
. ROK VIIL Nr. 276 (2166) 

SŁOWO 
WILNO Piątek 29 listopada 1929 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9do4 Telefony: Redakcji 17 87, administracji 278 druk 262. 

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

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. ! 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „jedność*. 
LIDA — ul Suwalska 13, S.. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy kowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 0 23 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 prec. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 zroszy. 
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‹ "PENIUMERATA rniesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zeaviką pocztową 4 zagranicę 7 zł, Kotto czekowe P.K.O 

№ ® : и”пешсе::роішуіщошмпшш. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja mie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmięszczenia ogłoszeń. 
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Słów kilka 
» Artykuły wielce przezemnie powa- 

żanego ojca Teodorowicza „po b..1no- 

mu woprosu“ pobudzają mnie do 

Marszałek Pilsudski opuścił Wilno 
Pan Marszałek Piłsudski tygodniowy pobyt swój w Wilnie poświęcił 

fachowym pracom wojskowym, przeprowadzeniu t. zw. gier wojennych, któ- 

re odbywały się w Pałacu Reprezentacyjnym przy udziale wyższych woj- 

skowych. e 

  

Mowa min. Czerwińskiego 
(W SKRÓCENIU). ‘ 

Teatr Reduta zapełnił się po brzegi. Wita 
zebranych w świetńej przemowie poseł wi- 
leński Marjan Kościałkowski. Następnie mini: 
ster oświaty p. Czerwiński zabiera głos. 

  

Wskutek tego, że przez szereg pokoleń 
byliśmy zmuszeni bronić swego bytu naro* 
dowego bez pomocy państwa, przeciw ob: 
cym potencjo m państwowym, w dzisiejszem 

2 ZA KORDOKÓW 
„Paegaleit“ « skutkach układu 
handlowego z Sowietami 

Z Rewia donoszą: ostatni numer „Pae* 

  

   

kilku słów nie polemiki, ale złago- w ostatnim dniu pobytu swego, we środę, Pan Marszałek przyjął Szanowni Państwo! naszem pokoleniu pojęcia dobra narodu i waleht* zamieszcza artykuł z powodu sto* 
dzenia. Sądzę, że mnie nikt za zago- Metropolitę Wileńskiego ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego oraz Rektora _ Gdy zostałem powołany na urząd który państwa tak dalece nie zidentywikowały się sunków estońsko * sowieckich p. t. „Losy 

+. i $ ; „ w tej chwili mam zaszczyt sprawować, ży jeszcze, że u nas, jak smutne doświadczenie rzucone*. Sz у 
rzalego nieprzyjaciela prawoslawia nie USB. ks. Falkowskiego. Wieczorem tego dnia Pan Marszałek odbył z p. wo czliwe mi osoby pośpieszyły mi przypomnieć, kazuje, w imię haseł narodowych są mo- W artykule tym wskazuje się że kwestja 

zechce uważać, zwrócę uwagę na to, 

że w liście moim do diecezjan Mo- 

hilowskich z roku 1917 był specjalny 

ustęp wyrażający moje współczucie do 

prześladowanych już wtenczas prawo- 

jewodą Raczkiewiczem dłuższą konierencję w sprawie aktualnych zagadnień 

dotyczących Wileńszczyzny. 

Przed wyjazdem Pan Marszałek odwiedził państwo Raczkiewiczów. 

W dniu 28 bm. o godz. 9 min. 20 odjechał Pan Marszałek w towa- 

rzystwie wojewody Raczkiewicza samochodem na dworzec, poczem pocią- 

że jestem już dwudziestym z rzędu ministrem 
oświaty Polski Niepodległej. 

Te życzliwe mi osoby niewątpliwie chcia- 
ły mi w ten sposób dodać otuchy, abym się 
tą nominacją zbytnio nie przejmował, bo i tak 
niedługo będzie tego zachodu. 

Pamiętam wszystkich swoich poprzednii 
ków. Mieni się przedemną wszystkiemi kolo- 

  

żliwe nawet zbrodnie przeciw majestatowi 
państwa./ 

A jednak te wielkie i trudne zadanie mut 
si być wykonane. Pod grozą utraty niepod- 
ległości państwa wychowanie publiczne w 
Polsce musi być, tak prowadzone, żeby ka- 
żdy Polak, zanim zostanie członkiem stron- 
nictwa politycznego, byt przedewszystkiem 

  

  
unji celnej uległa komplikacji już od chwili 
podpisania przez Łotwę układu handiowego 
z ZSSR. Bez względu na przestrogi i wska- 
zówki ze strony przyjaciół Łotwa jednak. 
zawarła z Rosją Sowiecką układ handlowy, 
dzięki któremu bolszewicy otrzymali bardzo 
wielkie przywileje. Ten ukiad lotewskorso- 
wiecki dotknął interesy nie tylko Estonji, lecz 

  

sławnych, lównieć jakmoją Kotężaca c; om osiowy 6 garni. „9.ażią, 30 wyjechał do Warszawy, żegnany na remi tęczy cała szeroka skala różnicy ich państwowcem. Pod grozą nieosiągnięcia ni i drugich państw graniczących z Łotwą, z 

dencja z Patrjarchą Tichonem po za- dworcu przez p. Wojewodę, Rektora USB., dowódcę garnizonu i szereg światopoglądów. Od socjalizmu do nacjonali gdy trwałego mocarstwowego stanowiska któremi utrzymuje ona dobre sąsiedzkie sto* 
zmu. Polski wychowanie publiczne musi być tak sunki. 

machu na niego w 1919 roku (ta 

ostatnia naturalnie zakonspirowana) 
mnie dostatecznie od podejrzenia nie- 

nawiści obronią. Słowa więc moje 

i teraz są podyktowane tą miłością, 

która powinna być cechą działalności 
chrześcijańsko - katolickiej, a zatem 

wszechświatowej i dąży do złagodze- 

nia tych zgrzytów, które się zaznacza- 

ją w artykułach o. Teodorowicza i na 
nieszczęście takie w liście o. Diodora 

Kołpinskiego, który całą serję odezw 

wywołał. 

Otóż sądzę, że patrząc na stan 

rzeczy zupełnie objektywnie i z mło- 

Ścią chrześcijańską, nie należy wyklu- 

czać poglądów i motywów prawnych. 
Motywy te są głównym powodem Toz- 

dźwięku katolicko - prawosławnego w 

(y) 

STATE STATE NNRETEASSS TSS KSKA EIK INITS KITT OMNES ARTS S 

Prace gabineiu Tardieu 
Partja radykalno-społeczna przeciwko rządowi 

PARYŻ, 28—X1. Pat. Komitet wykonawczy partji radykalno-społecz- 
nej na zebraniu odbytem wczoraj wieczorem scharakteryzował politykę 
premjera Tardieu jako antydemokratyczną, stwierdzając jednocześnie swą 
silną wolę w kierunku utrzymania jedności i dyscypliny partyjnej oraz pro 
wadzenia tradycyjnej polityki stronnictwa. * 

Polityka Brianda w komisji spraw zagranicznych Izby 
PARYŻ. 48 XI. Pat. Komisja spraw zagranicznych lzby Deputowanych powzięła 

wczoraj doniosłą cecyzję, charakteryzującą jej stosunek do polityki Brianda. Wiado- 
me są niedawne wystąpienia dep. Fraaklinu Bouillon przy omawianiu deklaracyj 
ministerjalnych. W przemówieniu, które zyskało wielki |rozgiłos w środowiskach poli 
tycznych, zwrócił on iwagę lrby na sytuację w Nadrenji, na zbrojenia Niemiec, na 
konsekwencje zastosowania ;| nu Younga Oraz na umowy. zawarte w Hadze. 

W niektórych kołach parlamentarnych, popierających gorąco politykę ugodową 
Brianda uważano, że aeputowany Franklin Bouillon dał się unieść zbytnio swemu 
zapałowi patrjotycznemu I że obawy. jego są przesadzone. Przedstawiciele wspomnia- 
nych kół parl-mentarnych rozwijali myśl tę w swych przemówieniach na wczorajszem 

przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych.   o Ale o próbach realizacji przed maje 
r. mam wrażenie, że poważnie nie myślał ża- 
deu z ministrów. I trzeba przyznać, że do 

  

y to było za widowisko, gdyby 
przeciętnie co 5 miesięcy trzeba było prze = 
Stawiać drogowskazy i zmieniać kierunek. 

P. premjer Switalski w swoim odczy ie 
w gmachu Filharmonji Warszawskiej zwrócił 
uwzgę na to, że słabość i nietrwałość rządów 
wzmacnia i podnosi znaczenie biurokracji. 

Famiętam, jak po każdym upadku mini 
stra pocieszaliśmy się słowami: „nic to, niema 
run stra, ale jest ministerstwo”. 

Ten kilkoletni brak zasadniczych dla cziń 
i treści wychowania państwowego rozst zy 
gnięć wydał już pewne swoiste rezultaty. 

Jednym z nich jest dająca się zauważ 
i w administracji szkolnej i w szerokich ko- 
łach pedagogów niechęć do przystosowywa 
nia celów wychowania do warunków, w ja- 
k'ch nas postawiła obęcna chwila dziejowa. 

Niechęć do aktualności sprawia, że skąd 
inąd bardzo słuszne hasło o niewprowadzaniu 
polityki do szkoły w pogłądach niektórych na 
szych pedagogów jest rozumiane jako konie. 
czność wyrzeczenia się poznawania uc niów 
z wypadkami historycznemi ostatnich lat kil- 
kunastu. 

    

  ć potrzebę rewizji konstytucji 

prowadzone, aby każdy w Polsce urodzony i 
w Polsce żyjący Ukrainiec, żyd czy Niemiec 
zanim zostanie świadomym pr acownikiem na 
polu kultury swojego scislejszego społeczeń: 
stwa, czuł i rozumiał, że ma być przede 
stkiem dobrym obywatelem Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. (oklaski) 

Proszę mi wybaczyć, że wytyczam tu 
przed Wami szczegółowe troski i kłopoty 
jednego działu zarządu państwem. 

Myślę jednak, że może nie jest bez pożyt 
ku zobaczenie na wyjętych z:jednego resortu 
kilku żywych przykładach, do jakich konse- 
kwencji doprowadza zasada dawania rządo- 
wi jak najmniej władzy, trwałości i siły. 

Podane tu przykłady pochodzą z resortu, 
o którym rzadko się myśli, gdy się podnósi 

w. kierunku 
wzmocnienia wadzy wykonawczej. 

A przecież, jeżeli w jakim dziale pracy 
państwowej potrzebna jest ciągłość, stałość 
i konsekwencja, to przedewszystkiem w tym 
dziale, w którym siać trzeba całe lata, aby 
płon oglądać po łat dziesiątkach. 3 

Musimy to sobie powiedzieć jasno i ot 
warcie: bez silnego i trwałego zządu nie 
stworzymy nigdy systemu państwówego wy- 
chowania publicznego. Możemy mieć wtedy 
oświatę, ale tej oświaty jedrrolitego ducha 

    

      

Bez względu na to, Estonja usiłowała na: 
wszelki sposób poprawić wytworzone położeł- 
nie, zlikwidować w: tkie nieporozumienia 
i dopiąć przeprowadzenia w życie unji cel- 
nej dla dobra narodów estońskiego i łotewi+ 
skiego. 

Łotwa jednak nie poszła na spotkanie 
Spotykając się oficjalnie i podczas posiedzeń 
przedstawiciele łotewscy mówili o przyjaźni 
nie postępowali jednak ani o jeden krok na* 
przód. Gdy ostatecznie Estonja zwróciła się 
ze swą ostatnią propozycją, domagając się 
przytem definitywnej odpowiedzi. Łotwa nie 
mogła już dalej zwłekać z rozstrzygnięciem 
tej kwestji. Łotwa uczyniła propozycję kg 
tonji. Losy rzucono. 'Pewno to jest lepsze niż 
dalsze zwłekanie z tą kwestją. i 

Obecnie Łotwa ma noWy projekt: pro- 
ponuje ona zawarcie obszernego układu han'- 
dlowego. Nie jest to rzecz nowa. W swoim 
czasie poczyniliśmy taką samą. propozycję 
Łotwie, wówczas jednak Łotwa nie zgodziła 
się na to. Powstaje pytanie, że jeżeli przyj- 
miemy teraz tą propozycję Łotwy, to któż 
zaręczy, że po uplywie pewnego czasu nie 
powiedzą nam z Rygi: „Nie, nie chcemy tego 
układu, jest on dla nas nie do przyjęcia”. 

„Całą zwłokę ze strony Łotwy w rozstrzy:- 
gnięciu kwestji o estońsko - łotewskiej unji. 

    

| Polsce. Sądzę, że i gn Kd PTa- posiedzeniu komisii spraw zagranicznych. > % A a chcieć ściśle 0 tak e a ia Aika sad в celnej Popas nazywa: „nieladną grą“ 
| w. właściciel ma У Р + - ityka, wyjaśnianie, jaki powinien być sto- o gdybyśmy nawet mieli piękny ustrój i mówi*dalej: „Nie daliśmy naszemu врггу- osławny przyzna, że Powołanie podkomisji dia zbadania zarzutów Franklina  sinek Polaków do mniejszości narodowych w szkolny, piękne budynki, a w tych budyn. mierzeńcowi żadnego powodu do Sc a 

prawo odzyskiwać zrabowany mu prze- Bouillor Państwie to polityka, mówienie o zasługach kach! piękne lekęje i wykłady, na cóżby się stępowania. Jesteśmy pewni, że ta nieładna 

  

  
nė majątek i jeżeli takie odzyska- 

może być bolesnem dla tego, któ- 

ry tym majątkiem nieprawnie włada, 

to mu jednak prawa nie daje skarżyć 

się na wyrządzoną mu krzywdę, tem- 

bardziej kiedy rzecz ma dopiero pod 
legać rozpatrzeniu i decyzji sądowej. 

