniu 
nadzoru budowlanego przez organa wykona- 
wcze związków komunalnych, wygloszone- 
go przez radcę p. Wojciechowskiego, zjazd 

przystąpił do omawiania spraw z zakresu 
współdziałania władz administracji ogólnej i 
samorządów terytorjalnych z władzami resor 
tów niezespolonych. Sprawy te kolejno refe- 
rowane były przez przedstawiciela Kurator- 
jum Okręgu Szkolnego p. Gryglewskiego, 
prezesa Izby Skarbowej p. Ratyńskiego, pre- 
zesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. Żółtow- 
skiego oraz okręgowego inspektora pracy p. 
Leszczyńskiego. 

rody. Próba wydobycia motywów. lu- 
dowych w przenošniach. Charakter 
erotyków nie nosi znamion specjal: 
nej potęgi uczucia, oryginalności, siły. 
Jest za to kultura, wytworność. Naj- 
większy urok stanowi tu poczucie 
wiecznej młodości duszy, która prze- 
chodzi przez życie w trwałem poczu- 
= a niezależności i indywidual- 
ności. 

„Duszą moja nazawsze zostanie dziew- 
е czyną, 

Co w las poszła o świcie, z dzban- 
kiem na jagody... 

Dusza moja nikomu wziąść się nie da 

w ręce; 

nieznana ni- 

komu, 
W zaświat boży swe serce poniesie 

dziewczęce, 
pełny dzban» 

do domu— 
Duszą moja nikomu wziąść się nie da 

w ręcel* 

Na utworach, o charakterze balla- 
dowym, widoczny jest wpływ Kaspro- 
wicza. 

Cykl o „Dawnym Lwowie" należy 
do najmniej udanych. Jest to jakby 
silenie się na styl Iłłakowiczówny, ale 
liryczna postawa poetki nie licuje z 
epickim charakterem wspomnień, choć- 
by nawet rzewnością owianych. Te 
rzeczy wyszłyby lepiej w prozie. 

„Godziny łaskawe* łączą się znów 
z nastrojem wierszy początkowych. 
Melancholja przeszłości, myśl o śmier- 
ci, odczucie przyrody wszystko to 
tchnie jakąś dostojnością i prawdzi- 
wym umiarem. 

„Wiem, że ich odzyskam oczyma, 
Wiem, że ich rozpoznam ustami, 

Że mi wyjdą naprzeciw ci sami, 
Że nie są mgłą ani snami, 
Wiem...“ 

Własna, swoja, niczyja, 

Niby malin, wieczorem, 

„Słowa w ciemności* Feliksa Ko- 
nopki są zapowiedzią twórczości jesz- 

Sprawy przysposobienia wojskowego i wy 
chowania fizycznego, w szczególności wyty- 
czne dalszych prac w tej dziedzinie, wykazu- 
jącej stały postęp i rozwój, referował sekre* 
tarz wojewódzkiego Komitetu WF i PW mjr. 
Fieldorf. 

Prace drugiego dnia zjazdu zakończone 
zostały o godz. 16. Aktualne zagadnienia, 
związane z ochroną -pogranicza oraz sprawy 
bezpieczeństwa, jak również sprawa organi- 
zacji pomocy ludności, dotkniętej klęską nie- 
urodzaju w jpółnocnych powiatach wojewó- 
dztwa, będą przedmiotem specjałnej konfe- 
rencji w dn. 28 bm. 

AŚ" Е 

Nie rozpowszechniajcie 
falszywych wiadomości 

w ża arm, Pewien kupiec w Wiedniu po- 
"wiedział przy świadkach, że nożyki do gole- 
nia Gillette nie są obecnie fabrykowane w 
Ameryce lecz w Środkowej Europie i że @а- 
tego jakość ich pogorszyła się. Kupiec ten 
oświadczył również, że znak firmowy tych 
nożyków nie jest oryginalny  lamerykaūski. 

Firma Gillette Company wniosła skargę 
do sądu handiowego o odwołanie powyższe- 
go oświadczenia. Oskarżony kupiec nie byt 
widocznie w stanie poprzeć swoje twierdze- 
nia jakiemikolwiek dowodami i w udzielonym 
mu terminie na oskarżenie nie odpowiedział. 

Poczem na wniosek Gillette Company zo 
stał wygłoszony wyrok zaoczny. я 

*oyższego przykładu winniśmy się 
nauczyć, że należy być ostrożnym w wypo- 
wiadaniu swych przypuszczeń i mało umoty- 
wowanych sądów о kmat i ich wyrobach, 
zwłaszcza jeżeli się mie posiada dostatecz- 
nych idowadów na poparcie swych twierdzeń. 
Lekkomyślny kupiec będzie teraz musiał za- 
płacić niemałą sumę na pokrycie kosztów pro 

Były pułkownik Iat 67 z chorą žoną 

znajdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach. Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant* 

  

   

WA SI TI O PINK TTT TTT TSRS 
filozoficzne i dlatego dla Wiec yfskie: „Dzbanek malin“. Subjektywizm przy- cze młodej, lej, nieskrystalizowanej. W 

powodzi, jaką zalewa dziś Świat twór- 
czość wciąż nowych poetów, trudno 
narazie się zorjentować, trudno o 
czemś zgóry wyrokować. W „wier- 
szach Konopki dużo jest symbolów, 
przenośni, patosu. Nie można odmó- 
wić jednak umiejętności wydobycia 
śmiałych i plastycznych obrazów, pew- 
nego bogactwa językowego (, Wieczo- 
rem u wodopoju"). Jest skłonność 
= do stylizacyj np. „Kwitnący 

sad". 

„Południe i witraż nieba płonący błę- 
kitem; 

Nawiałym śniegiem ciężko sklepione 
okwiaty, 

Drzewa, rozkorzenione mocno, 
W trawę wczepione zawziętych korze- 

ni uchwytem— 

Zaszeleściło za płotem—od stonecz- 
nych łąk. 

z chichotem 
wbiegł roześmiany podmuch... 

Zmieszał się — i kląkł... 
Przez sad przeszło westchnienie, ciepło 

i pokornie: 
Biały Celebrans wzniósł słońca pro- 

mienną patenę... 
liliowo 1 złoto, ad 

Offertorium*. 

Zagrały dzwonki 

Naogół —w treści widoczna prze- 
waga upartego filozofowania nad bez- 
pośredniem doznaniem - w formie— 
pewna skłonność do baroku przeważa 
nad prostotą. 

Całość jednak niebanalna, intere- 
sująca i stwarzająca obietnice na 
przyszłość. 

Co się tyczy szaty zewnętrznej tych 
wydawnictw—Mortkowicz, jak zwykle 
wytworną szatą przyozdabia swoją 
serję wydawnictw: „Pod znakiem po- 
etów". Krakowska Spółka Wydawni- 
cza robi to skromnie, ale bardzo sta-_ 
rannie. J.W.P. 

  

m
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Echa napadu rabunkowego na 
wywiadowcę policji. 

  

Akademicka Wolna Trybuna 
' - PRZEMÓWIENIE Nofatki naszego reportera poważnie — wysilać się na przekonywanie, 

kłócenie się i narażać się na naderwanie 
strun głosowych w dyskusji z kolegami Walne Zebranie Koła Dramatyczne: Pierwszego lutego r. b. czytelnicy J. En. k. Kardynała Hlonda, Prymasa Ё e sobie gadają, u: go słuch U S B. odbędzie się ;dn. 29 pism wileńskich zaalarmowani zostali RA Pao b. m. 0 8. 16.30 (w drugim terminie 0 £0- wiadomošcią o napadzie rabunkowym „ Przecie się wyraźnie przeciwstawiamy pię 
cioprzymiotnikowej demagogji i jej pięknym 
wynalazkom, jak walne zebranie, wiece i t.p. 
gdzie reżyserami są leaderex stronnictw a re- 
szta okiaskuje i przegłosowuje wnioski na ich 
komendę. 

T. Bujnicki. 

P.S. Aha, jeszcze jedna nowina. Przed chwi 
przypomniano mi, że oprócz „Andrzejek, 

będziemy świadkami i „Mikołajek*, urządza 
je Koło Historykėw“ obecnie z racji poszu- 
kiwania lokalu nader popułarne. 

dzinie 17-ej) w mieszkaniu ip. prof. M. 
Prifferowej, Zakretowa 21. Zebranie bę: dokonanym na osobie wywiadowcy 
dzie poświęcone sprawie likwidacji Koła. urzędu Śledczego Fr. Mitruszczaka. 
к а:)!›есоп‘о!дс wszystkich byłych członków Zajście te miało przebieg następu- 

o pożądana. i i 
Zebranie S. T. O. Kola Pelonistow Jacy. SR otrzymał pensję I 

odbędzie się, jak zwykle, w poniedziałek Wracając wieczorem do domu wstą- 
o godzinie 19. Na porządku « dziennym pił do piwiarni „Medeksy“ róg Pił. 
dyskusja „O formie w literaturze", z za- sudskiego i Ponarskiej aby rozmie- 
gajeniem kol. Cz, Miłosza. Goście mile wi- nić 100 zł. banknot. 

W momencie tym w piwiarni znaj- 
dziani. 

dowało się czterech osobników, a 

na zamknięciu II kongresu Odrodzenia, 

dn. 19. 11. 

__ Eminencjo, Ekselencje, Szanowni Państwo 

Młodzi Przyjaciełe. 3 
Nasz kongres dobiega końca. Przesunął 

się przed nami, jak wielka wizja pięknej, 
szęzęśliwej przyszłości. Snopy światła ewan- 

| gelicznego padły na umysły nasze i wasze ją 

młode serca. | skrystalizowała się ta wasza 

deklaracja ideowa tak katolicka, tak prawdzi 
wa Pawłowa, tak polska. I w tej chwili, kiedy 
rozjechać się macie, aby na całą Polskę roz- 

Sekcja retoryczna Koła Prawników 
pod kier. kol. Zygmunta Kruszewskiego 

  

  siać tego ducha Pawłowego w tej wał aa co p: gad A e między nimi Wł. Waszkiel, znany 
kiedy pełni miłości swego zadania apostol- l U i i š rych członkowie pod kierownictwem Mitryszczakowi. 
stwa Chrystusowego rozjechać się macie, JH sld Ma QOR:MOWYM dyr. Zelwerowicza  wtajemniczają się w l KS a 
niech Rano > niebieski, niech | artykułem „arkana” retoryki. Waszkiel oraz jeden z jego kom- 

Nowym wygą w klubie włóczęgów panów wyszli z lokalu i kiedy wywia- 
został kol. T. Bujnicki. Członkami Rady są qowcą szedł ulicą widział ich idących 
kol. kol. Jędrychowski Stefan i Chmielew- przed sobą. 
ski Aleksander. 