Co zdaje się jest niewątpliwem o ile 

tyczy się dawnego mienia Kościoła 

Katolickiego obrządku łacińskiego. Gdy 
zaś chodzi o dawniejsze mienie Unii, 
to twierdzenie, że ono jeszcze dawniei 
było mieniem prawosławia, miałoby 
pewne znaczenie, gdyby się mogło 

udowodnić, że mienie to, a zatem 

głównie budowle kościelne egzystowa- 

ły przed Unją a nie były zbudowane, 
albo fundowane przez zakony unjac- 
kie, albo fundatorów już z Kościołem 

katol'ckim pogodzonych. We wszyst- * 

kich tych sprawach należy czekać de- 
Cyzyj sądowych. Jeżeli zaś właściciel 
prywatny ma prawo domagać się re- 

Stytucji swojej własności, to Kościoł 

który jest tylko używalnikiem i że tak 

powiem plenipotentem w stosunku do 

łego co się nazywa 

Ścielną* ma Ścisły obowiazek  rekla- 
rnowania tej własności. Mogą się zda- 
Zyć w tych sprawach kroki nieoględne 

1 drażniące, należy ich żałować, o ile 
możności unikać, ale nie powinny one 

być powodem jakiegoś rozdrażnienia 
i mącenia wzajemnej zgody i miłości. 
Mam nadzieję, że takie chrześcijańskie 
pojęcie zapanuje w duchowieństwie 

równie łacińskiem jak i wschodniem: 
O. Teodorowicz Sam uznaje, że sto: 

Sunek dawnej władzy rosyjskiej do 
Kościoła Katolickiego był wrogi i czę- ' 
Sto niesprawiedliwy; nie dziw więc, że 

Pewna gorycz. pozostała, która tylko 
Z czasem może zniknąć. Skutkiem ta- 
KXiej goryczy są słowa i zdania przy- 

toczone przez ks. Diodora Kołpinskie- 

go, które u niego trafiły na nabolałą 
Obecnie duszęrosyjską,a nie znalazły tej 

właśnie spokojnej miłości, którą chciał 
bym głosić, 

Na podstawie tejże miłości i spra- 
*wiedliwości muszę oświetlić inny jesz- 
cze zarzut ojca Teodorowicza. Wie 

Ojciec przecież, że Kościoł Katolicki 
Stoi na tem stanowisku, że Chrystus 
Pan jeden kościół założył pod zwierz- 
chnictwem Św. Piotra, któremu dał 
moc wiązania i rozwiązania, przy któ- 

tym przyrzekł zostać do zakończenia 
„wieków i któremu przyrzekł, że bramy 

piekielne go nie przemogą. Z tego 

punktu wychodząc, kto się od Stolicy 

Piotrowej odłącza wpada w błąd i wro- 

ta otwiera tym bramom, o których 
Chrystus Pan mówił. Wszelka więc 
akcja czysto duchowna spełniana W 
rozłączności ze Stolicą Piotrową nosi 

_ cechę nieposłuszeństwa, nie dziw więc, 

„własnością Ко- ` 

Jednak większość komisji była tego zdania, że zarzuty deputowanego Franklina 
Bouillon okązały się tak poważaemi, że komisja postanowiła powierzyć specjalnej 
pockomisji zbadanie sprawy i złożenie jej szczegółowego sprawozdania o sposobach 
przeprowadzenia ewakuacji Nadrenii, jakie rząd ma zamiar wystosować, Oraz  doOtv- 
czącego zniszczenia _ fortyfikacyj niemieckich, _ którego domagał się z trybuny 
PO PWALEFI deputowany Fianklin Bouillon. Ma on też wejść w skład rzeczonej 
omisji. \ 

| 

Prezydenf Doumergue do Prezydenta Mościckiego 
z okazji zgonu Jerzego Clemenceau 

WARSZAWA. 28.X1 Pat. W odpowiedzi na, depeszę Pana Prezydenta Rzec'ypo- 
spolitej Mościckiego, wysłaną do prezydenta republiki francuskiej z okazji śmierci 
bi lego premjera francuskiego Clemenceau, p. prezydent Doumergue wysłał do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego następującą depeszę: й 

E. Pan Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
Wyrazy szczerego współczucia z powodu Śmierci p. Clemenceau, jakie Wasza 
Ekscelencja zechciał mi wyrazić, wzruszyły mnie głęboko i zostiną żywo od- 
czute w csłej Francii. Zechce jego Ekscelencja przyjąć wyrazy moich gorących 
podzięcowań. (—) Gaston Doumergue. 

Rada państwa Rzeszy 
przyjęła projekt ustawy © ochronie Republiki i 

' { "cji życia politycznego 

4 BERLIN, 28 XI. PAT. Rada pań:twa Rzeszy przyjęła dziś projekt 
ustawy o ochronie Republiki i pacyfikacji życia politycznego 50 głosami 
"przeciwko 16 głosom przedstawicieli Bawarji, Meklenburgji i czterech pro- 
wincyj pruskich. Rada państwa Rzeszy odrzuciła równocześnie poprawkę 
rządu, dcmagającą się, aby ministrowi spraw zagranicznych przysługiwało 
prawo stosowania w króikiej drodze represyj z dziedziny cenzury i prawa 
stowarzyszania się bez uprzedniego porozumiewania się z rządami krajów 
związkowych. 

Rząd Rzeszy przedłoży projekt umowy likwidacyjnej 
równocześnie z planem Younga 

BERLIN, 28—X1. Pat. Dzisiejsza prasa popołudniowa, donosząc o 
zakończeniu dwudniowych obrad komisji spraw zagraniczaych Reichstagu, 
wstrzymuje się na ogół od komentarzy. Jedynie dzienniki prawicowe z nia- 
ukrywanem zadowoleniem podkreślają, iż dwudniowe debaty komisji nie 
zdołały narazie zachwiać stanowiska frakcyj parlamentarnych, wyrażając 
Się w ostrej krytyce i w opozycji przeciwko „daleko idącym zobowiąza- 
niom niemieckim". | 

Mimo bardzo energicznego wystąpienia posła Rauschera, który bronił 
umowy wyrównawczej, zarówno centrum, jak i niemiecka partja ludowa 
podtrzymują nadal swe zaStrzeżenia w stosunku do umowy wyrównawczej 
z Polską. Według iniormacyj dzienników, umowa przejdzie obecnie pod o: 
brady frakcyj parlamentarnych, których decyzli oczekiwać należy dopiero z 
chwilą wejścia planu Younga na porządek obrad, rząd Rzeszy bowiem za- 
mierza przedłożyć Reichstagowi projekt umowy likwidacyjnej równocześnie: 
ź planem Younga. 

a T AIA IA I T a A OO YORI WEZ TSS TSS — 

że kapłan katolicki w niej udziału dnošė, kt6reį —žal mi szczery, - w Ilšcie 

pacyfika- 

brać nie powinien. My nie sądzimy 

i nie wchodzimy do dziedziny Łaski 
i Miłosierdzia Bożego, to też możemy 

modlić się i okazywać naszą przyjaźń 
i miłość w stosunku do braci nie złą- 

czonych z nami, jednak nie biorąc 
udziału w aktach połączonych z nie- 

posluszeństwem. Jest to pojęcie spra- 

wiedliwe i logiczne, które ,nie znajdu- 

je się w prawosławiu. Wy się może 

z tego szczycicie, my tego tylko żało- 

wać możemy, bo to pociąga za sobą 
indyferentyzm, twierdzenie, że czarne 

i białe może być prawdą, i jest pierw: 
szym krokiem do protestantckiego in- 

dywidualizmu. Jakem mówił, podstawą 

naszych stosunków powinna być mi- 

łość, ale właśnie ta miłość w wyższem 

pojęciu, miłość szukająca dobra dusz 

znagla tego, kto o swojej prawdzie 

jest przekonany do krzewienia tej 

prawdy. Stąd tarcia są nieuniknione 
ale i w nich powinna być miłość, wzglę: 

ks. Kołpinskiego nie znajduję, bo jest 
ona przyćmiona przez uczucie naro- 
dowe, które w tych kwestjach drugo: 
rzędną powinno odegrywać rolę. Prócz 
tej miłości, albo raczej na tle tej mi- 
łości powinna między nami panować 

sprawiedliwość sądu, a proszę, Ojcze 
kochany, ją znaleźć w ocenie. pana Fi- 

losofowa listu ks. prałata Około-Ku- 
łaka, który on nazywa „grubym“, 
wtedy kiedy sądzę, že sprawiedliwa 
ocena prędzej ten epitet zastosowałaby 
do odpowiedzi. Jesteśmy, ojcze kocha- 

ny, innych poglądów, możemy się Śpie- 
rać, nawet walczyć, ale przyjaźni i mi- 

łości między nami ta walka nie znisz. 

czy i śmiem mieć nadzieję, że również 

nie zniszczy Ona zgody, a daj Boże 
w przyszłości i miłości między nasze- 

mi narodami rosyjskim i polskim. 

Edward Ropp 
» Arcybiskup Mohylowski, 

Naczelnego Wodza w wojnie 1920 r. 19 o 
Czywiście jaskrawa polityka, 

Gdyby chcieć ściśle przeprowadzić tę po- 
iętą zasadę, niewprowadzania polityki do 
szkoły, to należałoby historję Polski kończyć 
nasroku 1913, a na pytanie-dzieci, skąd się 
wz.ęło dzisiejsze Państwo Polskie, odpowia 
dać chyba wstydliwie, że bocian je przy- 
niósł. 

Szanowni Państwo! Trzeba żebym by: do 
bize rozumiany. Uważam, że zbrodnię pc- 
pełnia ten wychowawca, który w młode i nie 
zatrute serce swego wychowanka wszczupia 
jać politycznego partyjnictwa. | 

Obejrzyjmy się na to, że nasi sąsiedzi 
ze Wschodu i Zachodu dobrze pamiętają o 
tej sprawie. Bolszewicy w szkołach swoich 
aż do absurdu posunęli wychowanie w :.iea 
łach komunistycznych i w uwiełbieniu repu- 
bliki Sowietów, w. Niemczech Las 
wprowadzono, względnie niesłychanie rOZSZe- 

rzono zakres nauki o państwie, przy której 

poleca się zapoznawać z programami istnie- 
jących partyj politycznych, dyskutować z u 
czniami o kryzysie demokracji, upadku par 
lamentaryzmu i t.d. My uważamy, że naszym 

  

   

uczniom wystarczą logarytmy i accus.c. infin.* 

Wszycy doskonałe pamiętamy, jak w cza- 
sach miewoli młodzież polska poza szkołą 
oficjalną stworzyła sobie drugą szkołę w 
postaci t.zw. kółek i różnych organizacyj ide- 
owych. Ta druga szkoła była właśnie szk 
życia obywatelskiego. Dzięki niej młodz 
nasza owych czasów wstępowała w. to życie 
tak dobrze umysłowo i uczuciowo do niego 
przygotowana, jak chyba żadna inna mlo- 
dzież na Świecie. 

Wówczas „,burszenszafty* niemieckie nie 
megiy nam doprawdy w niczem imponowač. 

ziš w ojczyžnie niepodlegiej nie powin 
nismy żądać od młodzieży aby stwarzała so* 
bie taką poboczną szkołę, którą my przecho 
dziliśmy. Ale za to wszystkie młodzieży z tej 
dziedziny potrzeby powinna i to znaczaie 
lepiej zaspokoić ta pierwsza, polska przecież 
i państwowa lub dla państwa i narodu pracu 
jąca szkoła. (oklaski). 

Tymczasem na skutek owego hasła o nie 
wprowadzaniu rzekomej „polityki“ do szko 
ły młodzież nasza nie otrzymuje w szkole 
prawie żadnego solidniejszego przygotowania 
do oceny tych zjawisk życia społecznego i po 
litycznego, przed któremi po wyjściu ze 
szkoły staje i na które pragnie reagować. 

, Czyż można się dziwić, że do pojęć części 
tej młodzieży najłatwiej przemiawia zoologicz 
ny nacjonalizm, owa jedna z najniższych, ale 
i jedna z najprostszych reakcyj społecznych 
człowieka? 

Czyż można się dziwić, że młodzież ta 
nie rozumie, iż dla rozwiązania kwestji ży 
dowskiej w Polsce zyzna wymaga od tej 
młodzieży innego rodzaju wysiłku, niż fizy 
cz nej przewagi nad pilnie się uczącą studen 
terją żydowską? 

Patrząc na te nieprawdopodobne nastro. 
je wśród części naszej młodzieży: akademic 
kiej, niektórzy politycy prawicowi widzą w 
tem renesans nacjonalizmu i już naprzód 
śpiewają hymny tryumfalne, wierząc że przy 
szłość do nich należy. 

Przyszłość? Ja tę przyszłość widzę ina! 
czej. 

Nadając swemu przemówieniu tytuł „Kon 
stytucja państwa a wychowanie publiczne”, 
nie miałem na myśli tylko tych nielicznych 
artykułów ustawy konstytucyjnej, które bez- 
pośrednio zawierają pewne zasadnicze nor 
my dla urządzenia wychowania publicznego 
w państwie. 

Wychowanie publiczne jest ważną funk- 
cją państwa, regulowaną i wykonywaną w 
głównej mierze przeż organa państwowe. 

Naczelny kierownik wychowania publicz 
nego w państwie jest członkiem Rządu i od 
tego, w jakich warunkach pracuje Rząd, za- 
leżą warunki, w jakich funkcjonuje naczelna 
władza wychowania publicznego. 

Nie możemy i nię chcemy wymagać od 
szkół i innych instytucyj wychowawczych w 
Polsce, aby Niemców lub kraińców 'wycho' 
wywały na Polaków, albo ewangelików i 

    

prawosławnych na katolików, ale mamy pra- 
wo i obowiązek żądać zupełnie kat cz- 
„nie, stanowczo i konsekwentnie, żby wizyst. 
kie formy i wszystkie czynniki wychowania 
publicznego ma obszarze naszego Państwa 
działające, w zgodnym trudzie pracowały nad 
założeniem w sercach dziatwy i młodzieży 
mocnej podwaliny pod rozkwit i potęgę Rze- 
czypospolitej. 

to zdało, gdyby równocześnie na duszach 
naszej młodzieży żerowały wszystkie ideje i 
doktrynyz. wyjątkiem jednej: idei wytrwałej 
i ofiarńej pracy dla zachowania państwa. 

Toć to przecież takie niedawne jeszcze 
czasy, kiedyśmy to —— jak' przypomina Żerom 
ski — czytając historję dawnej Polski, tłukli 
pięściami w karty tej książki, a spotykając 
ową sławetną mądrość „Nierządem Polska 
stoi”, chwytali się za głowę w rozpaczy, nie 
mogąc zrozumieć jak można było być takim? 
durnym! 

A cóż tu powiedzieć gdy się widzi że 
miazmaty tego duru przetrwały niewolę. 

Bóg dobry nie na to nas wywiódł z doll 
mu miewoli, aby nam tylko przypomnieć o? 
kropne nasze dzieje z przed półtora wieku. 

I diatego Bóg dobry na dni naszego odroł 
dzenia zesłał nam Człowieka, któremu dal si“ 
łę. woli nadludzką, a taką, aby rosa w miarę 
jak rosną przeciwności. I w serce tego Czło 
wieka włożył Bóg dobry odwagę wielką, aby 
w chwilach ah brał na siebie za ca» 
ły naród brzemię decyz ji i odpowiedzialności 

I kazał Bóg dobry. temu Człowiekowi iść 
do Wolnej ojczyzny drogą daleką i trudnąę 
ciernistą i krwawą. 

I Człowiek ten doszedł. 
Dziś ma tę swoją wolną Ojczyznę, ma 

włądzę w ręku, ma miłość wojska i zaufa* 
nie olbrzymich mas narodu. 

I uznał ten Człowiek, w zgodzie ze wszyst 
kimi rozumnymi mężami kraju, że dla szczę” 
ścia i chwały Ojczyzny trzeba zmienić Jej! 
zasadnicze prwa. ® 

I pomyśleć, że są w Polsce ludzie, którzy! 
chcą mu w tem przeszkodzić. Ci ludzie także 
przejdą do Historji, ale zaprawdę nie z wien+ 
cem laurowym na czołe. 

* 

Minister WR i OP Czerwiński odjechał 
wczoraj, w czwartek 28 bm. pośpiesznym po 
ciągiem o godz. 23 z powrotem do Warsza* 
'wy. Na dworcu A p. ministra wojewoda 
wileński, rektor USB, kurator okręgu szkoł 
nego wraz z'naczelnikami wydziałów Kura- 
torjum i grono przedstawicieli władz. 

10 rocznica powsfania FIDAG'u 
WARSZĄWA, 28. 11. (PAT). W Poraj 

tek dnia 28 bm. z okazji przypadającej w 
tym dniu dziesiątej rocznicy powstania mię 
dzysojuszniczej organizacji byłych uczestrfik 
ków wojny światowej Federation interalliee 
des anciens Combattants t.zw. FIDAC-u star 
raniem związków. byłych wojskowych, repre 
zentowanych w Federa cji Polskich Związ= 
ków Obrońców Ojczyzny, tudzież Stowarzy- 
szeniu Oficerów, jprzeniesionych w stan spo 
czynku, Związku Hallerczyków i Stowarzy= 
szeniu Dowborczyków, zorganizowano uro* 
czysty obchód celem uczczenia tej rocznicy. 
O godz. 5 po południu w cali rady miejskiej 
odbyła się uroczysta akademja. Na wzniesie- 
niu za stołem prezydjalnym zajęli miejsca pre 
zes Związku Oficerów b. min. pos. Romoc* 
ki oraz członek zarządu Federacji p. Huppert 
dookoła zaś Stołu ustawiły się poczty sztan- 
datowe związków i organizacyj byłych woj- 
skowych. W głębi nad miejscami prezydjalne 
mi zawieszono sztandary dziesięciu państw 
sprzymierzonych, reprezentowanych w 
FIDAQ=u, a mianowicie Anglji, Belgji, Fran* 

*cji, Czechosowacji, Italji, Polski, Portugaliji 
Rumunji i Stanów Zjednoczonych. 