Z Koła Historyków. W skład nowego Po chwili usłyszał on za sobą 
Zarządu weszli kol. kol.: M. Burbianka— kroki kilku osób. 
prezes, B. Goliński — vice-prezes, L. Beynar Obawy jego były zupełnie słuszne —skarbnik, * - sekretarz, W. Ma- : 
сеЁЁчёіё\’упЁ.'%'і’:Ё:шё г? A: Gołubiew gdyż w pewnym momencie wszyscy 
—członkowie zarządu. Przewodniczącym t.j. idący z pzrodu i z tyłu rzucili się 
Komisji Rewizyjnej został kol. J. Mierze- na niego, powalili na ziemię i odebra- 
jewski. li 165 zł. Oraz zegarek. 

Wyjaśnienie. Pokaleczony i posiniaczony nie 
W ostatniej (wtorkowej) „Wolnej Try- dał za wygraną lecz z oddalenia śŚle- 

uifacnia was do tego, abyście w tej pracy „, Nasza maleńka wzmianka o kwadran 
swojej apostolskiej, odrodzeniowej, Pawło- Sie akademickim, szumnie nazwana artyku - 
wej byli świadomi tego, że w tym narodzie łem, wywołała ostrą replikę ze strony kol. 
polskim, w tej Polsce naszej mamy pełne pra Ochockiego w „Dzienniku Wileńskim* w 
wa, i to wielkie prawa, nietylko równorzęd- dzień wyborów. Nie chcąc pisać zbyt dużo, 
ne, ale prawa większe od wszystkich innych ograniczamy się do paru słów wyjaśnień. 
z tego powodu, że prawda góruje nad fał- Po pierwsze każdy anonimowy artykuł 

szem. Pewnego dnia stanął św. Paweł przed w pismie jest przez sam fakt anonimowoś- 
rzymskim urzędnikiem oskarżony przez ży- ci podpisany przez redakcję. A każdy wie, 

dów i miał być skazany na chłostę. Wtedy gdzie szukać redakcji „Wolnej Trybuny*. 

św. Paweł odzywa się do tego urzędnika: || Kol O. rozgeryczyła myśl; że © „dow- „Civis romanus sum* — jestem obywatelem cipie* dowiedziało się starsze społeczeń- 
rzymskim, nie jestem drugorzędnym obywa- stwo. Ależ Sz. kolego, „Kwadransó salis 

telem tego państwa, jestem panem rzymskim, cha także starsze społeczeństwo, które 
nieponiżalnym i apeluję dlatego do Cezara. musi wiedzieć, że nie cała Rzeczpospolita 

Chcę, aby każdy z was e Po świa- B zachwyca się tego rodzaju ka- bunie” Roty so kę) w 22 3 ARCE dził swoich prześladowców, którzy 
ć swych 1 larodzie i w Rzeczy wałami. O wyst i i z ; nieważ lista ta mi R » domość swych praw w ni y ystępuje urbi et orbi, musi wy, niż my („pojedynki”), nie może się ukryli się w domu Nr. 54 przy ul. 

pospolitej Polskiej abyście stanęli na szczy się liczyć z możliwością odpowiedzialności 
<ie zawsze tam gdzie program wyznacza przed szerokim ogółem a nie tylko z „ko- 
"wam pierwsze miejsce, jako tym, którzy sze- leżeńskim załatwieniem drażliwej sprawy”. 
rzą prawo i najczystszą wyznaczają moral Wzmiankę _ napisaliśmy wyjątkowo 

a ; Н S Galsdnie, A wymieniliśmy nazwisk. Ale o 
i Kozie postańnichwo, tót WE 4 ' RES aa powiedzieć! musieliś- 

mości s ! ь 02 > 
a 2 Ark adiup Enta Božego, spotykać ski o poziomie wadia oni się date: 

się musi z pokusą, zakusami i zamachami, któ go mówiliśmy o redaktorze, że Wszyscy 

R MOE ofi swego kicia wielka garstka. Dziś aezdemię oral AE v= SE | stka. ademicy przewaźnie 

dzieje ziel! wy Swoje pokusy, wy z Odro” Jura Leżeńikiega, Na zoo miacły, Czasy kol dzenia, „> pod 2 znaku. RE pytanie kol. Dybowskiego okazało się, że 
zie ta okusa na was, Ora was ędzie ostatniego k. d ь 

chciała O z Košciota na ulicę, mo najtaisiej ai nastał lk Do: nikt. Ale 
że do ziemskich celów i zadań, może do tych Cezara. Oto próbka: Ч O Re bał 
teoryj materjalistycznych o samym chlebie, natychmiastowej, ostr. jk we 

"a może będzie chciała odurzyć was obietni z „ostrej Krytyki z mej stro- 
cami wodzenia, urzędów, bogactw, krór A Ei ržyczem zalecilem, aby w przysztošci 
aaa; tak jak ta pokusa stoi przed naroda- As Lize S „Kwadransa“ nie- 

mi i narody zwodzi obietnicami powodzenia stąwi 4 zgody redaktora była mi przed- 
i chwały, lie to narodów w myśt tej pokusy Wactaczo PS RC W ten sposób me 
z ulicy Chrystusowej zeszło na tę ulicę peł zaistni jj a ostątecznie zlikwidowanaži is z zaistniała rękojmia. iż podobny, przypadko- 

Ufam jednak iż wy tę misję Pawłową speł Wa RER RYSA w przyszłości nie bę- 

nicie, pamiętając, iż wyście uroczyście przed a aa wies sprawę po- 
nami wszystkimi, przed całą Polską pod tym Właśnie kol. O. ya kol. Dybo ь Е е 4 я : 04 Н Z 
a iść macie w naród i w skiegć, któreau Aš ufamy z. pewnością 

adis Liao : ie mi ol. O. To właśnie nie jest ym znaki е 1 1 a si is Palanga SPY potraktowanie. koleżeńskie zwłęszza, že ь S 82 i eński" również dochodzi do Zusa Chrystusa niech będzie z wami. starszego społeczeństwa. 

Wreszcie zarzut polityczności. Wzmian- 

60 NOZEGO 

Piłsudskiego. ieścić tych h ramach. 
Artykutikol. DelabIOŻEIEGO > RZY. Tego tylko trzeba było. Nadeszła Artykuł kol. Dembińskiego przy tej liście 

wyglądał wprost groteskowo.  Niniejszem zawezwana pomoc i wówczas okrą- 
wyjaśniamy to, w celu uniknięcia jąkichkol- i i ien. Nr. 3 żono dom. W jednym z mieszkań 
ma joa nei Trybunie" Miz znaleziono trzech uczestników napa: 
niedopatrzenie łamacza. Red, du. Byli to: Wł. Waszkiel, J. Bober- 

ski i W. Płaszczewski. Dochodzenie 
Z pod fłoczni drukarskiej ustaliło, że czwartym był S Zgutko. 

Miesięcznik Prawa. Wszyscy oni stanęli wczoraj przed 
Koło Prawników st, USB. pragnąc urze- Sądem Okręgowym, który po prze- 

czywistnić jeden z celów koła, IRR b prowadzeniu przewodu sądowego 

wydawanie własnego czasopiema pedjoryce skazał: Waszkiela i Boberskiego na nego, przystąpiło w br. zgodnie z uchwałą 
za na zjezdzie kół prawniczych i ekono- dwa, a Płaszczewskiego na rok do- 
micznych Y PGA „do pi mu poprawy zaliczając im po 10 
wspólnie z kołami prawniczemi w Warszawie miesięcy aresztu prewencyjnego. 
i Poznaniu miesięcznika Prawo. Pierwszy ze- A 
szyt EA pisma pod nr. 6 uka- Zgutko został całkowicie uniewin- 
zał się już jako organ wspólny Kół Prawni- niony. (y) 
czych Wiłna, Warszawy i Poznania pod na- 
czelną redakcją Koła Warszawskiego. Chcąc ERMETWESUNOWAKA WNKUWWZNNKNNNZNNEWA 
podkreślić znaczenie zaszłego faktu, należy 
uprzytomnić sobie korzyści, jakie wynikają rątom 1 artystom, którzy pracą swą lub jed- 
z wydawnictwa wspólnego międzyśrodowi* nem dziełem na nią zasłużyli. 
skowego organu, który przy współpracy Sz. _ 6 Nagroda nie może być dzielona na czę 
kolegów może stać się soczewką myśli pra- ścj, Zaniechanie przyznania jej może nastą- 
wniczej studjujących prawników. Dziś, gdy pić z przyczyn wyjątkowych na mocy uchwa- 
studją uniwersyteckie zdają się ograniczać ły sądu konkursowego, potwierdzonej przez 
do zdawania li tylko egzaminów w celu u- decyzje Rady miejskiej. W wypadku tym 
zyskania dyplomu, tego conditio sine qua non przyznanie nagrody przenosi się na rok na- 
dobrej posady, gdy studenci w znacznej wię stępny, co nie wpływa na zwykły bieg przy- 
kszości w pogoni za dyplomem, prześlizgu- znąwania nagród w terminach przewidzia- 
ją się powierzchni zagadnien. ibez należy- nych. 
tego pogłębienia przerobionego materjału 1) Do składu sądu konkursowego wcho- 

ka, najbardziej niewinna; wzmianka dwa 
tygodnie przed wyborami ma być agitacją |. 4 

> « wyborczą. Natomiast czy atakujący nas wydawanie własnego organu, o pewnym po- dzą prezydent miasta, 2 osoby wybrane przez "AA wigc mamy nareszcie miss LSB! Brak artykuł w dzień wyborów nie jest agitacją ziomie naukowym staje się zadaniem chwili. Radę Miejską z pośród jej grona lub poza 
jej w epoce gdy każde miasto, ba każda BPE Ł Sz. autorze? "Takim organem ma być miesięcznik „Prawo* niem, 2 osoby delegowane przez Uniwersytet 

Koło Prawników inicjatywę podjęło, czy mie S,B. i 3 osoby delegowane przez związek za- 
sięcznik sprosta swemu zadaniu, to zależy wodowy literatów polskich (lub instytucje 
od współpracy szerokich mas studjujących pokrewne, określone przez Radę Miejską). 

ulica i organizacja ma swoją „miss*, był przy dziś, przypuszczam, kol. O. zaciera 
krym anachronizmem, zjawiskiem anormai- Z zadowoleniem ręce, stwierdzając, iż w 
nem. Uprzytomniłem to sobie wyraźnie wczo pewnym$odłamie młodzieży akademickiej 
raj wieczorem, ujrzawszy toczący się ulicą tego rodzaju propagowanie „swej idei i re; prawników. Do tej współpracy wzywa i ża” 
Wileńską autobus komunikacji międzymiasto- kłamowanie swoich Iudzi“ jest istotni" chęca zarząd koła prawników St. DG 1s 

5 A 
tycznia w roku wydawania nagrody. 

wej „Miss Grodno". A więc i autobusy ubie- skuteczne. A.C.e kowa 11). у 9) Sąd konkursowy rządzi się regulami- 

  

Raja sie o jabłko Parysa! : . nem przez siebie ułożonym, wydaje orzecz- 
rogą naturalnych skojarzeń myśl moja —————— NSS nia większością głosów najpóźniej 15 marca 

oparła się o Warszawę. Wrócili z niej już każdego roku przyzna nia nagrody i komu- 
laureaci naszego turnieju krasomówczego — nikuje Radzie miejskiej i Magistratowi. 

ь kol. Olszewski i Henio Dembiński. Do wałki 10) Ogłoszenie nazwiska laureata i wrę* 
S o wystąpiły tylko Warszawa ` czenie odpowiedniego dyplomu następuje w 
i Wilno. — zainteresowanie podobno mniej- ciągu mies. od daty przyznania nagrody na 
Sze, niż u nas. Zwyciężył wilnianin — kol. uroczystem posiedzeniu Rady Miejskiej. 
Olszewski, z czego się serdecznie cieszymy. — (a) Podatek należy umarzać oględnie. 
Cieszymy się też trochę z porażki Henia Dem Władze skarbowe wydały pouczenie w spra 

  

bińskiego — bo naszem zdaniem niebardzo CZWARTEK czem i szefem wydziału zdrowia i opieki spo- wje umarzania podatków, przedsiębiorstwom 
zasłużył on na reprezentowanie barw Wil- 28 Wschód sł. g. 7 m. 18 łecznej w Magistracie m. Wilna odbył kon- likwidującym się z powodu trudności finan- 
na. Zresztą, on też się z tem zgadza, o ile Dziś \ ferencję o walce 2 jaglicą. Sprawa organiza- sowej. Na przyszłość w tego rodzaju wypad- 
wiem. 8 „| Grzegorza Ząchód sł. g. 15 m. 8  Cii zakladow wojewodzkich bedzie omawia“ kach bedzie stosowana jaknajdałej idąca о- 

Echem turnieju krasomówczego, jego epi jutro na na dzisiejszej konferencji z pp. starostami strożność bowem zostało stwierdzone, że nie- 
logiem był ubiegły czwartek, poświęcony | Saturnina poszczególnych powiatów, przybyłymi na które rzekomo likwidujące się przedsiębiorst- 
Sprawie pojedynku. Zagajał kol. Roman Fila- zjazd. 3 й 3 ‚„ ма, ро umorzeniu zaległości podatkowych 
nowicz; on, i koledzy biorący udział w dy- Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu — .0) Z posiedzenia Okręgowej Komisji ponownie są otwierane. 

Ziemskiej w Wiinie. W dn. 25 i 26 bm. od- 
było się, pod przewodnictwem prezesa OKZ 
w Wilnie p. St. Łączyńskiego, posiedzenie 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

Umorzenie zaległości może nastąpić jedy 
nie po kilkumiesięcznej obserwacji. 

— (b) Nowe mosty. Budowane mosty 
przez Wilję i Wilenkę pierwszy na Antokolu 

Skusji, jednomyślnie potępili pojedynek — 
' przedstawiciele organizacyj które go bronią 

nie byli łaskawie się odezwać. Rozumowanie 
ich było dość proste, wypływające z zasadni ciśnienie 

Meteorologii U. S. B. 
z unia 47 - XI 1929 r. 

| czego „pop swoje, czort swóje* — co nas średnie w m. | R: W pierwszym dniu posiedzenia Komisji koło nr. 56 drugi naprzeciw ulicy Bobrujskiej 
może obchodzić głupie gadanie... Naturalnie, 3 m. in. powzięła następujące uchwały: są prawie już na wykończeniu. Do użytku pu tak najlepiej i — najwygodniej. : temperatura ; „_ 1) Zatwierdzila szereg spraw zatwierdze- blicznego zostaną oddanė juž“w grudniu. “ W dyskusji potrącono o konieczność wpro šrednia * ec nia projektów w scaleniu na gruntach po- - Natomiast ruch kołowy na nowozbudowa Wadzenia sądu honorowego na teren USB. O SZEZOEOMYCH wsi, położonych w pow. DZiŚ- nych mostach będzie zezwolony dopiero z 

eszcze ohyda Trybuna szerzej powi, „ad za do- | M ło ad CARO ih 7 s js iańs ж ; ilni 
Tydzi Akad а ОЪ:П? Aa bę w mm. | 2) Ustalii 6 I eniė rzejęte n AC y e: m Mamie ME: ydzień Akademi a! Otwiera w tym roku i stalia wynag! nie za przeję a dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 

adwent, zapowiadając się dość ciekawie. Nie | rzecz państwa nieruchomości ziemskie, poło ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
mówię tu o jakichś „czarnych kawach” i t.p. wiatr | Południowy żone w gm. Mikołajewskiej; pow. Dziśnień- na tyfus brzuszny 10, plamisty 1, ospę wietrz 
— to jest zawsze, ale Kazik Hałaburda, „la- przeważający skiegob. własność Franciszka - Leopolda Ko- ną 4, płonicę 20, błonicę 12, odrę 165 (3 zm.) 
tający prezes Aeroklubu, dziś kierownik pro- i h x rzeniewskiego, w następującej wysokości: za różę 5, krztusiec 6, gruźlicę 15 (2 zm.), gry- 
Pagandowy. „Tygodnia“ przemyšliwa nad UW38i: pochmurne. majątek Oleszczyńce 142827 zł., za majątek pę 2, tężec 1, razem 242, z których 5 zmarło, 

Strabszczyzna 9186 zł., za majątek  Szuty 
26455 zł. i za majątek Szerje - Szeszki 33158 BALE ! ZABAWY. 
złotych. || BSE i 4 — Zabawa - dancing towarzyski“. Przy- 

„3) Ustaliła rozciągłość i granice służeb- pominamy iż dzisiaj, czwartek 28 bm. odbę- 
ności pastwiskowej obciążającej dobra ziem- dzie się w cukierni Czerwonego Sztralla na 
skie Szumsk, pow. Wileńsko - Trockiego, dochód sierot, żyjących w Schronisku im. 
własność Elżbiety Komarowej, na 1zecz Marszałka Piłsudskiego zabawa urozmaicona 
trzech działów miasteczka Szumsk i wsi Giej działem koncertowym i tańcami. Wstęp*bez- 
bule, Polany i Miżniuny. : ano płatny. Ofiary dobrowolne. 

„W. drugim dniu posiedzenia Komisji za- / —* Ostatnia sobótka przed Adwentem 30 
twierdziła układy dobrowolne w przedmiocie jj, w kole Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki 
zniesienia służebności pastwiskowej, obcią- ul. Turgielska 12 w programie: kom. „Stryj 
żającej dobra ziemskie: 1) Podworańce, gm. przyjechał" i zabawa taneczna. Początek 0 
Kozłowszczyzna, pow. Postawskiego, wła-, godzinie- 7 w. 
sność Albina i Heleny Pietkiewiczów, mna / W niedzielę zaś o godz. 7 wiecz. zostanie 

wale ciekawemi projektami. obaczymy. Minimum za dobę + 1C 

Е Herbatki „zapoznawcze“ Z nieodzownemi Maximum za dobę + 4 0C 
ańcami — już powoli się kończą, teraz za Tendencja barometryczna: s iśn eni. 