- Akademię zainaugurował hymn narodo- 
wy polski, odegrany przez orkiestrę wojsko- 
wą, która następnie wykonała hymny wszyst 
kich państw sprzymierzonych, reprezentowa 
nych w FIDAC' m. Następnie przemawiali pos. 
Romocki i gen. Zarzycki. 

. Z kolei dłuższy referat o historji powsta- 
nia rozwoju, o celach i zadaniach oraz pro- 
gramie działania FIDAC-u wygłosił wicepre 
Ža FIDAChu na Polskę mjr. Ludyga Laskow- 
Ski. 

Na zakończenie akademji orkiestra wyko: 
nała hymn narodowy polski. Po akademii! 
przed gmachem ratusza uformował się poż 
chód; którego czoło stanowiły poczty sztan” 
darowe związków i organizacyj byłych woji 
skowych. Pochód zamykała kómpanja hono+ 
rowa, złożona z członków Federacji. Роргген' 
dzany przez orkiestrę wojskową pochód ru< 
szył na plac Józefa Piłsudskiego do grobu 
aaa Żołnierza, gdzie imieniem polskie! 

go FIDAQ"u prezydjum jego złożyło wieniec 

gra, tak samo, jak naszą, porusza duszę nan 
rodu Łotewskiego i że po tamtej stronie grani 
cy  —wierzymy w to — jest dostatecznie 
ludzi, którzy czują i wiedzą, jak blizcy po 
winniśmy być jedni dla drugich. Losy jednak 
zostały rzucone. Cóż teraz będą robili wo- 
dzowie łotewscy z przymierzem politycznem? 
Czy zamierzają oni i do tego  pržymierza 
stopniowo wprowadzać zatarg? Nie chcemy 
mówić do końca w tej sprawie, a i sił nie 
wystarcza nam pisać o tem, 

, Jedno powiemy: w kwestji o przymierzie 
politycznem losy nie zostały jeszcze rzu* 
cone“. 

1-2 rocanita powstania armii litewskiej 
Dnia 23 listopada, wojsko litew- 

skie święciło 11-ą rocznicę swego po- 
wstania. Rocznica została uczczona 
specjalnemi obchodami. W Kownie w 
Ogródku Muzeum Wojennego złożo- 
no wieniec na pomniku poległych za 
wolność Litwy. 

W związku z 11 rocznicą armji litew- 
skiej aktem Prezydenta Państwa podwyż- 
szono stopień, 261 oficerom, 81 aspirantów 
uzyskało rangę porucznikow. Stopień ge- 
neralski nadano naczelnikowi Sztabu Gene- 
ralnego pułk. Kubilunąsowi, prokuratorowi 
Sądu Wojennego pułk. Wimerisowi. Rangę 
pułkowników otrzymali naczelnik oddziału 
administracyjnego Sztabu Generalnego Ma- 
cułajtis, referent do spraw stanu wojenne- 
go Sztabu Generalnego Brazulewiczus, na- 
czelnik sztabu okręgu wojennego Tallat 
Kełpsza, naczelnik sztabu Il okręgu wojen- 
nego Lanskoronskis, dowódca Il pułku ar- 
tylerji Kibirksztis, dowódca'1l pułku piecho= 
ty Czaplikas, dowódca V pułku piechoty 
Widugis, dowódca VIII pułku piechoty Lu- 
termoza, lektor wyższych kursów wojen- 
nych Witkauskas, dowódca IV pułku arty- 
lerji Bajnis, naczelnik aprowizacji IV pułku 
piechoty Peczulonis, inżynier wojenny Bra- 
zdauskas, pomocnik naczelnika szpitala 
wojskowego Marcinkus, człorek Sądu Wo- 
jennego Budrewiczus. Wielu oficerom nada- 
no stopień majocrów, kapitanów i podpuł- 
kowników. Wsród oficerów, którzy otrzy= 
mali stopień _ podpułkowników syn dr, 
Griniusa maj. Grinius. Pozatem rangę pode 
pułkownika nadano naczelnikowi Związku 
strzelców maj. Kałmantasowi i in. 

э 

Minister Obrony Krajowej z okazji 
Święta wojskowego ' darował oraz 
zmniejszył kary administracyjne wy- 
znaczone przez powiatowych komen- 
dantów następującym osobom: 1) 23 
wydalonym do Worń, 2) 31 wydalo- 
nym do rozmaitych powiatów, 3) więk- 
szej ilości osób ukaranych grzywną 
na nieduże sumy oraz aresztem. 

Bziesięciolecie teatm łotewskiego 
KOWNO, 27.X1. PAT. W związku 

z 10-leciem teatru narodowego łotew- 
skiego, jakie będzie uroczyście obcho- 
dzone w Rydze w dniu 30 b. m., z 
Litwy miała wyjechać specjalna dele- 
gacja litewska litewskiego teatru rzą: 
dowego. Ministerstwo Spraw zagra- 
nicznych w Kownie postanowiło jednak 
nie dawać tej delegacji zezwołenia na 
wyjazd. W kołach politycznych w 
Rydze krok ten litewskiego  minister- 
stwa spraw zagranicznych uważany 
jest za jeden z objawów oziębienia w 
stosunkach litewsko-ł otewskich. 

    

Były pułkownik lat 67 z chorą żoną 
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"
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ECHĄ KRAJOWE 
Samarząd feryforjalny a szkolnictwo powszechna 

Zastanawiając się nad tematem mojego 
artykułu postanowiłem napisać go w duchu 
pojednawczym, a nie uciekając się do zbyt 
niej krytyki, oświetlić istotny stan rzeczy. 

Okres l-go dziesięciolecia Niepodległo- 
ści Naszej Ojczyzny upłynął pod znakiem 
wytężonej pracy nad organizacją i usprawi- 
nieniem działań życia twórczego machiny 

państwowej. W przeciągu tego dziesiątka łat 

pokazaliśmy swiatu, że ta przed niedawnemi 
łaty Polska zmazana przemocą z karty Eu* 
topy, pomimo półtorawiekowej niewoli, zdol- 

na jest do życia samodzielnego, a nawet mol- 
że służyć za przykład i wzór dla innych 
państw w dziedzinie postępu ekonomicznego 
t wysokiej kultury ducha naszego społeczeń* 
stwa. 

Zwalczyliśmy wrogów, utrwaliliśmy gra- 
nice, zagwarantowałiśmy swoją mocarstwo- 
wość w rzędzie Narodów świata. Dziś ze 
spokojem możemy patrzeć w przyszłość nie 
obawiając się zbytnio otaczających nas wro- 
ów, którzy ostrzą sobie zęby, na bogatą 
polską ziemię, dążąc zakusami swemi do 

okrojenia Jej. 
Pomimo tych wszystkich tryumfów i 

zapewnionej trwałości naszego państwa nie 
wolno nam spocząć na laurach, gdyż żyjemy 
w czasach wyścigu pracy, tego drogiego cza- 
su tracić pod żadnym pozorem nie możemy, 
musimy nawet w stosunku do innych Naro- 
dów tempo pracy przyśpieszyć, by nadrobić 
stracony czas w niewoli. Aby praca ta po- 
suwała się naprzód, potrzeba zgodnego wy- 
siłku całego społeczeństwa i wszystkich czynie 
ników państwowo- twórczych, gdyż biorąc 
pod uwagę nieprzyjazne położenie geogra- 
iiczne koniecznem jest wzmocnienie dużo 
zostawiających do życzenia naszych stosu» 
ków wewnętrznych. 

To jest zaprawdę dziwne, jak również 
dziwna jest psychologja naszego narodu, że 
o ile chodzi o byt niepodległościowy Ojczy* 
zny, posiadamy ten wietki hart ducha i poczu- 
cie jedności w celu zagwarantowania go, 
natomiast w życiu wewnętrznem, gospodar 
czo-kulfuralnem brak nam tej spoistości, brak 
zgodnej współpracy, czego obrazem są cią- 
głe kłótnie partyjno Mk polityczne i rozszalałe 
partyjnictwo wywierające zgubny wpływ na 
społeczeństwo, które mając zły przykład z 
góry, w życiu codziennem również nie może 
się zdobyć na całkowite  skonsolidowanie 
wysiłków w celu wzmożenia gospodarki we* 
wnętrznej. 

Jest w Polsce człowiek czyniący od wielu 

    

° lat wysiłki w celu pogodzenia zwaśnionego 
społeczeństwa, jednak te szłachetne zamiary 
paraliżowane są przez ludzi złej woli, którym 
nie może się zmieścić w głowie cała Polska 
gdyż mają na względzie tylko ambicje oso. 
biste i korzyści pewnych ugrupowań społe- 
cznych. 

Ogromna, część społeczeństwa zrozumiała 
wielką ideę swego Wodza i na każdem polu 
stara się wprowadzić ją w życie. — To też 
w myśl tej idei zupelnie słuszną i uznania go* 
dną jest inicjatywa Z. P. N. S. P. w celu 
uzgodnienia pracy samorządu terytorjalnego 
ze szkolnictwem powszechnem. 

Ważność tego celu występuje przede- 
wszystkiem tu na ziemiach północno jwschod- 
nich Rzeczypospolitej, gdzie samorząd jest 
niemal. głównym terenem pracy państwowo- 
twórczej, gdyż w zakres jego działania wcho- 
dzą wszystkie zagadnienia gospodarczo spo- 
łeczne. Drugim tej samej miary czynnikiem 

"jest szkolnictwo powszechne od którego bez- 
pośrednio załeży ugruntowanie państwowo: 
ści polskiej i przygotowanie šwiatlego, dba- 
jącego o dobro kraju obywatela. 

o też te dwie główne arterje naszego 
życia muszą zgodnie z sobą współpracować, 
dążąc do jednego celu: dobro ogółu, dobro 
wszystkich obywateli bez różnicy wyznań i 
narodowości: Muszą nareszcie dła tego wznio 
słego celu odstąpić od dotychczas. niechęci 
samorządu do szkolnictwa i naodwrót, opar- 
te niejednokrotnie na uprzedzeniach osobi: 
stych jego przedstawicieli do pracowników 
oświatowych, co spowodowane jest w wielu 
wypadkach i przez tych drugich. 

Na tem połu winny bezwzględnie zapa- 
nować normalne stosunki, a przez stosowanie 
wzajemnych ustępstw nastąpi całkowita 
współpraca w celu gospodarczego i kultu. 
calnego podniesienia naszego kraju. By współ 
praca nauczyciela z samorządem była realna 
i odpowiadała wymaganiom szkolnictwa ko- 

WaS 
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Niezbyt licznym w naszem mieš- 
cie prawdziwym miłośnikom „muzyki 
pozostał pamiętnym koncert—w zesz- 
łym sezonie zimowym - Stowarzysze- 
nia Miłośników Dawnej Muzyki, w 
Warszawie, którego powodzenie za- 
służone, pod dyrekcją prof, Bronisła- 
wa Rutkowskiego, jeszcze się bardziej 
zaznaczyło przez udział p. Marji Mo- 
drakowskiej, występującej nie tylko w 
charakterze solistki, lecz i w chórze 
Stowarzyszenia, co należy z całym na- 
ciskiem zaznaczyć, jako czyn pięknie 
świadczący o ideowem rozumieniu 
swego posłannictwa przez spiewaczkę, 
stawiającą służenie sztuce ponad chęć 
zdobywania tylko osobistego powo- 
dzenia na estradzie. 

Tym razem artystka wystąpiła, w 
sali teatru na Pohulance, jako wy- 
konawczyni olbrzymiego programu, 
Špiewanego całkowicie z pamięci i 
złożonego z pieśni w najrozmaitszych 
jezykach—kompozytorów różnych na- 
rodów, w porządku chronologicznym, 
od XIII wieku do czasów najnow- 
szych, dając jakby obraz szkicowy 
rozwoju historycznego tej gałęzi twór- 
czości muzycznej. 

Sama myśl wydobycia z .mroków 
zapomnienia tylu pięknych utworów 
już zasługiwałaby na wielkie uznanie, 
a tem więcej, gdy  urzeczywistnieniu 
jej towarzyszy prawdziwy i stczer 
Szacunek dla sztuki, wsparty niepos- 
politym talentem w iniuicyjnem od- 
czuwaiiu ideowej treści utworów o- 
raz artyzm Śpiewaczy bardzo wyso- 
kiej miary. : 

Niezbyt silny, lecz daleko sięgają- 
jacy, głos wyróżnia się czystością i 

- wyjątkowo pięknem i miękkiem brzmie- 
niem, bardzo równo płynącem, po- 
datiiem do wszelkich odcieni, a wy- 
borne władanie tym cennym materja- 
łem wrodzonym, czyni Śpiew p. 

niecznym jest udział nauczycielstwa w pra* 
cach Rad Gminnych, a więc każdy związ 
kowiec winien dążyć do tego, by w skład 
tej Rady wchodzić i tam na miejscu brać 
bezpośredni udział w obradach nad intere- 
sami gospodarczemi i oświatowemi dotyczą- 
cemi danego terenu. — Gmina w zrozumiek 
niu swych interesów jak również interesów 
państwowych, winna dopomagać nauczycie- 
łowi do wchodzenia w skład Rady i Sejmików 
powiatowych. с 

Nauczyciel jako jednostka intelektualna 
będzie dodatnio wpływał na swych współ 

pracowników, uświadamiając ich o koniecz+ 
ności wydatnego popierania oświaty. 

Jednym z zasadniczych działów samo* 

rządu jest utrzymywanie szkolnictwa po- 

wszechnego Świadczenia samorządu na rzecz 

szkolnictwa (wypływają, tak z obowiązku 

ustawowego, jak i moralnego, który wyraża 

się dbałością o jego poziom oświaty gminnia- 

ków. — Faktem ogólnie znanym jest to, że 

wyniki pracy nauczyciela, poza jego facho- 

wym przygotowaniem załeżne są w znacz- 

nej mierze od warunków w jakich damy nar 

uczyciel pracuje. Otóż jeśli chodzi o te nor- 
malne warunki pracy (dotychczasowe śmiało. 
można nazwać anormalne mi), to naczelnym 
obowiązkiem gminy będzie dążenie do stop- 
niowego ulepszania stanu naszych szkół. | 

Na pierwszem miejscu musimy posta- 
wić sprawę budowy szkół, gdyż akcja ta 
w okresie dziesięciolecia, szczególnie na na- 
szych terenach, prawie zupełnie nie ruszyła 
z martwego punktu. — Do budowy szkół 
samorząd musi przystąpić ze ściśle opraco- 
wanym planem, plan ten winien być rozło< 
żony na szereg lat. Niech mi wolno' będzie 
wypowiedzieć na tem miejscu swoje zapa- 
trywania dotyczące. wyżej wspomnianej 
akcji   

Każda gmina mojem zdaniem winna już 
w bieżącym roku budżetowym, kierując się 
naturalnym przyrostem dziatwy w obwodach 
szkolnych i tam gdzie ten przyrost jest naj- 
większy, przystąpić do budowy gmachu 
szkolnego. O ile każda gmina w przeciągu 
dwuch lat wybudowałaby jeden budynek, to 
następne dziesięciolecie zamknęlibyśmy pol- 
kaźnym bilansem nowych szkół. — Aczkol- 
wiek nie zaspokoi to całkowicie potrzeb, jed- 
nak znacznie zmniejszy tą bolączkę na na- 
szych kresach. Zdajemy sobie dokładnie 
sprawę z tego, że ze względów na niski stan . 
gospodarczy naszego kraju byłoby to nad 
jego siły i zdolności płatnicze to też uwzglę- 
dniając miejscowe warunki, winno pokrywać 
te wydatki w trzech czwartych zaś jedną 
czwartą bez wielkiego uszczerbku mogłaby 
dać gmina. Konieczną jest akcja energicz- 
nego domagania się od czynników rządoi 
wych tak przez władze szkolne jak samorzą: 
dy jak najrychlejszej pomocy finansowej na 
budowę: Opracowanie normalnej sieci szkol. 
nej niezbędnej przy budowie t, jest już 
przez władze szkolne na ukończeniu. 