<zną się herbatki „„pożegnalne* przed ferja- : 4 ORA 

URZĘDOWA 
mi. Da wno już w tradycję wydziału Sztuk 
Pięknych weszły „Andrzejki, Będą i w tym _ , 
Toku pod egidą bodajże Cechu św. Łukasza, Zmiany personalne w urzędzie wojewódzk. 

który zdobył na wydziale absołutną hegemon- Minister spraw wewn. dekretem z dn. 23 
ję. Możeby się tam wiele znalazło tej orga” bm. mianował dotychczasowego radcę 'wo- 
nizącji do zarzucenia — nie wnikam w to i iewódzkiego p. Michała Pawlikowskiego nak 
nie chcę wnikać. Dla mnie obecnie głównym Czelnikiem wydziału administracyjnego w 
tytułem do jego — jeżeli nie sławy, to daleko wil. urzędzie wojewódzkim. 
idącej rehabitacji, jest Szopka, do której 0- . WŁ Dworakowski, dotychczasowy na- 
Pracowania już są zebrano. Cech wziął na czelnik tegoż wydziału przeniesiony Został Siebie część artystyczno - dekoracyjną, Kłub do Bydgoszczy na stanowisko starosty grodz OO S > ! łóczęgów literacką, wokalną i reklamową kiego w dotychczasowym S-tym st. służbo- TZĘCZ WSi Worońce i Podworońce, 2) Poni- wygłoszony odczyt z przezroczami na temat Tobota juź postępuje naprzód. Niektóre falki wym. : zie, gm. Bienickiej pow. Mołodeczańskiego, „Powstanie listopadowe. Wstęp na odczyt 
1 Projekty scen są wspaniałe. Nowomianowany Aa p. M. Pawii. awe nk Ci na d wolny. X 

Kolo DR . ckneło ai „ kowski obejmuje urzędowanie w najbliższych Si Ki I OTOCZIECI DAK, RTU TAL K NIK drzemyki, a mai a. Sj dnach. A : zb Pe dePEkiczo; własność Wikto е а, ię R AA žė 
Rios nie mogą się zdobyč już na.smo- P. nacz. Pawlikowski na dotychczasowem "3 esa Earrodi sowy 42 i Ošrodia Neurologiczmego Poświęcenie Garo. 
. R każnie studenckie, tradycję Po stanowisku swem w województwie zaskar- ta z wokandy z tąd, foiaśtyci, zdję- dka Neurologicznego o czem donosiliśmy ,od- 

azać powstającej przy Kole Polonistów bił sobie ogólną sympatję i szacunek. W pik Następne posiedzenie odbędzie się w dn będzie się już w dniu jutrzejszym, t.j. w 
i “ piątek 29 bm. o 12 w południe, przy 

sekcji dramatycznej. Będą nowe siły, bę- ; м šmie naszem p. Pawlikowski kieruje działem 18 i 19 grudnia, odz. 
zie ruch — gwarantuje to sprężysty zarząd łowiecki M MB Ra Ё ul. Żeligowskiego NE 1, a nie w niedzielę, jak Olonistów i wielka ilość amatorów sztuki im i w dziedzine łowiectwa swemi < pierwotnie mylnie podano. jug matycznej. Inne sekcje koła polonistów 7TZeczowemi zagadnieniami, jako kierownik MIEJSKA — Posiedzenie naukowe Wileńskiego Od- też są w ruchu. Językoznawcza pierw- tego referatu województwa, położył zasługi — (0) Statut nagrody literackiej im. Ada działu Polskiego T-wa Przyrodników im. Ko: : dla оСЕНО sm: Wsrogoj zc: 11% Mickiewicza. Miejska komisja kulturalno- Wi 22 ‚ 5 goryczno - literacka — co drugą niedzielę. Na nowem sto o zostaniu w Ziemi Wileńskiej oświatowa opracowała ostatnio statut nagro. nin. 30 wieczorem edbędzie się wy lokalna Wi Г tatnio dyskutowało się o Remarque'u. Nie a nowem stanowisku stužbowem p. Pawliko dy literackiej im. Adama Mickiewicza. Statut Twa ekarskiego (Zamkowa 24) posiedzenie €ty, nie byłem na tem ciekawem zebraniu, WSKIESO towarzyszą mu najlepsze nasze ży. ten został zatwierdzony przez Magistrat i za- naukowe Oddziału Wileńskiego Polskiego ge E iki o > zakrawa na plot. czenia. Red. wy Iš zonie artykuły: : T-wa Przyrodników im. Kopernika, na kios „ Rzekomo | ostawił wniosek, A di i к jas iino ustanawia nagrodę lite- T.: i į i i a Aa przemówienie jednej z SE: as Dieta śl iogorowym racką im. Adama Mickiewicza za pti twór- at Rt 0 A Batowski e" 
Przewodniczącego: pod unis DY! Drany przez Rady gminne, gmin: Dziewieniszki, Soły. i kqgj e 197/ku polskim na pol literatury pię- nologicznych w związku z lokainemi warunka 
dziął urządzać m Gaja: Gieco tóż wi- Smorgonie, pow. oszmiańskiego uchwaliły je 5 Nagroda będzie wynosiła 5000 zł. i bę: °° za as 
Stąpienia w naukowej dyskusji Mimouoji 2 ogłośnie prosić pana Marszalka Plłsudskie- dzie przyznawana co dwa lata, poczynając Aro Age mię otula Sną się na usta jakieś dadłwe AE go S przyjęcie obywatelstwa honorowego gd aka budżetowego 1929 — 307 AR RÓŻNE. dzo niepochlebne dla autora po Ž " tych gmin. 3) N т 5& я, : м pomysłu. Troi- a > > 5 ь 3) Nagroda ta przypaść może zarówno AW. „bi i p pomy ro (y), Specjalny wysłannik Ministerstwa >, jedno dzieło o wysokiej wartości artysty- J. E. a a UE. wieże Pó 

dn. 28. 11. 29 r. w towarzystwie delegata 

Sza zaczęła, STO w poniedziałki od 19, hi- 

£ później tegoż dnia odbył się wiec „o. P i ieki i g CZE „YA SIĘ W „»0- Pracy zwiedza zakłady opieki nad dziećmi. 4 tak-"również ае 
Z 7 zh e Przybył do Wilna delegat Ministerstwa Pracy A lae: SE eta WO | 
i RE й i- i opieki społecznej radca ministerjalny p. Wa ке а й y. na 4 

Bie m aa asi, praworzad- claw Kowarski, celem zwiedzenia zakładów wady a” B ie RE Ra SWO ZX Prostu e ec R a Po- opi E SEEN. Najbardziej interesowały wszystkiem čia Žektiono Žalia kul. KE: A stem 7 pcony” lak właśnie za- p. Kowarskiego sprawy organizacji central- tura ziem w fi ае Sg) tania ze być powinno! Poco — mówię zupełnie Sj PARZONA do walki z ata gruźlicą i kiego "Księstwa Liłewakiege adas Wie! go z. w non: R у akcja zešrodkowana w stacjach opieki nad osoby urodzeni Jub i- ziemiami wstania li авн Pozyji ^ AS в czeni ub pracą z temi ziemiami wstania listopadowego odbędzie się w koście- Dr. E. GLOB s iećmi jedzeniu dwuch zakładów ja- związane, jeżeli dzieła ich odpowiadają wa'- le = S S aaa 5 oaze 
(choroby skórne i weneryczne). 

glicznych w Wilnie p. delegat odbył konfe- runkom art. 3. 

_ POWRÓCIŁ. Wileńska 22.'(10-12i5-7) 
dn A 

      
   

    

    
   rencję z p. wojewodą wileńskim. Następnie z — 5 Мает i jeć : ‚ 4 e CAE oda winna mi naczelnikami wydziałów: zdrowia dr. Rudziń- di S A ów: zdro! d zachęty, dla tego przyznawana powinna być skim i wydziału pracy i opieki społecznej Jo- raczej młodszym i w pełni sił sia lite. będa się we wszystkich oddziałach garni: 

"8) Termin zgłosze nia kandydata upływa =* 

łównych. W sztuce tej wystąpi raz pier- « po p 

na święto „Powstania listopadowego” i po- stycznego. 

Mazowiec- 2 sobotę o godz. 3.30 odbędzie si 
utnia 

t S listopadowe Wystawionią będzie wartościowa 
29 listopada rb. jako rocznicę po. włoska z 18-go wieku 

niego. Ceny miejsc najniższe. 

10 rano „Uroczyste nabożeństwo z kazaniem. dzi 
W nabożeństwie wezmą udział delegacje woj od 
skowe. Po południu w tym samym dniu od. ce: 

ukaże się wyborna krotochwila A. Grzymały 
es A ASA RA AL AŻ OR NO 0, ya ESA a Es S i 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

<. Te. 

Sfefanji z Maleckich HURYNOWICZOWEJ, 
wdowie po pułkowniku wojsk polskich, a nam przy- 
szli z otuchą i pomocą w tych ciężkich chwilach 
szczere Bóg zapłać składają 

CÓRKI i RODZINA. 
RET RRRSADESEOOGETAOE AM TESS DET H» W OROROORK PCE WEP SKYA TEK TRO OE ESEE 

Jak pracowali zdemaskówani przemytnicy 
Afera przemytnicza Arluka, Szczybełki i innych nie przestaje wzbudzać powszech. 

nego zainteresowania. 
Szczególnie dużo mówi się o aresztowaniu Szczybełki który uważany był za wiel- 

kiego służbistę i bezwzgiędnego dia urzędników w razie ujawnienia jakich kolwiek u- 
chybień z ich strony. Dość dobrze sytuowany jako urzędnik ósmego stopnia pełnił obowia- 
zki zastępcy kierownika urzędu celnego (nie prezesa) od paru lat. Przez jego ręce przecho 
dzity wszystkie dokumenty dotyczące przewozu towaru  nadsyłanego z zagranicy. Os: 
to łącznie z siedzącym na Łukiszkach rewidentem i rzeczoznawcą celnym Wiszniewskim 
dopuszczał się fałszerstwa protokułów oględzin zawartości transportów towarów spro 
wadzanych przez przemytników. Z tytułu swego stanowiska miał możność wyciągania 7 

deklaracyj o nadaniu bągaży podróżnych by aastępnie wykorzystać dla sprowadzeni 
ontraoandy. 

Arluk jako rozporządzający dość znacznemi sumami i jako kierownik ekspozytur; 
berlińskiej ekspedycji umożliwia przemytnikom otrzymanie towarów. 

Arluk wciągnął w swe sieci potrzebnych mu urzędników opłacając ich z ogromnyci: 
nadwyżek otrzymanych z malwersacyj celnych. Nielegalne towarów pociągało 
za sobą ukrywanie faktycznych dochodów, fałszowanie ksiąg handlowych i przedkładanie 
władzom fałszywych obrotów co ujemnie odbijało się na wysokości wymierzanych podatk. 

Zamieszani do atery urzędnicy kolejowi m. in. Bury byli używani do fałszowania de 
klaracyj przewozowych kolejowych. Za ich to pośrednictwem przez Zemgale szły jabłka 
rumuńskie, jedwab niemiecki, futra, masło, deklarowane wszystko jako surowiec. Poró. 
wnania przekazów łotewskich i polskich na te transporty dają niezbity dowód ich winy. 

Krasner był „przewodniczącym sekcji futrzanej. Ten dział przedstawiał najmnie 
niebezpieczeństwa. W razie rewizji miano w zapasie cały szereg dokumentów stwierdzają - 
cych „niezbicie* że futra nie są wcale niemiecke że sprowadzono je drogą legalną. Tego 
rodzaju dokumentów dostarczała Warszawa gdzie rzekomo towar został kupiony. Ujawnir: 
nie kombinacyj z paszportami podróżnych i przewożenie na ich rachunek przemytu u 
niemożliwiło tym razem Iganie się. 

Duże zyski pozwoliły przemytnikom nie yiko na płacenie łapówek lecz i na odpowied. 
nie zabezpieczenie skompromitowanych. Dowodem tego było nagłe zniknięcie strażnik: 
celnego Sienkiewicza, który po zdemaskowaniu go został przez bandę przewieziony aż 
do Algieru. Obecnie aktualną również jest sprawa tajemniczej kradzieży zasekwestrowane 
ę u Arluka w r. 1928 jedwabiu, który złożony w składach celnych zniknął jak kamiora 

prawdzie władze policyjne ujawniły sprawców, lecz zachodzi podejrzenie, że bya to spr.. 
wka samych przemytników. 

Dowody rzeczowe zabrane podczas onegdajszych rewizyj są również podane szcze 
gółowej ekspertyzie fachowej. Pozwoli to na scisłe określenie szkód wyrządzonych przez 
szajkę. W związku z ujawnieniem afery do władz napływają liczne anonimy, co umożli 
wia zebranie szeregu szczegółów i faktów obciążających laresztowanych i osób 
pozostających dotychczas na wolności. (c) 

ESA WRO I TNS S NERTI anos SKA т РОИ 

zonu okolicznošciowe pogadanki na temat Na srebrnym ekranie 
powstania listopadowego. 

° — — (a) Policja winna zająć się naganiacza 

„MIASTO MIŁOŚCI* W HELJOSIE. 
Trudno jest nie podziwiać karjery filme 

mi koło Sądów. Usunięci z gmachu sądowe- 
go naganiacze „adwokaccy* ulokował się ca- 
łą gromadą koło Sądów a S e авна Pietoricza 
ulicy Mickiewicza na znacznym odcinku. a pionų 5 kotki Mon | 

gwardji, następnie oficer Denikina i Wrangla. 
ten emigrant rosyjski, rzucony na bruk Bel 

9 i pomoc w tym kierunku okazuje. 
aką jest jedna wersja o Pietrowicza 

pochodzeniu. 
Są i inne, mówiące że jest on Rumunem, 

że jest Serbem co stąd ma pochodzić, że te: 

Dziwne, iż mimo że.wszyscy widzą ich 
jak Sin p AU i a ciagną 
do „hadwokatėw“ niewidzi tego 0 poli- t О Е „Bel 

cja. Naganiacze znajdują się 2 GOA gradu, oddzielony od rodziny, gus als 
sterunkach od godziny 8 do 10 rano. Potem ponoć, dotąd gdzieś w Rosji, trafia, j Aa 

znikają. Že trudno wyplenič tego rodzaju o- głosi, w Serbji na jakiegoś reżysera ma. 

szustów to jest zrozumiałe, ale ostatecznie nego, który przyjrzawszy się Mat 8 о- 
О wiek owi, doradza mu wybór zawodu aktor: 

— (b) Sami rzemieślnicy będą utrzymy- 

wali własną Izbę. Potrzeba załatwienia spra- 

wy pokrycia budżetowego lzby Rzemieślni- 

czej nasunęła zainteresowanym myśl znalezie 

ia źródła pokrycia nie w projektowanem spo Seri a 

SG Sa MA dodatków do świadectw Serbski reżyser — doradca Iwana, właśnie 

przemysłowych trzech najmniejszych katego- ES miał się nazywać..., więc może oj 
ciecr... 

ryj lecz obciążyć opłatami same zakłady rze- 

mieślnicze któreby również uiszczałyby pe- 
wne ustalone sumy w zależności od ilości 
zatrudnionych w zakładzie czeladników i u- 

<zni. > 
— (0) Dolarowki na raty. Przeszło już 

od roku działają na terenie m. Wilna agenci 
różnych prywatnych banków, przeważnie kra 
kowskich, sprzedający na raty obligacje pań 
stwowe jak dolarówki, premjową pożyczkę 
inwestycyjną i t.d. 3 

Wobec tego, że na podstawie obowiązu- 
jących u nas przepisów, tego rodzaju tran- 
zakcje są surowo zakazane, władze odnoš- 
ne będą pociaga“ powyższych agentów do 
odpowiedzialności karno - sądowej. 

— (0) Gmach archiw alny niszczeje. Do 
rzędu kamienic opuszczonych należy niewy- 
kończony dom po Bunimowiczu, położony 
wpobliżu teatru na Pohulance, Dom ten naby 
ty przez śp. mec. Wróblewskiego, był zarzą- 
dzany po jego śmierci przez Komitet bibljote 
ki im. Wróblewskich, który przez cały czas 
swojej. administracji, trwającej kilka lat, nie 
rozporządzał żadnemi środkami, aby zabez- 
pieczyć nieruchomość od niszczących wj 
wów: topniejących śniegów, deszczów i wil- 
goci. Obecnie, jak wiadomo, ta nieruchomość 
została nabyta przez rząd dla umieszczenia 
Archiwum państwowego. Jeżeli, jak głosi 
opinja a Kami Po 

nie będzie zabezpieczona przed zimą, to gro- : 2 т : 

i pebezięczestwo, że zstamie SĘ zna аст че уе ж е° днао Р 
ruderą, którą nie opłaci się przerabiać na na zasługuje cilkówicie or A 

gmach archiwalny i sprawa lokalu dla Ar- jet З Fin ją MAĆ 
„SE PER 5 pod względem wy* 

ŚM аща szpitali. Duża ilość Konania, jak też pod względem reżyserji, jak 
chorych spowodowała, że ostatnio w szpita. pono: pod względem techniki kinematogra* 
lach miejskich daje się wysoce odczuwać SU SF ZAS A $ 
brak miejsca. Szpital žydowski nie može juž solis > e > Kal RACE iej cy- 
przyjąć więcej chorych wewnętrznie, zaś w CRS a r jej biedą, humorem w- 
szpitalu św. jakóba na oddziale chirurgicz- PSO zi SENS 
nym dostawiono dodatkowe łóżka, zaś cho. | ! taksamo, jak bujne i beztroskie jest ŻE 
rych wewnętrznie wobec skasowania oddzia- Cie tych ludzi z Q_ uartier Latin, czasem В 
łu dla a: chorych kładzie się na inne od. duiących, E CE A „bawiących, Ša 
działy. Przedwczoraj zaś dostarczonego do "ierównie wartki jest tok akcji obrazu, który 
szpitala chorego zatrutego ołowiem (o czem t9 Życie odtwarza. 

w rubryce „wypadki i kradzieże” podawaliś- 
my) musiano ulokowąć na oddziale psychja- 
trycznym(!!!). 

Jak na tem wychodzą chorzy nie tru 
zgadnąć. Sądzimy, że obecnie przy układa- 
niu nowego budżetu sprawa oddziału wew- 
nętrznego dla mężczyzn zostanie odpowied- 
nio załatwiona i odpowiednie fundusze na 
otwarcie tak niezbędnego oddziału zostaną 

Ale wszystko to nie jest ważne, w czem: 
innem zawiera się punkt, ciężkości karjery 

Pietrowicza, * 
Oto trafił on do „Ufy* — do berlińskiej 

uż wytwórni fiinowej. Stało się to lat kilka te- 
mu. I jak raz trafił, jak go po raz pierwszy 
pokazano publiczności, tak coraz bardziej i 
bardziej staje się popularnym, coraz bardzie; 
lubianym i dziś jest niemal u szczytu sławy. 
u szczytu powodzenia. 

„On zarabia!?!* powiedziałby w tem miej 
scu zaraz Lopek Krukowskiego z Qui pro 
quo, nas to jednak mniej interesuje, nas za: 
stanawia fakt, że w ciągu kilku, na palcach 
liczonych łat, Iwan Pietrowicz stał się jed- 
nym z najpopularniejszych artystów filmo 

wych. Europy, po zawojowaniu której, już po 
sukcesy w Ameryce sięgnąć zamierza. 

A zachwycają się Pietrowiczem wszyscy. 
Zachwycają się oczywiście panie, których za 
zwyczaj na każdym filmie z udziałem jego, 
jest wśród publiczności większość. Nawet pa- 
nowie życzliwem okiem patrzą na Pietrowi- 
cza, mimo, że pochłania on całkowitą u 
wagę ich sąsiadek, co wogóle do gustu płci 
brzydkiej nie przypada. 

Coś niesłychanego! 
Obecnie w „Heljosie* mamy właśnie obraz 

z udziałem Pietrowicza. To decyduje o jego 
LL o t.zw. „kasie', którą napewno 

Zrobi. 

Pierwsze akty „Miasta miłości”, zawiera- 
jące sceny np. z balu — to szampan, bo 
tylko z nim porównać można tę niesłychaną 

ало węrwę, tchnącą z ekranu, to tempo zabawy 
iście szampańskiej i choć grosze kosztującej, 
zadowolenia uczestnikom dającej za tysiące. 

Tak bawić się potrafi chyba tylko stuł- 
denterja i do tego właśnie paryska. > 

ł jeszcze jedną cechę ma film z AA 
х LŽ > . su* — oto obok scen naprawdę wesołość 

w budżecie uwidocznione. budzących, zawiera on sceny bardzo powa- 
TEATR I MUZYKA. żne i nastrojowe. Nieoczekiwane całkiem 

у zakończenie obrazu, stanowi miłą niespodzian 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś „Sen kę dla publiczności. 

nocy letniej* baśń czarodziejska Szekspira z Partnerami Pietrowicza są: Carmen Boni, 
muzyką Mendelsohna. Dotychczasowe przed- wdzięczna i miła, Francuzeczka, znana już 
stawienia tej sztuki odbyły się przy wysprze Wilnu, jako niejednokrotna partnerka Mozżu. 
danej do ostatniego miejscą widowni. Na* china, Oraz Gina Manes, w przeciwieństwie 
stępne widowisko „Snu nocy letniej" wyzna- do pierwszej, niesympatyczna, domniemanie, 
czono na „sobotę. Niemkini. 