Opracowanie systematycznego planu bu- 
dowy szkół dałoby możność gminom wynaj 
mowania lokali prywatnych na dłuższy okres 
czasu, a tem samem umożliwiłoby dostosowa 
nie ich do użytku. według minimalnych wyma 
gan higieny (tynkowanie, bielenie i powięki- 
szenie okien). 

Z wszczętą akcja budowy szkół, konie- 
cznem jest dążenie do tworzenia szkół wy- 
żej zorganizowanych, gdyż szkoła taka odda 
bez wątpienia większ e korzyści społeczeń- 
stwu, niż szkoła l-no klasowa. Największą 
trudnością zakładania szkół, stanowi rozle* 
głość terenu z którego dzieci muszą do niej 
uczęszczać. Rozwiązanie wspomnianych trud- 
ności możemy znaleźć w akcji dowożenia 
dzieci do szkoły. Dowożenie winno być zor* 
ganizowane przez gminy w sposób prakty* 
kowany. 

O ile sprawa budowy szkół daje się rozm 
łożyć na całe latą, to sprawa remontów ist- 

ących - budynków oraz zaopatrywanie 
wszystkich szkół w niezbędne sprzęty jak 
np. ławki, szafy, stoły, i t. d. jak również 
konieczne pomoce naukowe, wymaga natych 
miastowego niemał załatwienia. 

Czyż można sobie wyobrazić naukę bez 
tych sprzętów? Jak ma prowadzić lekcje 
nauczyciel w szkole w której dzieci nie mają 
na czem siedzieć lub tłocząc się w jakichś 
starych skrzypiących przed jpotopowych ła- 
wkach? Na cóż przyda się choćby najlepsza 
znajomość różnych metod nauczania, których. 

  

  

   

    

Modrakowskiej niezwykle ' ujmującym 
1 pełnym wyrazu w utworach najbar- 
dziej rozmaitych w charakterze i na- 
stroju. Można tylko życzyć, aby w 
układzie programu śpiewy o charak- 
terze smęinym nie zajmowały tak 
przeważającej części jego, jak to by- 
ło w ciągu tego wieczora; większe u- 
rozmaicenie nastrojów podtrzymywało- 
by świeżość usposobienia słuchaczy, 
o czem można było łatwo się prze- 
konać na Środowym wieczorze, w 
Związku Literatów, kiedy Śpiew ar- 
tystki był transmitowany przez radjo. 

Cały repertuar, śpiewany wyborną 
dykcją w najrozmaitszych językach, lub 
we własnych przekładach, tak jest— 
pod każdym względem—opanowany 
pamieciowo, że artystka może się naj- 
zupełniej oddać stosownej interpreta- 
cji i dlatego osiąga takie niepospo- 
lite wyniki artystyczne, nie uważając 
rzeczy, jako gotową do produkowa- 

nia, przed publicznością, jeżeli pozo- 
staje jeszcze zależną od zeszytu z'nu- 
tami i tekstem. 

Stawiając artystkę w rzędzie ;przo- 
dujących pieśniarek wzorowych, nie 
bez niemiłego zdziwienia trzeba było 
stwierdzić: nieobecność niektórych 
Śpiewaczek miejscowych, zwłaszcza 
udzielających nauki Śpiewu, mających 
sposobność zbogacenia swej wiedzy 
choćby tylko w zakresie literatury 
pieśniarskiej. , 

Nieznana dotąd nam p. Kazimiera 
y Korab, widocznie doskonale znająca 

śpiew p. Modrakowskiej, akompanio- 
wała artystycznie, uzupełniając nie- 
zwykle estetyczne wrażenia. 

* ** 

Powtórne odwiedził nas, słynny 
już teraz, Kwartet Drezdeński, w skła: 
dzie: Gustaw Fritzsche (1 skrzypce), 
Fritz Schneider. (2 skrzypce), Hans 
Riphahn (altówka) i Alex Kropholler 
(wiolonczela). 

Wyśmienity zespół ten, mogący 

, 

Wojna o kolej w Mandżurii 
Ustępstwa rządu mukdeńskiego na rzecz Sowietów 

MOSKWA. 28 XI. PAT. Jak wynłka z ogłoszonych dzisiaj do- 
kumentów, konflikt sowiecko-chiński wszedł w ostatnią swą fa- 
zę. Rząd mukdeński, widocznie pod wrażeniem doznanych klęsk 
na froncie, zgodził się na przyjęcie warunków sowieckich, od 
których rząd sowiecki uzależniał nawiązanie rokowań. Rząd so- 
wiecki wysunął jako kandydatów do zarządu kolei Jemszanowa 
w charakterze przewodniczącego i Ejsmonta, jako zastępcę. Je- 
dnocześnie agent Narkomindiełu w Chabarowsku otrzymał peł- 
nomocnictwa do prowadzenia pertraktacyj z przedstawicielami 
rządu mukdeńskiego w sprawie technicznych możliwości wpro- 
wadzenła w życie wymienionych punktów oraz w sprawie uzgo- 
dnienia kwestjł czasu i miejsca zwołania sowiecko-chińskiej kon- 
ferencji. Zwraca uwagę fakt, że pierwsze propozycje chińskie w 
sprawie wznowienia rokowań były uczynione stronie sowieckiej 
w dniu 19 listopada, a więc jeszcze w czasłe trwania ofenzywy 
sowieckiej w Mandżurii. 

Inicjatywa rządu Stanów Zjednoczonych wspólnej inter- 
wencji mocarstw w zatargu chińsko-sowieckim 

TOKJO, 28—XI. Pat. Acencja Reutera dowiaduje się, że. chargć 
d'affaires poselstwa Stanów Zjednoczonych w Tokjo złożył wizytę japoń- 
skiemu ministrowi spraw zagranicznych p. Szidehara celem zaproponowa: 
nia mu pewnej formy wspólnej akcji na terenie zatargu chińsko.-sowieckie- 
go, również przy udziale rządów angielskiego, francuskiego i włoskiego. 
Aczkolwiek stanowisko ministra Szidechary w tej sprawie nie jest jeszcze 
znane, punkt widzenia japońskich sfer rządowych nie uległ zapewne zmia- 
nie. Ponieważ Stmisom dał do zrozumienia, że w zasadniczych interesach 
Stanów Zjednoczonych leży utrzymanie nienaruszalności paktu Kelloga, nie 
zaś mieszanie się do sprawy Mandżurji, jest rzeczą możliwą, że  Japonja 
przyjmuje uczynioną jej propozycję. 

Odezwa dowódcy armji sowieckiej na Dalekim Wschodzie 

PEKIN, 28 XI. PAT. Dowódca armji sowieckiej na Dalekim 
Wschodzie ogłosił odezwę, w której utrzymuje, że armje sowiec- 
kie pobiły chińczyków na dwuch frontach i že mogłyby się po- 
suwać dalej wgłąb Chin. Odezwa głosi, że Sowietom chodzi 
o utrzymanie kontroli nad koleją wschodnio-chińską i że jedynie 
całkowite wykonanie traktatu moskiewsko-mukdeńskiego może 
zmienić obecną sytuację, Odezwa żąda przywrócenia na kolei 
wschodnło-chińskiej stanu poprzedniego, wypuszczenia więźniów 
i epo sowieckich i wycofania wojsk chińskich z linji gra- 
nicznej. kd 

Oficerowie niemieccy w armji chińskiej. 
BERLIN. 28.XI. Pat. „Frankfurter Ztg.* donosi o częstych wypadkach przecho-= 

dzenia byłych oficerów niemieckiej armji cesarskiej do służby republiki chińskiej. 
Między innemi przybył ostatnio do Pekinu były pułkownik von Alter, komendant 
placu w Haanowerze, w celu objęcia katedry lotnictwa w akademji wojskowej. 
Re armji chińskiej wstąpił również były komendant 13 p. konnicy pułkownik 
авзеп. # 
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nie można wprowadzić w życie z powodu 
braku środków technicznych. — W zrozu* 
mieniu swych własnych interesów, gminy 
winny zaopatrzyć szkoły w wyżej wspomnia- 
ny inwentarz, gdyż do niedawna sprawa ta 
traktowana była po macoszemu i w więk 
szości wypadków sumy przeznaczone w 
budżecie na żaopatrywanie szkół używane 
były na cele nic wspólnego ze szkolnictwem 
nie mające. Mam tu na myśli wykonywanie 
budżetów szkolnych do roku 1926, to też 
siłą rzeczy powstały wielkie zaległości, któ- 
rych w ostatnich 3 latach usunąć się nie dało, 

szerZą się zupełnie bezkarnie różne choroby 
Dotychczasowa opieka lekarska w szkołach 

dę parodja. — Doktora nie widuje się w 
Szkole całemi latami. Jest to nadzwyczaj 
smutny objaw, lecz niestety prawdziwy. 

Pozostaje mi do omówienia sprawa do=* 
tycząca stosunku  nauczycielstwa do wyżej 
wskazanych=ządań, które winne być trakto- 
wane przez gminę z punktu widzenia jego 
stanowiska służbowego i poczucia obywatel- 
skiego. Nauczyciel domagający się świad- 

powszechnych na naszej prowincji to napraw * 

Wampir z Duesselderfu 
jest stale na wolności 

Pomimo ciągłych usiłowań policji 
sytuacja w Dusseldorfie jest bez zmia- 
ny , krwawy upiór Dusseldoriu najwy: 
raźniej kpi sobie z policji, przysyłająą 
jej coraz nowe dowody swojej zbrodł 
mii zapewniając że odda się dobrowol- 
mie w jej ręce po popełnieniu 30 zbrodk 
ni. Niestety daleko jeszcze da tego, 
gdyż dotychczas zamordował on je- 
szcze tylko dziewięć osób, a nie tak 
jak pierwotnie przypuszczano 19, przy* 
pisując wszystkie morderstwa popeł* 
mione w Dusseldorfie i jego okolicy odi 
lutego bieżącego roku tajemniczemu 
zbrodniarzowi. Wszystkie ofiary tajem 
niczego wampira noszą ranę zadaną u 
podstawy czaszki. Chociaż widziano: 
czasem podającą oliarę nigdy nie sły” 
szano jej głosu, gdyż rana zadana w 
to miejsce paraliżuje możność krzyku. 
Ten szczegół charakterystyczny dowo" 
dzi że morderca z całą premedytacją 
naukowo wystudjował swoje metody. 

Trudność ujęcia właściwego mor* 
dercy zwiększa okoliczność że miesz* 
kańcy Dusseldorfu ulegając psychozie 
strachu, wskazują policji coraz to inny 
a zawsze mylny trop. I tak po byłym) 
agencje policyjnym Kochu, ludność nie- 
omal nie zlinczowała pewnej staruszki 
za to że kupowała cukierki dzieciom, 

Trochę więcej realnych podstaw ma 
podejrzenie i ujęcie bezrobotnego Wal: 
demara Stelzera, pochodzącego zę Ślą* 
ska a zamieszkałego w Mettmann koło 
Dusseldorfu. Stelzer jest stanowczo nie 
normalnym człowiekiem, uchodzi on 
za hermairodytę, ubiera się chętnie w. 
damskie stroje, jest odludkiem. ucieka- 
jącym w dzień od ludzi a wyjeżdżają* 
cym nocą na samotne wycieczki rowe” 
rem. Stałego zajęcia Waldemar nie ma 
od czasu do czasu jest on najmowany 
do prac w ogrodach prócz tego otrzy” 
muje on małą pensyjkę od gminy. Poli- 
cję wkraczającą do jego mieszkania 
Stelzer powitał słowami: a co poszuć 
kujecie upiora z Dusseldoriu. 

W mieszkaniu jego znaleziono listy 
pisane. do Hindenburga do Streseman* 
na, do Stalina, do Lloyd (Georgea, do 
Coolidgea, w których przedstawia cały 
plan Stanów Zjednoczonych Europy. 
Do Papieża napisał Stelzer, że ma na* 
dzieję zostać jego następcą Oprócz tych 
listów Stelzer pisał jeszcze wiersze o 

„ 'majdziwniejszej formie i  tre- 
ści, a podczas swoich nocnych wędró* 
wek zaczepiał często i napast ował 
swoim towarzystwem samotne kobiety. 

W chwili gdy w policji przesłucha- 
no Stelzera którego odpowiedzi wywo* 

ale które w najbliższym czasie muszą być 
zlikwidowane. 

Ze świadczeniami na rzecz szkoły ściśle 
wiążą, się świadczenia, do których gmina ana 
niejako obowiązek moralny na rzecz biednej 
dziatwy. Znaczny procent uczącej się mło- 
dzieży w szkołach powszechnych naszego 
kraju, to dzieci bezrolnych lub małorolnych 
wieśniaków, którzy ze względu na ciężką sy+ 
tuację gospodarczą i bezrobocie żyją w stra- 
sznej nędzy. Przykro patrzyć wychowawcy 
na dziatwę obdartą, niejednokrotnie głodną 
i nie mającą za co kupić książki lub zeszytu. 
Dbałość o te upośledzone dzieci należy prze 
dewszystkiem do gminy, jako najbliżej sto 
jacej życia wieśniaka. W budżetach gmin- 
nych muszą się znaleźć znaczniejsze sumy na 
ten wzniosły cel. Akcja dokarmiania biednej 
dziatwy również winna być brana pod uwagę 
a to z tego względu, że w wielu miejscowo- 
ściach naszego kraju choćby urodzaje były 
najwspanialsze to nie zaspokoi to głodu 
wśród znacznego odsetka ludności. Nie 
mniejszej wagi jest konieczność roztoczenia 
opieki lekarskiej nad dziatwą wśród której 

współzawodniczyć zaszczytnie z naj- 
pierwszemi zespołami kwartetowemi, 
dał dwa koncerty właśnie, w sali te- 
atru tna Pohulance, zorganizowane 
przez Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne oraz jedną audycję, trans- 
mitowaną przez wileńską, radjosta- 
cję, jako goście Związku Zawodowe- 
go Literatów Polskich, w pomieszcze- 
niu zebrań Związku. 

Ze swego obiitego repertuaru,  o- 
bejmującego okres dwuchsetletni twór- 
czości muzyki kwartetowej, zaprodu- 
kowali ogółem osiem dzieł najbar- 
dziej charakterystycznych i stylowo 
różnych, wykazując — tem samem — 
K swych dążeń artystycz- 
nych. 

Kierunek. klasyczny przedstawiony, 
był przez -kwartetyś Haydna (D-dur) 
op. 64, typowy utwór tego twórcy 
muzyki kwartetowej; Mozarta Nr. 1 
(G-dur), zdumiewający nie tylko bo- 
gactwem melodji, lecz i niepospolitą 
dojrzałością opracowania przyjmując 
pod uwagę wiek wówczas młodocia- 
ny”genjalnego kompozytora. Do obu 
tych arcydzieł bardzo pomyślnie do- 
łączony był kwartet Es-dur Dittersdor- 
fa mniej wybitnego, lecz też bardzo 
utalentowanego kompozytora wiedeń:- 
skiego, współczesnego Haydnowi i 
Mozartowi, który się uwiecznił w hi- 
storji muzyki przez zapoczątkowanie 
w Wiedniu zdobyczy techniki kompo- 
zytorskiej szkoły Manhejmskiej, któ- 
ra tak duży miała wpływ na twór- 
czość „klasyków wiedeńskich",  osią- 

gającej szczyt najwyższy w potężnych, 
całkiem transcendentalnych przejawach 
genjuszu Beethovena, którego monu- 
mentalny kwartet (a-moll) op. 132 za- 
а1, należne sobie główne miejsce w 
programie koncertu pierwszego, za- 
kończonego pięknym, przez swą me- 
lodykę w ludowym, czeskim charak- 
terze, kwartetem Smetany, w którym 
mistrz obrazuje swe życie, początko- 
wo wesołe i beztroskie, w końcu bez- 

czeń od gminy należnych szkołe, nie tylko ływały wrażenie, że jest on warjatem, 
BU spotykać НЕ BG tejże wpadł jego przyjaciel Pelzer z doniesie 

AT wymagania te winna traktować z A > + ai 4 * + 

całem zrozumieniem jego dbałości o dobro "EM, że w piecu Stelzera znajdują się 
oświaty. Mówiąc o obowiązkach samorządu ludzkie kości. Przy badaniu kości oka- 
względem szkol. nie mogę nie wspomnieć o. zały się wołowemi ułożonemii w ten spo 
świadczeniach tegoż na rzecz samego nau- 
czycielstwa. 

Nauczyciel nasz, któremu stawia się mau 
ksimum wymagań pod względem pracy spo 
łecznej i kulturalnosoświatowej zasługuje na 
to, by samorząd którego pracy ma być on 
podporą, ułatwił mu iulepszył warunki bytu. 
Przedewszystkiem chodzi o to by gmina za- 
opatrzyła  nauczycielstwo w mieszkania i 
opał. " 

Niech mnie nie będzie wzięto za złe, że 
w artykule swym stawiam dość szeroko wy* 
magania samorządom, gdyż wypływają one 
z konieczności życiowej i pobudek obywa+ 
telskich. — Stawiając wymagania na cele 
oświaty od samorządu, w równym stopniu 
domagam się od nauczycielstwa harmonijnej 
z nim pracy, pracy owianej ideą dobra Naj» 
jaśniejszej Rzeczypospolitej. 

'Marjan Święcicki. 

nadziejnie tragiczne, z powodu niču- 
leczalnej głuchoty. { 

Romantyzm muzyczny przedsta: 
wiony był przez kwartet (A-dur) op. 
46 Nr. 3. Rob. Schumanna, szczegól- 
nie piękny w obu częściach ostatnich. 

Nowością dla Wilna był zagrany 
na audycji w Związku Liter. kwartet 
(Es-dur) op. 109 Maksa Regera, 
zmarłego przed trzynastu laty, w peł. . 
ni rozwoju sił twórczych, jednego z 
najwybitniejszych kompozytorów nie- 
mieckich, o którym W Ino—jak się zda- 
je— prawie nic nie wie. Był to muzyk 
niepospolity, bajecznie łatwo  wlada- 
jący najtrudniejszemi  *problematami 
kompozytorskiemi, którego bardzo 
liczne dzieła nnprawdę wzbogaciły 
twórczość muzyczną początku teraź- 
niejszego stulecia. Niezwykle trudny 
kwartet, tutaj wykonany, może mniej 
przemawiający do słuchacza, przy 
pierwszem słuchaniu, w dość zag- 
matwanej części pierwszej, niezmiernie 
zainteresowuje wielu _ oryginalnemi 
pięknościami części dalszych, których 
koroną jest wręcz imponujący wspa* 
niałą fugą finał, mający niewiele so- 
bie równych w całej bogatej literatu- 
rze kwartetowej. 

Całkiem innego rodzaju była no- 
wość druga: Kwartet (g-moll) op. 10. 
Debussy. Tutaj panowała tak temu 
kompozytorowi właściwa nastrojo- 
wošč i przymglona barwnošė džwię- 
kowa, w połączeniu z prawdziwie ga- 
lijiskim „esprit*, co wywoływało zu- 
pełnie inne a nie mniej piękne wraże- 
nie, jak kwartet Regera. 

Za zaznajomienie nas z obu tak 
niepowszedniemi dziełami, należy się 
artystom szczera wdzięczność. 

Omawianie szczegółowe wykona- 
nia wszystkich dzieł przechodziłoby 
zakres niniejszego artykułu. Można 
tylko stwierdzić, że wszystko nosiło 
znamiona wysokiego artyzmu i było 
przez publiczność —nie tak liczną, jak- 
by koncerty zasługiwały — przyjęte. 

i 

UM. Žo 

sób żeby robiły wrażenie ludzkich. Tak 
dziwne zachowanie Pelzera i Stelzera 
nasuwa myśl że obaj należą do szajki 
bandyckiej i starają się kierować na fał 
szywe drogi aby ochronić właściwego 
sprawcę mordów. Obu też zatrzymano 
w policji do czasu wyświetlania spra 
wy. 

Równocześnie z badaniem obu po” 
dejrzanych uderzyła w Dusseldorf wia 
domość o nowej zbrodni, gdyż zaginę- 
ła nagle bardzo piękna 21 letnia dzie- 
wczyna Elsa Weber, przybyła z Solin 
gen, widziano ją po raz ostatni na dwoy 
cu ale „nimo tego do domu nie wróciła; 

Z. K. 

  

utro rimti ię VIll-my Tydzień Akad 
"NOTATKI MUZYCZNE 

  

entuzjastycznie, co zachęciło  kon- 
certantów do wykonania nad program: 
części kwartetu Haydna i „An: 
dante cantabile" Czajkowskiego, po 
pierwszym koncercie, a przešlicznej 
"Serenady* Haydna i części kwartetu 
(F-dur) Dworzaka —po drugim. 

: i a f 

Niepowszedniem zdarzeniem w žy- 
ciu muzycznem Wilna był przyjazd 
jednego z najlepszych męskich chó- 
rów w Polsce, Towarzystwa špiewa- 
czego „Harfa”, w Warszawie,  opro- 
mienionego sławą zdobycia nagrody 
na międzynarodowym konkursie w 
Amsterdamie. Należało się spodzie- 
wać, że sala nie zdoła pomieścić 
wszystkich chętnych usłyszenia tak 
znakomitego zespołu, Wszakże i tym 
razem nie dała się publiczność wileń- 
ska zbudzić z charakterystycznego 
dla niej uśpienia i obojętności, ustę- 
pującym tylko wobec „rewji”, lub za- 
pasów atletycznych., 

Duże programy obu koncertów 
składały się z dzieł oryginalnych, lub 
opracowań pieśni ludowych, prawie 
wyłącznie kompozytorów polskich. 
Wyjątek stanowił tylko wybornie od- 
śpiewany utwór holenderskiego kom- 
pozytora J. Olmana „Jerusalem“ wy- 
konany na konkursie w Amsterda- 
mie, prawdziwy kamień  próbierczy 
sprawności chóru, skutkiem trudności 
intonacyjnych, zależnych od  obiltej 
chromatyki i bardzo zawiłych modu- 
iacyj harmonicznych. m 

Po tem, co już napisatem, nie ule- 
ga chyba wątpliwości, ;że wykonanie 
chóru odznacza się wyborną dokład- 
nością wypełniania wszelkich zamie- 
rzeń artystycznych znakomitego dyry- 
genta p. Wacława Lachmana, którego 
słynne utwory własne doznały rów- 
nie entuzjastycznego powodzenia, jak 
i wszystkie inne produkcje niezmier- 
nie sympatycznego zespołu. 

Jeden z najmuzykalniejszych teno- 

     

„wi, któremu następnie przedstawiciel 

Temsta Tutankhamena 
(ZK). Wedle wiadomości nadesz- 

łych z Londynu, zmarł nagle przęd 
kilku dniami Ryszard Bethell,' syn i 
spadkobierca lorda Westbury. | 

Czterdziestoszešcioletni _ Ryszard | 
Bethell jest już dziesiątą ofiarą mści- 
wości Tutankhamena za naruszenie 
jego grobowca, gdyż jak wiemy po 
lordzie Carnarwonie osiem innych o- 
sób biorących udział w odkryciu gro- 
bowca faraona zmarły nagle zagad- 
kową Śmiercią. szl 

Ryszard Bethel, który był sekre- | 
tarzem Hovarda Cartera w daiu | 
poprzedzającym swoją Śmierć powró- 
cił on do swoich apartamentów na | 
Bath Club Dover Street zdrów, i w 
najlepszym humorze udał się do sy- 
pialnego pokoju, dopiero nazajutrz 
rano lokaj znalazł go nieżywego „w 
pozycji leżącej w łóżku. Pozostawił 
on prześliczną córeczkę, która otrzy- 
mała egzotyczne imię małżonki Tu- 
tankhamena Nefertari, gdyż prawo 
angielskie pozwala nadawać dzieciom 
najdziwaczniejsze imiona. 

Klub znbożałych 
(Z. K.) Krach giełdowy w Ame- 

ryce, który zrujnował wielu ludzi a 
innych znacznie zubożył i wywołał na 
jakiś czas formalną panikę w społe- 
czeństwie amerykańskiem już minął. 
Wszystko i wszyscy wracają powoli 
do normalnego stanu, a nawet z hu- 
morem właściwym Amerykanom sta- 
rają się poszkodowani brać wszystko | 
na wesoło. 

Na Broadwayu został otwarty klub 
ludzi zubożałych to jest tych wszyst- 
kich, których dotknął bezpośrednio 
ostatni krach giełdowy. 

Członkowie tego klubu zebrali się 
po raz pierwszy w  jaknajuboższych 
strojach, panie w zeszłorocznych suk- 
niach a panowie w najstarszych garnitu - 
rach i jedli najskromniejsze potrawy, 
przeważnie kiełbaski z kapustą, po: 
pijającwodę mineralną kawęlub herbatę, 
gdyż wszyscy Ślubowali nie pić szmu- | 
glowanego alkoholu. 

SEARS ZOE EST NAKTIS | 

W dniu dzisiejszym Teatr Reduta 
obchodzi swój jubileusz dziesięciolecia — 
istnienis i pracy dla dobra Teatru, a 
słuszniej sztuki polskiej. Wysiłek jej w 
osiągnięciu twórczego wyrazu scenicznego | 

był znaczny i niebezowocny. Wysiłek ten 
bjł osiągany zazwyczaj dużą praćą, pracą * 

rzetelną i wytrwałą, a ta praca z kolei by- 
ła owiana zawsze świadomą swych celów — 

ideą i daleko posuniętą bezinteresownościĘ: 
To wszystko pozwoliło Reducie wybić stę 

na czoła w dziejach powojennego teatru 
polskiego. ' : 

Dłatego też w dniu dzisiejszym, kiedy 
społeczeństwo wileńskie, a wraz z niem ; 
polskie wogėle, zamanifestuje swoją 
wdzięczność dla rzetelnego wysiłku artys- 
tycznego i pokaźnych zdobyczy ideowych 

Reduty—życzymy na tem miejscu Dyr. Ju- 
ljuszowi Osterwie, Prof.  Mieczysławowi 

Limanowskiemu i całemu Zespołowi, by 
hasło sztuki teatralnej, które tak wysoko | 
postawili i tak godnie reprezentowali—na- 
dal realizowali, choć na mniejszym, Jecz 
niemniej ważaym odcinku artystycznym— | 
teatru objazdowego. i 

Przyjdzie zapewne czas, kiedy warunk 
pozwolą Reducie powołać ponownie trwal- 
szą organizację i objąć szersze kręgi swe- 
go oddziaływania. 3 

  

mika 
rzystów polskich, p. Adam Dobosz | 
pięknie wykonał solowe partie z chó- | 
rem oraz szereg pieśni z fortepianem, 
zdobywając nieskończone oklaski, 
zniewalające artystę do uprzejmych » 
dodatków nadprogramowych. Akom- 
panjamentowi p. A. Bukiny brakło 
chwilami większej odwagi w podtrzy-- 
mywaniu melodji śpiewanej; samo 
przez się chwalebna *dyskrecja akom- 
panjamentu była nieraz posunięta 
zbyt daleko. / i 

  

Przygrywki 3]. Borkowskiego na 
fujarce dodawały uroku sielankowego 
piosenkom o charakterze pasterskim. 

Jeżeli publiczność nie stawiła się 
w całym komplecie, — to jednak — 
wszyscy obecni prześcigali się w 
okazaniu szczerego zachwytu obu 
koncertami. ; ‹ 

W czasie głównej przerwy pierw- 
szego koncertu, delegacja Związku 
Towarzystw Śpiewaczych ze swym 
prezesem dyr. Adamem Wyłeżyńskim, 
który krótkiem przemówieniem powi- 
tał drogich gości, wręczyła wieniec 
kierownikowi chóru p. W. Lachmano- 

| 3 
@ 

    Chóru Drukarzy  doręczył piękną 
wiązankę kwiatów. Jednocześnie chór 
mieszany „Echo“, a następnie Chór +. 
Drukarzy zgotowały bardzo miłą owa- 
cję, zgodnie odśpiewując, ze swych 
miejsc na balkonie, znane zwrotki wi- 
wiatowe, na cześć honorowanych go- 
Ści. Podczas następnej przerwy, p. 
wice prezydent Czyż w serdecznych 

  

słowach powitał ich w imieniu Samo-_ 
rządu Miejskiego. : 
„Niedtuga biesiada w „Zaciszu“, po 

pierwszym koncercie, zjednoczyła bar- 
dzo serdecznie gości z gronem przed- 
stawicieli naszego Społeczeństwa i_ 
działaczy muzycznych. › | 

į Michat Jozefowicz. | 
1 

   



Uchwaly Kresow. 
W dniu 23 i 24 listopada rb. odbyła 

się w Warszawie przy licznym udzia- 
le Walne Zgromadzenie Przedstawicieli, 
Oddziałów Kresowego Związku Zie- 
mian, działającego na terenie 3 woje- 
wództw: Wileńskiego, Nowogrodzkie- 
go i Poleskiego oraz części województ- 
wa Białostockiego. 3 

W obradach dotyczących spraw kre 
dytowych a w szczególności kredytu 
długoterminowego przyjął udział p. A- 
leksander Meysztowicz, b. minister 
sprawiedliwości. 

Na Walnem Zebraniu zostały szcze- 
gółowo omówione najbardziej aktualne 
grożące daleko idącemi konsekwe ncja- 
mi sprawy ciężkiego stanu rolnictwa, 
głównie z powodu niskich cen na zboże 
pozatem sprawy konkurencji, drzewa So, 
wieckiego z drzewem krajowem w zwią. 
zku z tranzytem i taryfami, sprawy po* 
datkowe, w szczególności obciążenie 
rolnictwa podatkami samorządowemi i 
gminnemi. 

Zostały powzięte jednomyślnie na- 
stępujące uchwały: 

1) Walne Zgromadzenie Przedsta- 
wicieli Oddziałów Kresowego Związku 
Ziemian rozważywszy obecnie wyjąt" 
kowo ciężkie położenie rolnictwa wo* 
góle a w szczególności i na kresach, 
spowodowane wielokrotnemi zniszcze” 
niami wojskowemi brakiem wszelkiej in 
demnizacji za poniesione straty i wciąż 
wzrastającemi obciążeniami podatko* 
weńmi przy jednoczesnym braku tanie” 
go długoterminowego kredytu, oraz. 
zważywszy, iż sytuacja ta grozi powa: 
żnie całkowitą likwidacją stanu posia” 
dania polskiego ziemiaństwa na Kre- 
sach, wzywa swych przedstawicieli w 
Izbach Ustawodawczych do powzięcia 
kroków u sfer rządowych celem powo 
łania przy Radzie Ministrów Komitetu 
do Spraw Kresowych, którego zada” 
niem byłoby opracowanie środków za” 
pobiegawczych dla uniknięcia katastro- 
falnych skutków obecnej dyskusji. 