— Dziesięciolecie Reduty. Jutro w teat- Nie tak dawno grała rolę tytułową w 
rze miejskim na Pohulance odbędzie się ob: „Djablicy z Tripolis'u". 
chód dziesięciolecia, na którym odegraną zo- Obie panie są w „Mieście miłości* cał- 
stanie sztuka St. Żeromskiego: „Uciekła mi kiem na miejscu i obie są b. dobre. 
przepioreczka“. Na obchód ten przyjeżdża du Nad program Heljos daje widoki z Kali. 
że grono osób z Warszawy, z Krakowa i sza. 
Lwowa. Po pierwszym akc. społeczeństwa wi Mam wrażenie, iż jest to urywek z filmu 
leńskie złoży hołd zasługom Reduty. Bilety propagandowego miast polskich, wyświetla- 
na obchód są jeszcze do nabycia w Kasie nego na Powsz. Wystawie Kraj. 
teatru Lutnia. Szczerze radziłbym dyrekcji Heljosu aby 

* — Teatr miejski w Lutni. Dzisiejsza prem wykorzystała kolejno i inne fragmenty tego 
jera „Fotel 47“. Oto tytuł dzisiejszej premje- obrazu dla swych nadprogramówek. 
ry w teatrze miejskim w Lutni. Nowość tę Publiczności masa. Nic dziwnego — Pie- 
posiadającą kapitalne sceny wiele humoru i trowicz na ekranie. Omega. 
dowcipu, wprowadza na scenę dyr. A. Zel- 
werowicz, jednocześnie kreuj ac jedną z ról 

  

Siedleckiego ,„Maman do wzięcia”, w teatrze 
Lutnia wesoła groteska B. Winawera „R.H. 
Inżynier" Bilety już są do nabycia w kasie za 
mawiań. 

wszy w Wilnie znakomita artystka Teatru 
Krakowskiego p. Janina Werniczówna. Inne 
role wykonują najlepsze siły zespołu arty. 

— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej. 
ę w teatrze 

przedstawienie dla młodzieży szkolnej. 
komedja 

„Oberżystka* Goldo- 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Ognisko kot. — Hrabia Gogliostro. 
Hedjos — Miasto Miłości. 
Hollywod — Manolescu. 
Słońce — Samotni. 
Światowid — Noc poślubna. 
Wanda — Złodziej z Bagdadu. 
Lux — Alraune. 3 
Eden — Tajemnica starego rodu. i 

Kino miejskie — Serce lotnika. 

— Przedstawienia popoudniowe. W nie- 
elę najbliższą o godz. 3.30 w obu teatrach 
będą się przedstawienia popołudniowe po 
nach zniżonych. W teatrze na Pohulance 
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WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (y) Znów rabunkowy ma pro- 
„ wincji. W dniu 25 bm. między godziną 16 a 

17 na mieszkańców wsi Łazewicze gm. bie- 
nickiej Radkiewicza Mustafa i lljaszewicza 
Samuiła, powracających furmanką z m. Kre- 
wa na drodze we wsi Szyłówicze, gm. krew- 
skiej napadło dwuch osobników którzy zbi: 
wszy ich pałkami do nieprzytomności zrabo - 
wali Radkiewiczowi 155 zł. 80 gr. i Iljasze- 
wiczowi 53 zł, poczem zbiegli. Poszkodowańń 
poznali jako jednego z tych napastników Ja: 
na Pachowicza, mieszkańca wsi Czerkasy, 
gm. krewskiej, którego też uwięziono. Za dru 
gim wdrożono poszukiwania. 
| — (e) Spadł ze strychu. Wczoraj w dzień 
schodząc ze strychu spadł ze znacznej wyso 

* kości Konstanty Malko lat 15 zamieszkały 
przy ulicy „Murarskiej 14. Doznał on ogól. 
nych potłóczeń. 

— (c Połknął gwoźdź. Podczas spoży- 
wania śniadania uległ poważnemu udławieniu 

ę lzaak Truchowski za kały przy ulicy 
Subocz 11. Okazało się, że Szuchowski poł: 
knąt gwożdź który najprawdopodobniej znaj 
dował się w chlebie, 

  

      

    

     

  

— (c) Na tropie sprawców okradzenia , 
skiepu jubilerskiego, W miesiącu kwietniu rb. 
ze sklepu jubilerskiego Fina przy ulicy Mi* 
ckiewicza 22 dokonano kradzieży biżuterji, za 

tciowej, zegarków i t.d. wartości kil- 
e tysięcy złotych. я 

Dopiero teraz ekspedjentka tego sklepu 
poznała u pewnej osobv zegarek złąty „Cy:* 
ma: 
kradzieży. Dalsze śledztwo najprawdopodob- 
niej natrafi na ślad sprawców tej kradzieży. 

   
         

  

    
   

    

     

     

— (c) wypadki za dobę. Za czas od 
26 do 27 do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilni óżnych wypadków. W tem by- 
13: krad kłóceń spokoju i nadużycia 
alkoholu oczeń administracyjnych 37, 
resztę podaj w tej samej rubryce. 

(c) Dziecko wpadło pod samochód. 

  

       
Przy zbiegu ” Niemieckiej i Rudnickiej 
trafna pod pr. żający samochód niewia- 
domego pochodzenia 8 letnia Estera Nach- 
manówna (Niemiecka 21) która doznała po- 
wóczenia nóg i poranienia głowy. 

„— (c) Nagie zasłabnięcia. Na ulicy Zawal 
nej róg Trockiej wpad na chodnik robotnik 
Jan Mard (Szawelska 6). Lekarz nie mógł 
stwierdzić przyczyn zasłabnięcia i skierował 
chorego pod opiekę rodziny. 

    

— (c) Zasypany ziemią. Podczas robót 
kanalizacyjnych przy ulicy Subocz 2 osunę* 
ia się ziemia i pała będącego wówczas 
w rowie robotnika Józefa Aksztulewicza za- 
mieszkałego przy ulicy Uniwersyteckiej 1. 
Dzięki temu, że wypadek natychmiast zau- 
ważono zasypanego zdołano odkopać tak że 
nie doznał on zbyt wielkiego szwanku na 
zdrowiu. 

— (c) Taksówka zderzyła się z dorożką. 
Wskutek nieostrożności kierowców na ulicy 
Zawalnej taksówka Nr. 14059 wpadła na do- 
rożkę powożoną przez Władysława Janowi 
cza (Šiomianka 6). 

Wskutek zderzenia w dorożce pękło koło 
i resor. Szoier taksówki widząc wypadek 
zdołał zbiec tak, że zanotowano jedynie 
uumet samochodu. 

— (c) Warjat uciekł ze szpitała. Ze szpi 
tala psychjatrycznego przy ulicy Letniej 5 
xorzystając z chwilowej nieuwagi służby 
zbiegł umysłowo chory Piotr Odniostko lat 41 
O ucieczce warjata powiadomiono policję, 
która wszczęła poszukiwania. 

  

   

który jak okazało się pochodził z tej ; 

SPORT 
NAPRZÓD (G. ŚLĄSK) — OGNISKO (WIL- 

NO) 8:2 (7:1) 
W niedzielę ub. mieliśmy możność obser- 

wowania meczu piłkarskiego o wejście do 
PLPN rozegranego przez drużyny, które zdo- 
były mistrzostwo swego okręgu. Do boju sta 
nęły więc drużyny: Naprzód i Ognisko w 
swych najlepszych składach. 

Po gwizdku sędziowskim Ognisko przej. 
icjatywę stwarzając kilka groźnych 

sytua pod bramką gości, owocem któ- 
rych jest główka Zienowicza I, która przy- 
nosi prowadzenie, 

Po kilkunastu minutach goście otrząsają 
się z tremy i zaczynają atakować. Od tej 
chwili losy Ogn. są pi dzone. Bramki par 
dają jak z rogu obfitości i — do połowy me- 

u maliczylišmy ich siedem. Wśród graczy 
i i zdenerwowanie. Coraz więcej 

przyjemnych fauli. Po przer- 
aprzód mając za sobą pewną wygra- 

poczywa na łaurach grając więcej defen 
Ognisku udaje się w tym okresie 

cze jedną bramkę poczem zaj- 
wyłącznie utrącaniem przeciw. Do- 

zi do gorszących scen, w wyniku któ- 
ych sędzia zmuszony jest usunąć z boiska 

trzech graczy, a w tem dwóch gospodarzy. 
e okazali się zespołem dobrze zgra- 

o silnym ataku i dobrej technice, mo- 
im przeto życzyć wejścia do Ligi. 

Sędzia p. Hoffbauer przez swe mylne roz 
zygnięcia wyprowadził z równowagi publi 

reagującą zbyt głośno pod jego adre- 
T. 
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RADJO 

Cwurick, dnia 28 listopada 1929 r. 

11.55-12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu i kom. meteroloziczny. 12.30 
—14.00: Transmisja z Warszawy, Koncert. 
15.40—1600: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewską. 16.00 — 16.15: Komu- 
nikat LO.P.P 16.15 — 17.00: Muzyka z 
płyt gramof. W progr.: „Wielcy soliści": 1) 
Paderewski, 2) Kreisler, 3) Patman, 4) Cas- 
sado, 5) [hibasd, 6) Freman,.7) Moryni. 
17.00—17.15: Nieco poezji. 17.15—18 00: 
Trans. z Warsz. Odczyt i koncert. 18.00 — 
18 45: Przemówienie min. oświaty Sławomi: 
ra Czerwińskiego. Transm. z teatru Wiel- 
kiego na Ponulance. 18,45 - 19.10: Pogadan= 
ka rad otechniczna. 19.10—19.35: „Ustrój 
Francji za Ii Republiki" odczyt wygłosi 
prof USB. lwo Jaworski. 19 33 — 19.55: 7 ma 
lekcja języka niemieckiego. Prow. dr. 
Włodzimierz Jacobi. 1955 20.15: Program 
na piątek, sygnał czasu z Warsz. i rozmai* 
tości, 20.15—21.15: Koncert. współczesn į. 
muzyki fortepianowej i wiolonczelowej 
w wyk. Alberta Katza (wiolonczela) i Na- 
poleona Fanti (fortepia”) Akomp. I. Szab-- 
saj. W progr.: 1) Ottorino Respighi—Ada- 
gio con Variazioni (wiolonczela). 2) Pro- 
kofjew: a) Opowiadanie starej babuni op. 
31- 2,4, b) Preludjum C-dur Ś. Różycki — 
„Legenda“ 4, Szymanowski—4 etiudy Op. 4. 
a) Rs. moll b) Ges moll e) B. moll d) 
C-dur (fortepian) 5, Manrel de Falla „Šu- 
ita populaire espagnole", a) „El Pano mo- 
zano*, b) „Nana”, c) „Cancion*, d) „Asturi* 
anu“, e) Jota (wiolonczela). 21.15—23.00: 
Transmisja z Warszawy, Słuchowisko, felje- 
ton i komunikaty. 23.00—2400: Mužyka 
taneczna z rest. „Brystol* w Wilnie. 
  