2) W sprawie niskich cen na zboże 
Walne Zgromadzenie stwierdza: a) błę, 
dna polityka zbożowa poprzedniego, 
Rządu wydatnie pogłębiła w Polsce o: 
gólno M światowy kryzys cen na płody 
rolnicze, podcinając opłacalność gospa 
darstw rolnych i przyczyniając się tem 
samem do pogorszenia sytuacji ekono* 
micznej kraju, b) premje eksportowe 

  

      

PIĄTEK 
29 DZIS Wschód si. g. 7 m. %) 

Ssturnina Zachód sł. g. (5 m. 10 
jutro ? 

‚ Andrzeja 
  

Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 28 - »1 1929 r. 

<iśnienie V 2647 

średnie w m. ; 

temperatura 
średnia FC 

° ораё za do- ) Žr 
| bę w mm. 

wiatr 5 przeważający Potudniowy 

Uwegi: ‚ pochmurno, mgta. 

Minimum za dobę + i C 
Maximum za dobę + 5 oC 

Tendencja barometryczna: wzrost cisn enia 

KOŚCIELNA 

  

=R konsekracji JE metropolity tego, 
— Jałbrzykow: w KE 30 listo: 8 

d 
moda Jałbrzykowskiego Metropolity Wi. 

4 

9 dbnaltiewicza. : 
Е + ° ©а 1 grudnia br. każdego dnia będzie od 

Nprawiana ś'. « Msza św. w pięknie przystro- miasto całokształtu ruchu kołowego bę 
jonej kaplicy Chrystusa - 
św. Ignace 

— (a) 
go Dyoniz 
giem pośpiesznym z Warszawy przybywa do 
naszego miasta 
w Polsce Jego 

Króla w kościele 

ARE 5 
1, Przyjazd Jego spowodowany został smier- 

cią szwagra w pogrzebie którego metropoli- 
„ ta weźmie udział. 

URZĘDOWA 
х + 

- — (y) Minister WR i OP był 
do wi i zwiedzit repo A 
nie. Wczoraj rano przybył z Warszawy 
p. Minister WR i OP Sławomir Czerwiń 
Ski. P. ministrą powitali na dworcu wo 

„Jewoda Raczkibwicz, rektor USB ks. 
Falkowski, z gronem profesorów USB, 
kurator Wileńskiego Okręgu Szkolnego 
"ogorzelski w otoczeniu naczelników 

wydziałów Kuratorjum pow. wileńsko- 
trockiego. Minister Czerwiński zamie- 
szkał u p. wojewody. 

‚ № godzinach przedpołudniowych p. 
„Minister przybył do Kuratorjum Okręgu 
"Szkolnego i w towarzystwie kuratora 

‚ zwiedził poszczególne wydziały kurator 
_ jim. Panu ministrowi przedstawieni zo 

stali naczelnicy i urzędnicy. 
Następnie p. minister wraz z ku- 

__ ratorem i naczelnikami wytlziałów zwie 
| dził budujące się szkoły Techniczną о- 

‚` faz powszechną na Antokolu. Informa- 
<yj natury technicznej udzielał p. mi- 

' Ёвіюші_ w szkole technicznej inż. A. 
„zygodzki jako przedstawiciel Dyrek 

€ji Robót Publicznych, zaś w szkole po* 
3 ej wiceprezydent miasta inż. 
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ы 2_1‹01‹3{ zwiedzit 
„Bim. im. Lelewela, był w poszczegól- 
_ nych klasach w czasie nauki. Bawić 

: i & 

у X вЗ 

KRONIKA 

„mystowego Magistratu 

a br. przypada rocznica, konsekracji JE 

 leńskiego z tej racji o godz. 9.30 w Bazy- 
lice będzie odprawiona uroczysta msza Św. 
elebrowana przez JE biskupa sufragana Mi 

Be: i który zostanie przedstawiony do decy* metropolity prawosławne (01) t p iony do decy 
Galego W. e aim pocią- zji p. wojewody. 

owa Cerkwi prawosławnej Spraw opieki 
kscelencja Metropolita Dy-* listopada, odbyło się w Magistracie posiedze 

p. minister gimn. | 

SŁOWO 

przedaży. Spowodowało to, że Magistrat 
zwrócił uwagę na liczne sklepy w cielu stwier 
dzenia że przepisy regulujące wyprzedaż be) 
lą należycie wykonywane. Jak wiadomo bez 

: З <A .„ zezwolenia wydziału przemysłowego nie mo- NIEBEZPIECZNY FLIRT AMERYKANINA. 
winny nosić cechy stałości, zabezpie- żną ogłaszać wyprzedaży. Dużo może złego uczynić niewiasta za- 
czając handel zbożowy przed niespo* — (0) Kobiety policjantki. Na ostatniem zdrosna o „najdroższego”. Łagodna, potulna 
dziewanemi skokami cen, spowodowa- CZY a a do Jeż oi Rp AE kark) joe 
bose >|; :: KAS Li społecznej uchwalono poleciė Magistratowi biz iewi Ъ ie być gołos 3 

fenti možliwą zmianą polityki Rzadu €), Ay wystąpił do władz z prośbą o przydzie- mi podajemy w streszczeniu historję pewnej wysokość obecnych premij eksporto, lenie do służby sanitarno - obyczajowej niewiasty sądzonej wczoraj przez Sąd Okrę- 
wych jest niewystarczająca ponieważ. dwóch kobiet w policjantek. gowy. Będzie to najlepszym potwierdzeniem 
ceny rynkowe na zboże nie pokrywają,  —- (9) Walka z żebractwem dzieci. W wyżej zamieszczonego twierdzenia. TE koszib WAAPGdAkTWi й Sprawie walki z żebractwem dzieci, miejska Przybyły z Ameryki (rzecz jasna z dola- 
1 p je komisja do spraw opieki społecznej poleciła rami) |. Blakiewicz, wydzierżawił u wdowy 

tratowi wejść w porozumienie z rodzi REA zaścianek AE No- 
ch dzieci, które żebrują, celem uloko- wosiołki. Tak się jakoś złożyło, że dzierżawca 

33 : AA „„„ Wania ich w przytutkach, rodzic6w zaś, któż zawładnął i sercem nieutulonej w żalu wdo- 
zdrowej zniżkowej konkurencji na ryn= używają żebractwo swych dzieci w celu wy. Wiodło im się dobrze, a w przystępach ku krajowym i zagranicznym drzewa SQ żysku i nie wyrażą zgody na umieszczenie ich szczerości Sienkiewiczowa opowiadała, žė 
wieckiego z drzewem polskiem wwóz w przytułkach, pociągać do odpowiedzial- CA zawiedzie Blakiewicza na ślubny ko- 

Ė Е z у rieckiec: ,j, ności sądowo karnej. ierzec. AE 
R OSA PR CE kra — 0) O estetykę szyldów. Pstrokacizna _ Tymczasem sprawy potoczyły się innym 
nien dawać A 1. Sa TA szyldów i reklam umieszczanych dotąd gdzie torem, Ph kupił sa (jak ai 
jowemu przed drzewem tranzytowem, się da i jak Się da bez Żadnego planu, we- przy wydatnej pomocy Sienkiewiczowej) za- 
nie wyłączając apierówki, której ek; dług indywidualnych gustów każdego w 0* aig Kuzynowo i wówczas odrazu zmienił 

WCT B a Ta gromnym stopniu przyczyniła się do zewnę front. sport znacznie przewyższa zapotrzebą AA! US ы SSR asie! ё Sienkiewiczowa zeszła na dalszy plan, a 

O R aaa As ET EDA kc ATN /а|- wa w ten iż wszystkie przedsiębior- y н ! i . 
4) W sprawach latkowych Wal stwa mus y_ projekty RACZ Sienkiewiczowa była w tym czasie chora, 

ne Zgromadzenie Ww związku z katastro dów przedstawiać do aprobaty a stare nie: lecz kiedy dowiedziała się o swej porażce 
falnem obniżeniem się zdolności płat" estetyczne i szpetne w przeciągu pewnego o- wstała z łoża boleści i nuże wojować o swo* 
niczej rolnictwa kresowego stwierdza: kregonczo czasu usunąć, w E chodziła so kaeca na 

wiał aż о yska na tem bardzo wygląd miasta. skargę, a kiedy I to nie pomogło poczęła gro- 
а) obciążenie podatkami AUO к 2 R zić. Ża nic miał te pogróżki niewierny ameryr 

dowemi i gminnemi jest zbyt wysokie i SAMORZĄDOWA. kanin, a nawet przyśpieszył dzień ślubu. 
utrzymanie ich w obecnej wysokości A w x To go zgubiło, gdyż przeciągnął strunę. 
grożi zupełną niewypłacalnością rolni „„— KŻ Ju pa ora zada SE Zrozpaczona,  Zdeneróowaia i „zozwście- 

stów. W ostatnim dniu Staro* czona wdowa podpaliła zabudowania w chwi 
COW „|. stów woj. Wileńskiego rozpatrzono najpierw qi kiedy odbywał się ślub. 

Podatek dochodowy w rolnictwie sprawę zorganizowania pomocy iudności 'pół Zbrodni wydała się, gdyż na piasku pos 
jest określany bardzo częsta przez Urzę nocno ee no Popas Rs został odcisk jej bucika. A i 
dy Skarbowe na błędnych podstawach go, dotkniętej klęską nieurodzaju. W nara- Sąd uznał ją winną lecz biorąc pod uwagę 
> a lając > A ywistości, dach w tym prze dmiocie uczestniczyli ró- stan podniecenia skazai tylko na 10 mies. wię 

S GaJaCy : y „o wnież delegat Centralnego Komitetu Obywa zienia, Prócz tego na mocy amnestji karę ta 
przyczem Urzędy Skarb owe starają SIĘ telskiego dyr. departamentu Czekanowski Z zmniejszono o połowę. 
kwiestjonować przedstawione księgi ra: Warszawy, delegat min. Pracy i Opieki Spo- Państwo młodzi zdążyli się już pobudo* 

Związku Ziemian z SĄDÓW 

  

     

  

Zgromadzenie stwierdza, że wobec nie 

  

    

  

    

   

łecznej p. Kowarski oraz członkowie prezy* wąć i żyją szczęśliwie. (y) PARA konieczną akcją ogólną dium Wileńskiego Komitetu Społecznego Po 
Ь Е ы mocy. Przewodniczyt p. wojewoda Raczkie- SHBRPTNIZEUN KKA 

Min. Skarbu zmierzającą do poprawy wicz, * 
czynności wymiarowych swoich orga-  Nastepnie Zjazd Starostow T“ nad 
nów koniecznem jest, aby nadzorcze biczakać 2 iedziny . bezpieczeńetwya PI p aIkiEWicza śkarutora Pogorzelskiego, 
władze skarbowe w razach uzasadnio* “p. zajatwieniu szeregu innych spraw po- gen. Krok Paszkowskiego i wielu innych 
nych skarg na niesłusznąść wymiarit rząd ku obrad p. wojewoda udzielił pp. Śta- Sai 2 RAWA ZOE 
podatku dochodowego natychmiast za* rostom wskazówek w przedmiocie opracowa AA OW i. LAD Us ai 
rządzały rewizje wymiaru przy udziale nia programu pobytu Pana Prezydenta Rze- 860 В: ЛОМЕ a dalności IŚ © 

S y | A ZK : „; czypospolitej na tereńie poszczególnych ро- 57е Sprawozdanie z działalności i prac Czer 
rzeczoznawców z pośród organizacyj wiatów w związku z oczekiwanym w roku Wonego Krzyża, które zawierało wiele intere- 
gospodarczych, wstrzymując egzekucje przyszłym przyjazdem Pana Prezydenta Mo» S"iacych fszczegółów, OC po- 

d) Koniecznem jest, zaniechanie po- ścic kiego do woj. wileńskiego. žyteczną jest ta instytucja. dla ludności. 
J P е 3 " P. wojewoda: Raczki dekorował od b i raty tku maiatkowego Po wyczerpaniu porządku obrad p. wo* ТНО Оа LAC WIEZ EE O LO boru nowej raty poda jątkoweg jewoda zamknął Zjazd, znakami Polskiego Czerwonego Krzyża sze- 

oraz obniżenie stopy podatkowej W." yastępnie szereg urzędników złożyło przy Teg osób, które wielce zasłużyły się dla te- 
tych wypadkach, gdy jest to ustawowo sjęgę służbową w ręce p. wojewody. go stowarzyszenia. Poza prezesem zarządu p. 
możliwe z zastosowaniem przy podatku CH Vasco ys, który POZ 

ъ = ny był odznaką drugiego stopnia na posiedze 
dochodowym art. 84 Ustawy i udziele; WOJSKOWA. niu. Centralnego Zarządu la о- 
mie niezbędnych ulg podatkowych w,  — (a) Gen. Sosnkowski i Dreszer odje- trzymali odznaczenia pułk. Szczepan Огду- 
formie odroczeń obowiązujących termir- chali. W przeddzień odzjazdu Marszałka Pił- łowski odznakę II stopnia, zaś pułkownicy dr. 
nów płatności w zależności od zdołno- 5"dSkiego odjechali do Warszawy bawiacy Waclaw Zajączkowski i Kazimierz Malano- 
no O NS w Wilnie od paru dni generałowie Sosnkow* wicz, por. Michał Bujwid i skarbnik Wil. ści em Ki poszczególnych warszta ski i Dreszer. Okręgu Karol Karabanowicz odznaki III sto- 
tów rolnych. 2 —- (a) Ostatnie dni rejestracji rocznika! pnia. у 

1909. Przypominamy że 30 bm. mija termin Po zebraniu zarząd podejmowai swych 
(Li T > =rejestracj| męžczyzn urodzonych w roku 1909 

a przebywających obecnie na terenie Wilna. 
gości herbatą. 

Rejestrację jak wiadomo przeprowadza-wy* 7 Kobi a ALI 
dział wojskowv Magistratu. 6 STS a b. wychowańców gimn. 