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 27 listopada 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary St Zjedn. 8.89 

ъ е й 
4 proc. Prum. Poż' lnwestycyjaa 100 zł. w 

* = vocie 1171 pół. , 
Czeki i wpłaty. sveiki būk 

Ruble 46,55 
zastawne. 

4 i pół proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 100 zł. 
w złotych 51,05--—.— 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 listonada 1929 1. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz, Sprz. Kupno 
Dolary 8,89, 8,91, 8,87, 

Belgija 124,69, 125,00, 124,38 

Kopenhaga 238,94, 239,54, 238,34 

Budapeszt 156,00 156,40 155,64 

Holandja 359,20 3566) _ 358,80 
Londyn 43,48, 43,59 43,38 

Nowy-York 8,89 8,91 8,87 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,11, 35,20 35,02 

Praga 26,44 26,51, 26,37,5 

Szwajcarja 173,00, 173,43, 172,5 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 239,57, 240,17 238 93 

Wiedeń 125,43 125,74, 125,12 
Węgt; 155,57 155,97 1557 
Wło hy 46,67, 46,79, 46,55, 
Marks niemiecka 213,37, 
Gdańsk 173,91. 

Papiery proceutowe 
Pożyczka inwestycyjza 116.50. Prem- 

jowa dolarowa 63.50 5 proc. konwersyjaa 
49,90, 6 pror.dolarowa 80.— 10 proc. kole" 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 40,25. 8 pras, 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Kola., ob. 
gacje В. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 46,75 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,50. 10 proc 
Siedlec 69,—- 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 83.25. 5 proc 

   

Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74, 4 proc Ę 
ziemskię 47. 6 proc. poź. konw. Warsz. 
—51, 4 i pół proc. warsz, 46,50 Kalisz 57, 

Akcje. 

Bank Polski 169,25 168.— Powszecht y 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
75.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 2850 Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18. Norblin 80. Ostrowiec 70: 
Starachowice 2200 — Zieleniewski 830,— 
—80. Parowozy 24. Węgiel 71.— Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9  Spiess 152, 
Lilpop 33.75 Zachodni 78.50 Kijewski 90, 
Klucze 8.50 III em. 73,50. Siła i Światło 
103 Firley 41. Bank Dysk. 127, Nobel 12,50 
Rudzki 28,90 Haberbusch 101. Bąck Hand- 
lowy—119 Starachowice 22.25— 

UAB MU KAA EAS 

„ ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków | 

  

Kino Miejskie 
SALĄ MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5,     

Qi a.ia 28 listopada do 1 grudnią 1929 r. włącznie bądą wyświetiaue filmy: 

„SERCE LOTNIKA” 
Dramat serc młodych lotników. Aktów 10 W rolach głównych: SUE CAROL, 
i LONIS DRESSER. Nad program: „MILI KREWNIACY* 
g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Nastepny program: „PRAWO i BEZPRAWIE%. 

{ 

+ | 
DAWID ROLLINS, 

komedja w 2-ch aktzch. Kasa czynna od 

  

  

  

  

  

  

A Dziśj Największy przebuj Swiata! Cudo film sezonu! Najpiękniejszy amant Europy ГМАМ PETROWICZ 
KINO-TEATR | otoczeniu czarujących gwiazd: CARMEN BONI i GINY MANEŚ w najpiękniejszem  arcydziele erotyczną 

66 | „Studentka z $ A $ € Krzyk młodego żywiołu na cześć į » Е “ А miłości. Najnowszy — Си& Paryža: „HIEb US Quartier_Latin* E TO EB. R Rewia „LIDO*. Bal maskowy, woj 
ileńska 38. chłonął 500 tysięcy fr. z udziałem 10.000 csób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15. | 

Dzi : Największa sensącja ekranów polskich! Niebywały dotychczas konkurs najw. gwiazd ek } TWAŃ { КММО-ТВАТЕ  |MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM, DITA PARLO i HENRYK GEORGE W przebojowym obrazie teżyseri W. > . * „p; МУзра: 18;у Kim na tle równie sensacyj | 
„AOLLYWEJD ITurzańskiego p. L MANOLESCU, „Dientelmen Włamywi t jak dramat,cznych przygód rame 
Mickiewi:«1 22, [słynnego „Króla niebieskich ptaków*. Dzieje słynnego międzynarodowego aferzysty, który pada ofiarą dra 

pieżcej kobiety-wampira. Akcja dzieje się w Paryżu, na Riwjerze, we Włuszech iw Szwajcarji. 
Początek seansów o g. 4, 6, 8, + 10.20 

Wspaniały romans dwojga serc w realizacjj genjalnego Dr-“ 
Kino - Teatr Dziśl „„SAMOTNI** PAWŁA FELJASA, Role główne octwarzają pełna roku ć alta # 
Sion 8“ sa „__ chluba „Ameryki BARBARA KENT i bożyszcze kobiet GLENN 

” G TRYON. Emocjonująca treść, nowe tryki reżyserskie na tle wspaniałego Luna-Perku. Nigdzie tak berazo me 
ui. Dąbrowskiego 5 

  

® « 

    

RORRG GCUKRERRONNARBYSKA NOR BEZARDNKA SEZ: M 

PIANIN: 
Fabryk: „Pieyel — Paris", 
Fibiger", „A. Drygas'' „Sommerfeld" 

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

i SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 
BUVO MMI DS M NAA SEAAREBU DONRAMOKG NOW I) 

Otrzymano najnowsze 
modele 8 

odczuwa się samotności, jak w wirze wielkiego mizsta pośród miljon6w <bcych zajętycn sobą istnień, (to 
jest motto filmu „Samotni*.) 

WIELKA © | 
rzedaż reszteki 

„M. GORI 
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Poszukuję 
na wyjazd korepety- 
tora ao ucznia Г К1а- 
sy gimn. humanistycz- 
nego Zgłoszenia: Kier 
niński, majątek Ho- 
łubicze, poczta loco. 
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| Mamy do sprzedania | 
folwark obszaru 30 ha. z b. dobremi 
zabudowaniami i dobrej glebie z in- 
wentarzem żywym i martwym. Zgło” 
szenia: Ajencja „Polkres* Wilno, uł. 

12 kim. od Wilna ładnie położony | 

Królewska 3, tel. 17-60. 0 i 
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JOHN IRONSID. A 

Rozdział XV Osten mijczy a 

Nie mogę tego zrozumieć, Vinni, 

zdaje się cały świat jest tego samego 

zdania, co moja matka. D 

May przerwała, bo gardło jej się 

"  ścisnęło. 
— Ależ nie moja miła. Ty, ja, jerzy 

twój ojciec i Osten, jesteśmy wszyscy 

przekonani, że to nie prawda, a adwo: 

sat Spedding również. 
— Nie wiem ico myśli Spedding, — 

odpowiedziała wolno May. — Spędzi- 

'am z nim cały dzień, bo musieliśmy z 

aim omówić moc spraw i on zrobił na 

'mnie bardzo dziwne wrażenie: Jest 

zbyt milczący, skryty... i to właśnie 

„anie zaniepokoiło. 

— Bo adwokaci zawsze lubią nada: 

wać sobie pozory tajemniczości. Cóż 

on ci powiedział? 

— Opowiedziałam mu całą prawdę, 
którą znam od Rogera, wytłumaczyłam 
inu, czemu Roger szukał lady Rowson 
u Cazzioli, czemu się spóźnił na ślub, 
ale on odpowiedział dosyć niedbale, że 
wie o tem wszystkiem, ale że ta cała 
historja nie ma żadnego znaczenia gdyż 
aie opiera się na żadnych dowodach, 
ani świadkach. Ach gdybyś ty wiedzia 
la Vinni, jaki ból zadał mi: temi słowami 

' Szczególnie uderzył mnie jego ton — 
„Na szczęście" — dodał dla uspoko- 
*ania mnie, oskarżenie powinno być 

__ »parte na dowodach, więc niech prze- 
_ciwmia strona stara się udowodnić mu 
winę, jeśli potrafi!" 

— Powiedział „na szczęście'* takim 
tonem, jakby tylko na to liczył, że 
tych dowodów nie znajdą, gdyż on nie 
może liczyć na znalezienie dowodów 
niewinności Ragera! 

— — Jakież to głupie! Ale jestem 

    

nia wszystkich adwokatów. || 

— Nie powinnaś przejmować się i 

tracić odwagę, — dodała serdecznie. 
— Tak, ale bardzo mi smutno. On 

ma nadzieję, że Brown zgodzi się pod- 
jąć się obrony. 

— Ach, to byłoby świetne! Osten 
mówił, że Browna z nikim porównać 
nie można! 

— Ach, Vinni, to było bardzo głupie 
ale wychodząc dziś rano z domu, nie 
mogłam oprzeć się nadziei, że Rogera 

dziś. jeszcze „wypuszczą. — A teraz 
sprawa się odkłada, a potem... potem... 
Spedding mówi, że Roger nie niknie 
sądu, będzie musiał przesiedzieć w 

więzieniu kilka tygodni, 'a może i mie- 

sięcy! Proces nie odbędzie się przed 
styczniem. Biedny mój Roger! 

Nieszczęśliwa kobieta zakryła twarz 
rękami i załkała głucho. Vinni milczała, 
nie wiedząc, jak ma pocieszać nieszczę 
sną przyjaciółkę. 

Cały dzień May starała się być spo- 
kojną i wesołą, aby nie dręczyć swym 
smutkiem otoczenia i przyjaciół, którzy 
ją odwiedzali. 

Ale teraz, gdy została z przyjaciółką 
najbliższą, ręce jej upadły, przestała 
wierzyć we własne siły, ogarnęło jej 
zmęczenie i zniechęcenie... 

Ojciec poszedł do domu, ale miał 
powrócić ро obiedzie, dla omówienia 
trudnego zagadnienia: skąd wziąć pie- 
niędzy na organizację obrony Spedding 
oznajmił, że potrzebna jest suma nie 
mniejsza od pięciu tysięcy funtów. 

Trzeba było iznałeźć te pieniądze, 
ale nie fniała pojęcia, skąd je weźmie. 
Roger pobierał dużą pensję ale pozatem 
nie miał kapitałów, jeśli nie liczyć 
kilkaset funtów, złożonych na zakupy 
do nowego gospodarstwa. May miała 
procenty od! kapitału, pozostawionego 
przez jej ciotkę, lecz pieniądze te były - 
nie do podjęcia ze względu na warunki 
w testamencie zawarte. Wobec tego 

go zabarwienia. 
Gdyby chodziło tt o inną sprawę, 

sir Robert Rowson napewno pośpieszył 
by z pomocą. Ale obecnie był on naj- 
zajadłejszym wrogiem Rogera, a wply“ 
wy i bogactwa jego służyły stronie 
przeciwnej. 

— Nie wiem dla czego, — ciągnęła 
dalej May, wycierając łzy. — Ale wy- 
daje mi się, że wszystko przeciwko nam 
się zmówiło? Dlaczego tak? Za co 
spadła na nas tak ciężkie nieszczęście ? 
Roger nie lubił zmarłej, nie ufał jej, ale 
nie przyszłoby mu do głowy uczynić 
jej coś złego! A teraz oto oskarżają go 
o najohydniejszą zbrodnię, tylko na tej 
zasadzie, że był w pobliżu i że mor” 
derstwa to było w jego interesie.- 

— To dlatego, kochana moja, że, 
jak mówi Osten, większość ludzi nie 
może zrozumieć, że nietylko zło istnieje 
na świecie. Ale nie denerwuj się, Osten 
rozpoczął poszukiwania na własną rękę 
Bardzo mu ufam i wierzę że wyjaśni 
tą sprawę. 

May westchnęła 
spojrzała na zegarek. 

— Tak bym chciała, żeby prędzej 
nadśzedł. 

i niespokojnie 

— Właśnie dzwoni! — zawołała 
Vinni. — Poznaję jego dzwonek! 

Wybiegła z sałonu i otworzyła 
drzwi: przedtem zasypała go gradem 
pytań, już w przedpokoju. 

— Czy są jakie nowiny? 
— Nie, cały dzień byłem zapraco* 

wany, dopiero teraz uwolniłem się. 
Telefonowałem do Cazzioli, ale nie 
było go w domu. Chciałem po drodze 
zajść do niego. Jak się czuje May? 

— Cały dzień panowała nad sobą, 
ale teraz siły ją opuściły. Jest w rozpa 
czy. Chodźmy prędzej, bardzo ciebie 
czeka. 

Starra udenzyła zmiana, jaka Za“ 
szła w młodej kobiecie. Ostatni raz wi: 
dział ją przed dwoma tygodniami. Po: 

Wydzwca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedziałny redaktor Witold Woydyłło. ` ski A 

jej nabrała powagi i jakby dojrzała. 
Wesoła. swawolna dziewczyna zmieni: 
ła się w innego człowieka. 

May z wysiłkiem woli, odzyskała 
spokój na przyjęcie Starra. Ale uśmiech 
nie zgadzał się z tragicznym wyrazem 
OCZU. 

Zaledwie zamienili kilka słów, gdy 
zjawił się sir Armitage z proboszczem 
Yu, reisonem, którego postać wzbudza: 
ła zaufanie i rozsiewała”pogodę. 

— Ach, jak się cieszę! — zawołała 
May, ujrzawszy go we drzwiach. 

— Przyszedłbym już dawno, gdybym 
wiedział, gdzie mam cię szukać. Ale 
mrs Armitege nie znalazłem w domu i 
dopiero dziś na szczęście spotkałem 
twego ojca. Opowiedział mi po drodze 
wszystko. Dobrze że nie tracisz odwa> 
gi moje dziecka! 

— Właśnie 
kłopotach i... 

— Tak, tak, prędko załatwimy tą 
sprawę. Wszystko się ułoży. Jak się 
przedstawiają wasze finanse? . 

— Roger ma sześćset funtów. Do' 
skonale, ojciec twój da ci drugie tyle. 
W tem dwieście funtów od naszego 
proboszcza, — wtrącił żywo profesor. 

— Ach, nie czekałem od ciebie ta: 
kiej zdrady. Dziękuję Bogu, że mogę 
wam przyjść z pomocą. i 

Osten szybko zrachował w myśli 
swe pieniądze i zawołał: 

— Proszę przyjąć ode mnie tyle 
samo. Sądzę, że za tydzień uda mi się 
ją podwoić! Nie miałbym spokoju gdy* 
bym Rogerowi nie dopomógł! 

Spojrzał na Vinni, uśmiechnęła się 
zachęcająco. Rozumiała, że ta ofiara 
oddała dzień ich ślubu, ale to były 
względy drugorzędne, wobec kwestjń 
życia i wolności Rogera. 

— My z Jerzym, możemy złożyć 
tyle samo, — oznajmiła, — mówiłam 
już o tem May. Na Boże Narodzenie 
wezmę udział w kilku koncertach i 

mówiłem o naszych 
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3 : pewną, že taka jest metoda postępowa kwestja pieniędzy nabierała tragiczne- starzała na dziesięć lat ale piękność mam nadzieję, że *. będę mogła po: Vinni. — Nie wiedziałam, ża ma tutaj 
dwoić tą sumę. 

Proboszcz pogładził się po brodzie 
i rzekł z zadowoleniem: 

— Świetnie, nieprawdaż? Prawie 
dwa tysiące, w ciągu pięciu minut! Na 
początek wystarczy to, a resztę zbie: 
rzemy stopniowo. Mądrość nakazuje 
mieć nadzieję na lepsze, ale oczekiwać 
gorszego.. 

Optymizm staruszka zaraził wszy: 
stkich. To, że kwestja niewinności Ro» 
gera nie podlegała w jego oczach naj: 
mniejszej wątpliwości, było kojącym 
balsamem dla znękanej May. Proboszcz 
twierdził stanowczo, że władze policyj: 
ne w najbliższych dniach uznają swój 
błąd i zaczną szukać prawdziwego 
mordercę. az 

Ku zdumieniu Vinni, ojciec May nie 
podtrzymał go i milczał smutnie. 

— Dziwi mnie, że Cazziola jest za: 
mieszany do tej sprawy! — zauważył 
proboszcz. 

— (Czy ksiądz proboszcz zna go? 
— zapytał żywo Starr. 

-— Bardzo mało, ale bardzo mi się 
podobał. 

Spotykamy się często na ulicy i 
wracamy razem. Jest to bardza szla: 
chetny człowiek. Nie odmawia nam ni: 
gdy swego udziału w naszych Копсег' 
tach dobroczynnych. 

— To zachwycający, rzadkiej szła* 
chetności człowiek! — dodała z prze: 
konaniem Vinni. 

— I genjałny muzyk! — potakiwał 
proboszcz. Spotkałem się dziś z nim na 
poczcie... 

— Na poczcie! — krzyknęła May, 
— tam, gdzie...? 

— Tak, zaszedłem tam na rozmowę 
z mrs Cave i Jenny. One chcą sprzedać 
wszystko i wyjechać. Starałem się uspo 
koić i pocieszyć biedne kobiety, ale 
właśnie wszedł „„maestro* z siostrzeni 
cą, prześliczną dziewczyną. 

— „Siostrzenicą“?. — 

      

zdziwiła: się: 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. | 

siostrzenicę! 
— ja również, ale widocznie da 

wmo już tu jest, bo świetnie mówi po 
angielsku. Dawniej nie spotykałem jej 
jednak. Tak pięknych twarzy się nie 
zapomina. Podobno gra na skrzypcach 
i ma występować wkrótce na estradzie. 
Ale wiecie państwo, poco tam przy: 
szli. Dziewczyna chciała spojrzeć na 
to miejsce, gdzie zostało dokonane 
morderstwo, tak długo dokuczała wujo- 
wi, aż zgodził się przyprowadzić do 
mrs Cave. 

— Dziwny kaprys, — zauważył oj' 
ciec May. х 

— Tak i smutne to, že taka myśl 
przyszła do głowy takiej młodej i pie“ | 
knej istocie. Ja sam pokazałem mu to 
miejsce. Rzeczywiście jest to zakątek, 
jakby specjalnie nadający się do zbrod 
ni. Kabinka telefoniczna znajduje się 
w ciemnym kącie, przy drzwiach do 
wąskiego korytarzyka, który wychodzi 
na dziedziniec. й 

— Jakie wrażenie wywarło to na 
siostrzenicy „maestro“ -— zapytała - 

Vinni. : 
— Niezbyt wielkie. Nawet zdziwiło | 

mnie jej zachowanie. Zdawało się, że 
ten widok wprawił ją w dobry humor. 
a nawet Cazziola był tem zmartwiony 
i zrobił jej uwagę. Może, zresztą mylę. 
się, bo mówił po włosku. Ale odpowie* 
działa cicho i. stanowczo i odeszła.” 
Cazziola przeprosił mnie i pośpieszył za 
nią. Wydało mi się że biedaczka nie 
mogła zapanować nad sobą i żal mi jej. 
było! Ч 

Osten Starr słuchał w milczeniu, 
chciwie łapiąc słowa, ale nie powiedział 
nie o swych spostrzeżeniach. Sam nie 
zdawał sobie sprawy, dlaczego ukry- 
wał to przed niemi. : 

į   
‘  