— (y) Zakończenie kursów w ośrodkach i Czackiego zawiadamia, że w dn. 1 grud 

pionierskich KOP. Przed kilku dniami zakoń: nia punktualnie o godz. 15 po południu w lo- 
czone zostały w ośrodkach pionerów KOP w Ка gimnazjum odbędzie się walne zebranie 
Wilejce i Wilnie specjalne kursy prowadzone R” kola według następującego porządi 

> z. : przez oficerow saperow. Kursy te przysposą KU: 1) zagajenie,'2) przyjęcic nowych czion- 
zgotowali p. ministrowi uroczyste po” biają podoficerów i szeregowych KOP do pra KÓW, 3) wybór prezydjum zebrania, 4) spra 

az я 2 г Aimo ы х A danie zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) witanie z udziałem orkiestry gimnazjal* cy nad polepszeniem warunków komunikacyj Worcan Šš ss ! 
nej. M I mych w pasie pogranicznem. wybory nąwych władz koła na 1929 — 30 

ь г. 6) wolne wnioski, 7) otwarcie Ogniska u | W godzinach popołudniowych w KOLEJOWA. 'czniów gimnazjum które nastą pi o godzinie 
dzielał minister Czerwiński w kurator: ь ARE ias Žaisk a nos 
jum audjencyj i m. in. przyjął przedstą = (0) Dopłaty do biletów kolejo- ro pożyczki śdjkień 2 dni Gradi wicieli Polskiej Macierzy Szkolnej pp. WYCH na bezrobotnych. Przy sprzedaży T pozstwowy Bank Rolny przesaaje przyj- 
Szachno i Ciozdę w sprawach oświaty biletów kolejowych pobierane są spe' mować zgłoszenia o W meljoracyjne 

pozaszkolnej, dyrektora Wacława Gi- Cialne dopłaty na bezrobotnych. Dopła- ponieważ w roku 1930 Bank będzie załat- 
zbert Studnickiego w sprawach Archi- ta ta doliczana jest w wysokości 10 gr. wiał jedynie zgłoszone już poprzednio prośby S żdy: tych 5 zł c biletu ^ gloszeń o pożyczki jest b. znaczna ilość tak wim Państwowego. od każdych zaczętyc m. ceny DIIELU . żę rozpatrzenie ich pochłonie dużo czasu. Wojewoda Raczkiewicz podejmował Ponieważ omawiana dopłata pobierana 
p. ministra Czerwińskiego obiadem w była dotąd poza ceną biletu, podróżni SPORTOWA 
Ścisłem gronie. W obiedzie wzięli u- nie doliczając tej dopłaty, często narze- | — (y) Walne zebranie Sekcji Wioślar- 
dział ks. rektor Falkowski, kurator Po: Kali, że ceny pobierane za bilety, nie skiej AŻS. Dziewiątego grudnia w sekretarja- 
gorzelski, prezydent miasta Folejewski, dpowiadają cenom, uwzględnionym na cie AZS ul. św. Jańska 10 odbędzie się wał- EiSKI, prez) к J A kasach kolejowych. Obecnie omawiana "g,Zębranie sekcji wioślarskiej AZS. z nastę: dowódca gamizonu gen. Krok Paszko” Jowych. ECH pującym porządkiem dziennym: 1) zagajenie Sk ias dopłata ma być wkalkulowana bezpo” 2) wybór przewodniczącego i sekretarza ze- 

średnio do cen biletów, uwidocznio* brania, 3) sprawozdania ustępującego zarzą- 
nych na kasach. W ten sposób uprości du | komisji sportowej, 4) wybory nowych 
się orjentacja pasażerów i uniknie się V žais k as z SK 

› niepotrzebnych nieporozumień. członków o konieczne przybycie na zebranie, 
й * .— (b) Pociąg pośpieszny przez Barano* wszystkich zaś tych, którzy interesują się 

kierownictwa wicze na Moskwę. Wileńska Dyrekcja Kole- wioślarstwem wśród akademików uprasza 
jowa opracowaia wniosek wnrowadzenia po również 0 przybycie. 
ciągu pośpiesz nego w kierunku Baranowicz Zebranie rozpocznie się w pierwszym ter- 
i 1 PCC Se przez Siedlce minie Foe” a w drugim o 20 godz. 
— Łuków i Brześć п В. +0 — (b) Amnest; wa. Z okazji 10 

Wniosek ten został przesłany do władz! lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej 
centralnych do rozpatrzenia i ewentualnej ak- (PZPN) ogłoszona została amnestja dla zdys 

postanowił przydzielić sprawy ruchu "PE przesyłki kolejowe: Wobec nie- wodke mia RSE dorożek samochodowych do działu bez- ustających sporów w sprawach droższego dnia 23 listopada rb. na członków związku. 
pieczeństwa i porządku przy sekcji rze taria E e p a Graczom a ao na. pewien okres ZAS ów. Ś SOD w o przewozu zostało zdecydowane jaknaj* czasu karę skrela się całkowicie zaś gracz: 

a ryników, Sprawa r“ objęcia 1 dalej idące udostępnienie Žinia Anai Zadyma cna a> bdzie с ю - £ zapoznania się z obowiązującą obecnie taryfą darowana po 2 latach. » 
dzie przedmiotem specjalrš2go wniosku, co należy spodziewać się spowoduje, że na RÓŻNE. 

— Obchód 400 lecia wydania „Statutu 
przyszłość, nadawane towary będą deklarowa 

Litewskiego”. Społeczeństwo białoruskie w 
ne według nazw wyszczególnionych w kla- 
syfikacji towarowej. A Wilni kie $ сН ie przystępuje do zorganizowania obcho 

POCZTOWA du 400 lecia ogłoszenia "Statutu Litewskiego" ada, od „SiĘ „ —,(y) Pocztowa wysyłka paczek zagra: W tym celu został zorganizowany komitet nie miejskiej komisji do spraw opieki społecz- nicę. Urząd pocztowy powiadomiony został obchodowy, do którego weszli: A. Trepka nej. o konieczność zwracania uwagi na paczki wy jako prezes, członkowie. A. Łuckiewicz w Po rozpatrzeniu Sprawy 0 urządzenie do- Syłane zagranicę. ABE Samojło, dr. M. lijaszewicz. dr. Ъ Stankie- mu noclegowego dia kobiet, komisja pole- _, Szczególnie paczki wysyłane do Rosji, wicz, M. Michalewicz; A. Zieniuk, R. Ostrow ciła Magistratowi wszcząć starania o naby- Chin, Palestyny, Turcji muszą być dokład ski, M. Szkielonek i wielu innych. - - cie odpowiedniego domu i przysposobienie nie opakowane ze względu na wielokrotne Program obchodu zawiera między innemi go do tego celu. przeładowanie i możliwość uszkodzenia za trzy odczyty poświęcone „Statutowi Litew Pozatem komisja poleciła Magistratowi Wartości paczki. ; skiemu* z punktu widzenia historycznego, opracować szczegółowy plan urządzenia Waga paczki z podaną zawartością należy prawnego i językowego a mianowicie: 1) schroniska dla ciężarnych i karmiących ko- OZnaczyć na paczce i na odresie pomocni Statut W. Ks. Litewskiego na tle ewolucji py czym Z dokładnością do gramów. stosunków społecznych na Białorusi — wy Przy omówieniu dezyderatów w sprawie , (a) Udogodnienia zleceniowe. Z dniem głosi p. Antoni Łuckiewicz. 2) Statut W. Ke. biidżetu na rok 1030 — 31. komisja zaopin- 1 grudnia poczta rozpocznie przyjmowanie Litewskiego jako pomnik białoruskiego pra- jowała, że opłaty za pensjonariuszy w o- artek zleceniowych do zainkasowania rosz- wa wygłosi p. Adolf Zieniuk, 3) Język Sta- chronkach muszą być podniesione do 45 zł., Doch pieniężnych do wysokości tysiąca zł. tutu W Ks. Litewskiego — wygłosi dr. Jan w żłobkach zaś do 60 zł. miesięcznie. Co zaś Dotychczas przyjmowane zlecenia nie mogły Stankiewicz. Zagai Akademię prezes komi- dotyczy innych wydatków na cele społeczne, przekraczać 100: zł. Zlecenia te w żadnym tetu organizacyjnego p. inż. Antoni Nekan- to uchwalono pozostawić je w ramach budże- WYPAdku nie mogą tyczyć roszczeń wekslo: da Trepka. - tu tegorocznego. Žž wych. „ Obehód został ostatecznie wyznaczony na : ;‘ (0) Stacja dła autobusów za- SZKOLNA WNE o: rb. o godz. 19 miejskich. Day adis SE 38 5 — (a) Szkoły na wolnem powietrzu. Wia W Sai gimnazjum bia oruskiego (Ostrobram- 
bliższym czasie iegiektat toz Nr dze szkolne pówzięły myśl urządzenia szkół zka), Karty la "1 robo ZiGdIO WRA jų na wolnem powietrzu dla dzieci zagrožonych ŚCI! Zaproszenia rożsyłane nie będą. , celu połączenia ul. Gó gruźlicą dla których pobyt w. murach ujem- _.. >= (9) Dodatek mieszkaniowy dla urzęd- ra Bouiiałowa z tak zwanym „Piekief< nie wpływa na stan zdrowia. ników państwowych, Jak się dowiadujemy w kiem”, gdzie projektuje się urządzenie Tego rodzaju szkoły będą urządzone ze dniu 15 grudnia ma nastąpić wypłata dodat- 
stacji dla autobusów zamiejskich. Ro- Zozumiałych względów jedynie na przed. KU mieszkaniowego dla urzędników państwo- A $ 

^ 
„ miešciach i w miarę posi ów. wych. boty te będą prowadżone w okresie zir na ten cel. € posiadanych funduszów IW dniu tym urzędnicy państwowi otrzy 

mowym. Ziemia od rozkopania góry u: - AKADEMICKĄ 41 pierwszą ratę tego dodatku, drugą zaś 
żyta zostanie na regulację brzegów : w dniu 15 marca 1930 roku. 

Wilii i „, — ZK! Conradji. W dniu 13 bm. odbył Wiadómość ta wywołała zrozumiałe zado- JIS AS 8 a * się konwent wyborczy K! Conradji na któ wolenie w kołach urgędniczych. - A — (b) Miasto winno spłacać długi pań: rym wybrano nowe prezydjum korporacji w « — (b) Pośrednictwo mieszkaniowe. Będą stwowe. Władze nadzorcze powiadomiły zwią składzie następującym: Korowajczyk Leonard wydane przepisy administracyjne regulujące 
zki komunalne że przy układaniu preliminarza —- marszałek, Fiedorowicz Zygmunt — wice pośrednictwo mieszkaniowe. * budżetowego należy niezavominać o długach marszałek Jurewicz Ignacy — kanclerz, Ra- . , Wszelkie rqrywatne pośredniczenie w najs 

COM PR i na cel ten prze A Władysław — bakałarz, Kupiec Alek pie. mieszkań zakazane. ||| 
znączyć pewne wydatki. sander — podskarbi. ` ośrednictwe! po i i i fi W. razie gdy. przypadėjace naležnošci nie p bi A m w poszukiwaniu mieszkań 
będą uregulowane może nastąpić przymuso* 

ZÓRA: & będa mogły się a "wył 
NIA i ira B. 11 

we wyegzekwowanie należnych sum. I ODCZYTY ; La WU 
że iąteczne, W 

dzie tylko 2. 
__ — (a) Wyprzedaże ls ‹ ‚ ‚ —(у) Nadzwyczajne posiedzenie Pol. Cz. 
związku ze zbliżającemi się świętami cały sze Krzyża. W. siedzibie Wileńskiego Oddziału my. 
reg firm nosi się z zamiarem urządzania wy» 

obecności wojewody  Raczkiewicza, JE ks. 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego, JE ks biskupa 

MIEJSKA 

— (0) Sprawa przejęcia przez mia- 
sta ruchu kołowego. Jak się okazało 
projekt przydzielenia do wydziału prze 

nad ruchem kołowym w mieście, urze- 
czywistniony być nie może z powodu 

że wydział przemysłowy ma swo* 
je specjalne zadania, objęte w ramach 
osobnej ustawy. Wobec tego Magistrat 

— (9) Z posiedzenia miejskiej komisji do 
spraw opieki społecznej. We STAD: dnia 27 

=) Terminy podatkowe. Przypomina- 
że w miesiącu listopadzie należy 
aństwowy podatek od nieruchomości 

ъ 
Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się w cić p. 

ciolecie Reduty. Dziś w teatrze miejskim nai 
Pohulance odbędzie się uroczystość dziesię- 
ciolecia Redut 

1 stym zespół Reduty odegra sztukę St. Żerom g 
oce Roe skiego „Uciekła mi przepióreczka..* z Juł< 

ich w Wilnie bę: 
szym akcie społeczeństwo wileńskie oraz in- 
stytucje artystyczne składać będą 

- zarówno twórcom jak i zespołowi 
‘га górnej sali Georges'a. 

Komunikat Okr, Kom, Wyb. na Zjazd Ogólny Р. М. В, 
Okręgowa Komisja Wyborcza niniejszem podaje d o wiadomości, iż 

w wyniku wyborów na Zjazd Ogólny Polskiej Młodzieży Akademickiej 
do Miejscowego Komitetu Akademickiego, odbytych dnia 26 b. m. zosta- 
ło oddanych głosów 1098, z czego ważnych 1093 i nieważnych 5. 

Lista Narodowa Nr. 1. uzyskała 568 głosów, 3 mandaty, Lista 
„Odrodzenia Życia Akademickiego" Nr. 2 - 414 głosów i 2 mandaty. Lista 
pe Koła Międzykorporacyjnego Nr. 3—111 głosów i 0 manda- 
w. 4 

Personalnie mandaty uzyskują następujący Kol. Kol, 
Lista Narodowa_ Nr. 1. Kandydaci na Zjazd Ogólny P. M. A.: 1) 

L'twiński Marek, 2) Gałka Józsi, 3) Puchalski Ryszard. 
Do Miejscowego Komitetu Akademickiego: 1) Puchalski Ryszard, 2) 

Malinowski Tadeusz, 3) Ochocki Stanisław. 
Lista "Odrodzenia Życia Akademickiego" Nr. 2 Kandydaci na 

Zjazd Ogólny P. M. A. 1) Grabowski Bronisław, 2) Dembiński Henryk. 
r Miejscowego Komitetu Akademickiego: 1) Fundowicz Stefan, Swię- 
Orai. 
Ewentualne protesty przeciwko ważności wyborów należy składać do 

Obwodowych Komisyj Wyborczych i Okręgowej Komisji Wyborczej w 
dinu 28 go listopada 1929 r. w godzinach 18—20 w lokalu Wileńskiego 
Komitetu Akademickiego (ul. Wielka 24). 

Awantura na granicy polsko-lifewskiej 
Na pograniczu polsko litewskim na odcinku nowo-święciańskim policjanci 

litewscy z posterunku w zaścianku. Wejszniuny popili się I zabawili w 
okolicy swej strażuicy na terytorjum litewskim w strzelaninę Ludność wsi 
Wejszniuny w popłochu poukrywała się w mieszkaniach. Litwini dali dziesięć 
strzałów karabinowych i kilka rewolwerowych. Dwuch pijanych policjantów li- 
tewskich zaszło na cmentarz, rozgraniczony liują grauiczną tuż przy wsi Wej- 
szniuny, zławało wiechę i dało kilka strzałów w powietrze. Na odgłos strza- 
łów nadjechali nasi żołnierze K. O P. Na widok ich policjanci uciekli i wśród | 
ludności zapanowało uspokojenie. (y). 

+ 

cicki 

3 kwarta. tudzież podatek od łokali i placów 
niezabudowanych. 

Państwowy podatek dochodowy z termi 
nem płatności w ciągu 30 dni po otrzymaniu 
nakazu. 

Taksamo w ciągu listopada można wyku- 
pywać świadectwa przemysłowe i karty reje- 
stracyjne na rok 1930. 

Nadto płatne są należności odroczone i 
rozłożone z terminem płatności na listopad. 

BALE 1 ZABAWY. 
— „Czarna Kawa" Villgo „Tygodnia 

Akademika* odbędzie się w Salonach Ka- 
syna Garnizonowego w dniu 30 listopada 
1929 r. Początek o godz, 20-tej. Zaprosze- 
nia są do nabycia u P.P. Gospodyń Ho- 

po raz drugi pełna humoru i zabawnych sytu 
acyj komedja Verneuilla „Fotel 47". Sztuka 
ta na premierze odniosła wielki sukces arty 
styczny dzięki doskonałej grze oraz efekto* 
wnej i bogatej wystawie. W rolach głów - 
nych występują Janina Werniczówna, świeć 
žo p ozyskana znakomita artystka teatrów 
krakow skich, oraz Aleksander Zelwerowicz 
niezrównany w roli barona Labray. 

— Przedstawienie szkolne. Jutro o godz. 
3.30 pp. na przedstwieniu dla młodzieży szko! 
nej ukaże się wartościowa komedja Goldo 
niego „Oberżystka”. Ceny miejsc najniższe. 

— Przedstawienia Iniowe. nie: 
dzielę nadchodzącą w obu teatrach odbędz 
się przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych, W teatrze na Pohulance ukażc norowych, których obowiązki łaskawie <; t žr ю i < się po raz 25 świetna krotochwila Grzymały 

ВЕ OSY Siedleckiego „Maman do wzięcia”, w teat- 
Abramowiczowa Witoldowa, Bądźkie- TŽ“ Lutnia. wesoła groteska B. Winawera „R. 

H. Inżynier. * 
— Sen nocy letniej. 3 grudnia tj. we wto 

rek w sali Reduta będzie odegrana na rzecz 
8rgo „Tygodnia Akademika" sztuka Szekspi 

wiczowa Juljanowa, Białasowa Stasisławo- 
wa, Bochwicowa Stanisławowa, Bochwico- 
wa Lucjanowa, Bohdanowiczowa Ignacowa, 
Bosiacka Boguslawowa, Bossowska Fran- 
ciszkowa, Borkowska Stefanowa, Bujkowa 
Janowa, Burhardtowa Aleksaadrowa, Bujal- 
ska Władysławowa, 

Czyžowa Witoldywa, Ciozdowa Stani- 
sławowa, Czeżowska Tadeuszowa. 

Donasowa Feliskowa, Dziewulska Wła- 
dysławowa, Dmochowska Władysławowa, 
D;b-Biernacka Stefanowa, Domańska Bo- 
lesławowa. 

Ehrenkreutzową 
Mieczysławowa. 

Falkowska Eugenjuszowa, Folejewska 
Józefowa, Fiedorowiczowa  Zygmuntowa. 

Gieczewiczowa Hipolitowa, Głowińska 
Antoniowa, Gižycka Iwanowa, Gora Edwar- 
dowa, Glatmanowa Juljuszowa, Gutkowska 
Stanisławowa. | 

Hcuwaldtowa Jerzowa, Hryhorowiczo- 
wa Wtodzimierzowa,  Horoszkiewiczówna 
Walentyna. 

Jamonttowa sen Jeleńska Mie- 
czysławowa, Joczowa Konradowa, Jundzil- 
łowa Zygmuntowa, Janicka Janowa, Jasiń- 
ska Zbigniewowa, Jakowicka!Władysławowa. 

Karnicka Aleksandra, Kirtiklisowa Ste- 
fanowa, Klottowa Janowa, Kognowicka 
Stanisławowa, Kopciowa Adcltowa, Korol- 
cowa Józefowa, Kossakowska Marja, Kot 
wiczowa Janowa, Kownacka Piotrowa, Hr. 
Ilińska-Kaszowska, Kodziowa Stanistawo- 
wa, Kiersnowska Tadeuszowa, Kowalska 
Edmundowa. 

Laskowiczowa Celina,  Lewakowska 
Stanisławowa, Leszczyńska Bolesławo a, 
Loerentzowa Stanisławowa, Latwisowa Ja- 
nowa. 

Łagunowa Stanisławowa, Lastowska 
Józefowa, Łączyńska Stanisławowa, Łoku- 
ciewska Janowa, Łuczyńska Wincentowa. | 

Małkowska Witoldowa, Malecka' Jano- 
wa, Maculewiczowa Ludwikowa, Marcinow- 
ska Klemensowa,  Materska Ignacowa 
Massoniusowa Marjanowa, Meysztowiczo- 
wa Aleksandrowa, Meysztowiczowa Szymo- 
nowa, Mianowska Stanisławowa, Michejdzi- 
na Kornelowa, Mieszkowska Janowa, Mi- 
kulska Zenonowa, Mohiowa Stanisławowa, 
Mohlowa Wacławowa, Moszyńska Michało 
wa, Malińska Maksymiljanowa, Myszkow- 
ska Aleksandrowa, Muszyńska Janowa-Kazi- 

tystyczny i doniosły cel ekonomiczny om: 
wianej imprezy powinien zgromadzić liczną 
publiczność. Bilety wcześniej nabywać no 
żna do niedzieli włącznie w Iokalu Bratnie' 
Pomocy (ul. Wielka 24) w godzmach urzędo 
wych tj. 1 — 3 pp i 7 — 9 wiecz. w nie 
dzielę od godz. 2 — 6 pp. W poniedziałek 
i we wtorek zaś w kasie teatru na Pohulancc 

— Koncert na rzecz Bratniej Pomocy sit | 
Stefanowa, Englowa chaczy Konserwatorjum Muzycz. w Wilnie 

odbędzie się w dniu I grudnia br. w sali kon 

biorą: utalentowana śpiewaczka absolwentke 

ska,, oraz uzdolnieni uczniowi tegoż konser 
watorjum 
(śpiew), H. Kalmanowiczówna i W. Załkine 
(fortepian), W. Rabinowicz (skrzypce). W 

oczątek o 
do 3 zł. 

— Ognisko kolejowe. 30 listopada i 1 
grudnia odbędą się przedstawienia teatralne 
1) „Majster i czeladnik* komedja obyczajo 
wa w 2 aktach J. Korzeniowskiego. 

godz. 7 wieczór. Bilety od 50 gr 

1 akcie na tle Trylogji H. 
pracowaniu Popławskiego. 

Poki 2 e 20. w 
niedzielę I grudnia o godz. 18 odczyt p. 

Władysława Arcimowicza na temat 350 lecie 
U. S. B. Wstęp woin 

co GRAJĄ W KINACH? 

ienkiewicza w o 
. Początek przed | 

Hedjos 
Hollywod — Manolescu. 
Stońce — Samotni. 
Światowid — Noc poślubna. 
Lux — Alraune. : 
Eden — Tajemnica starego rodu. 
Kino miejskie — Serce 

anda 1 
Sport — Artystki bez szminki. 

— Аппа 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 
mierzowa. я 
З Ъцго‹пн Zygmuntowa, Niekraszowa Świeżo otrzymał na skład: 

nisławowa. ‘ zawart. protei- 
„ Obiezierska Mieczyslawowa, Oko Ja- Naczkę wieloryb h ny 55—60 | proc. 

JAK de Zenonowa, Opoczyńska tłuszczu 12—16 proc., fosforauu wap- 
azimierzowa | mia 15-20 proc, isoli 1 proc. 

Harikę 19 ЛОЙИ SIedzi, proteiny 
—10 proc. tłuszczu 10—12 proc. i 

1—3 proc. soli. 

Śnię tojową 5 białka i I proc. tłusz- 
czu. Pozatem posiada stale | 

Kuch Iniany w taflach i mielony 
„Otręby pszenne grube. 

Petrusewiczowa Kazimierzowa, Pietra- 
szewska Janowa,Pimonowowa Arsenjuszowa, 
Piotrowiczowa Wiktorowa, Platerowa Marja- 
nowa; Pogorzelska Stefanowa, Proficowa 
Stanisławowa, Pigoniowa  Stanisławowa- 
Przyłuska Józefowa, Przygodzka Augusto, 
wa, Piekarska Bolesławowa,  Krok-Pasz- 
kowska klenrykowa, Przewlocka Marja- 
nowa. 

Raczkiewiczowa Władystawowa, Rac- 
kiewiczowa Oktawjuszowa, Radecka-Miku- 
liczowa Marjanowa, Romerowa Bolesławo- 
wa, Roztworowska Tadeuszowa, Rucińska 
Romanowa, Ruszczycowa  Ferdynandowa, 
Rochowiczowa Janowa, Radwańska Jano- 
wa, Rudzińska kienrykowa, Ruszczycowa 
Zygmuntowa, Ratyńska Edwardowa, Ried- _do 28 bm. do godziny 9 rano zanotowano 
lową Stanisławowa, Reicherowa Michałowa. Wilnie 

-"_ Siła-Nowicka Stefanowa, Sohecka Ja- ży 6, z 
nowa, Sleńdzińska Ludomirowa, Świątecka pierwszym) przekroczeń administracyjnych 
Kazimierzowa, Szwykowska  Ludwikowa. 30, resztę podajemy w tej samej rubryce. | Szostakowska Stefanowa, Szmidtową: Wła- . — (b) Nieudana agitacj a PPS w powie- 
dysławowa, Szmurłowa Janowa. Szemio- cie wileńsko trockim. W całym szeregu miej- 
zhowa Edwardowa, Szydłowska Marjanowa, Scowości powiatu wil. trockiego zauważono 
Sztrallowa Aniela, Szumańska Władysławo- wzmożoną agitację PPS która czyni prób. wa, Sopockową Józefowa, Siemiradzka Hi- zwoływania zgromadzeń. Na najbliższą nie“ politowa, Szniolisowa Bołesławowa. dzielę takie wece mają się odbyć w Landwa- 

Tyszkiewiczowa Antoniowa, Tracewska rowie i Niemenczynie. Należy zaznaczyć że 
Cezarowa. S już dwukrotnie usiłowała urządzić wie 

Wańkowiczewa Stanisławowa, Węsław- CE W tych miasteczkach lecz nie doszły onć | 
ska Stanisławowa, Wyleżyńska Adąmowa, do skutku z powodu braku słuchaczy względ- 
Wilczewska Helena, Wirszyłłowa Roma- "ie wygwizdania mówców. 
nowa. | — (©) Nieprzyjemn e Przed 

Zawadzka Adamowa, Zawadzka Właą- Paru dniami Leonowi Miłaszewskiemu (Poło 
dysławowa, Zawadzka  Feliksowa, Zdro- Cka 62) skradziono płaszcz pozostawiony 
jewska Zofja, Zdanowiczowa Stanisławo- chwilowo na podwórku domu Nr. 7 przy - 
wa, Zelwerowiczowa Aleksandrowa. ulicy Wielkiej gdzie Miłaszewicz pracował 

jako malarz. ! 6 
TEATR I MUZYKA. W ubiegłą środę idąc ulicą żydowską Mi- 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziesię- 

  

    

(c) Wypadki za dobę. Za czas, od 
w 

ółem 49 wypadków w: tem: kradzie 
akióceń spokoju 4 

łaszewicz zauważył pewnego osobnika który 
sprzedawał jego palto. Nieznajomego którym 
okazał się Telesfor Paszuta (Bukowa 14) po- 
szkodowany oddał w ręce policji. ‹ 

— (c) Nieuchwytni bandyci. Poscig za 
prawcami nieudanego napadu na majątek | 
Wianurze w powiecie dzisnieńskim o czem 
donosiliśmy przed paru dniami: nie dał narazie 

n= żądnych rezultatów. Band: 
Er lacje przez służbę 
eduty w "nych lasach i najprawdopodobniej zdołafi ujść 

za granicę sowiecką. Sb 

. Na tym wieczorze uroczy+ у 

szem Osterwą jako Przełęckim. Po pierw- 

'orską zaszyli się w okolicz- 

? 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś ukaże się | 

serwatorjum (ul. Dominikańska 3 / 5) Udzia! * 

konserwatorjum wileńskiego p. Janina Pław | 

/. Byszewska, i M. Jentysow: | 

BSE. Chopin, Liszt, Mendesohn i inn“ | 

2) „Zagloba swatem“ epizod sceniczny w | 

stęp 50 gr. i 1 zi 

— Miasto Miłości. A 

Ognisko — „Gynė“ z Charlie api 

zawart. 47 prot, | 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 
CY 4' 

(niewiele, bo przed | 

A, 

yci po odparciu ich j 

        

i 

ra p.t. „Sen nocy letniej”, Wysoki poziom ar 
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— (c) Pociąg zabił chłopa. Na szlaku 

Ignalino — Święciany pociąg osobowy Nr. 

712 wpadł na przejeżdżającą przez tor fur- 

mankę, którą jechało dwóch chłopów z gmi 

ny kołtyniańskiej. Jeden z nich Jan „Jakobce- 

wicz dostał pod koło pociągu i poniósł 

śmierć na miejscu, drugi zaś — Józef Kindur 

został wyrzucony na nasyp i w ten sposób 

uniknął smierci. Wóz uległ strzaskaniu. 

    

— (©) Katastrofa kolejowa. Onegdaj nad 

ranem na stacji Baranowicze pociąg gospo* 

darczy najechał na stojące na zapasowym 

torze wagony towarowe. Z powodu zderze- 

nia uległo zniszczeniu siedem wagonów. Je* 

dnocześnie został uszkodzony tor kolejowy. 

Wypadek został”spowodowany złem na; 

stawieniem zwrotnicy. Wypadków z ludźmi 

nie było. ŻE: ; 

— (c) Pożar składu garbarni. Wczoraj w 

składzie garbarni przy ulicy Dolnej 176 ро- 

wstał pożar spowodowany zatleniem się Zło* 

żonej w składzie kory. Straż ogniowa która 

na miejsce wypadku przybyła z całym tabo 

rem ogień zdołała w szybkim czasie zgasić. 

—-(c) Ujęcie zodzieja. Na gorącym uczyn 

ku kradzieży desek przy ulicy „Nowoświec= 

kiej 3 na szkodę Rejzy Niemenczyńskiej ujęta 

Michała Branowa (Wąwozy 5) 
  

— (6) Zbrodnia z zasadzki. Nocy onegdaj 

szej we wsi Milewicze gminy dereczyni 
skiej koło Słonima został zabity wystrzalemi 

z karabina mieszkaniec tej wsi Włodzimierz 

Boćko. Morderstwa dokonano przez oddah 

nie strzału przez okno do siedzącego przy sto 

le Boćko. х 

Podejrzanie o dokonanie zbrodni padło na! 

sąsiada zabitego Mikołaja Bicza, który już 

czynił próby zgładzenia Boćko za pomocą 

trucizny. 
Bicza policja aresztowała i podczas ba* 

dań zdołała wydobyć z niego przyznanie się 

do winy. Zabójstwo ma tło osobistych poraH 

chunków na tle majątkowem. | 

— (c) Skorzystała z okazji. Jozei Lechol- 

dziejewski (Jakóba Jasińskiego 10) powiado- 

mił policję, że podczas gdy odbywał karę w 

więzieniu żona jego spieniężyła znajdujące 

się w mieszka:Q! rzeczy i wyjechała rzekomo 

do Warszawy. Lechodziejewski jest w rozter- 

ce, co bardziej żałować — żony czy rzęczy. 

— (©) Kradzież roweru. Stanisławowi Ma 
ksimowiczowi (Ludwisarska 14) skradziono 

rower pozostawiony na zaułku św. Michal- 

skim. 
— (c) Bójki na wsi. W Łyntupach po- 

wiatu swięciańskiego powstała bójka pomię 

dzy kilka chłopami w trakcie której uległ 

złamaniu czaszki Łukasz Hryniewicz, który po 

przewiezieniu do kliniki litewskiej w Wilnie 

zmarł. Taksamo w Raduniu został ciężko ran 

ny w głowę butelką od piwz „Dominik An- 

drukonis mieszkaniec wsi Wigance gminy 
raduńskiej. * < 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Wczoraj 

w dzień usiłowała odebrać sobie życie Słit- 

żąca doktora Trockiego (Kolejowa 3) Jani- 

na Malkowska. Desperatkę poważnie zatrutą 

witryolejem odwieziono w stanie dość cig- 
żkim do szpitala żydowskiego. 

— (c) Wypadki na ulicy. Wczoraj prze- 
shodząc przez plac Orzeszkowej wychowan- 
‹а seminarjum nauczycielskiego 20 letnia He 
lena Burhardówna zamieszkaa przy ulicy Wił 

komierskiej 22 dostała nagle ataku najpra- 
wdopodobniej epileptycznego. 4 

horą po udzieleniu pomocy odwieziono 
do mieszkania. Podobny wypadek miał miej 

sce na ulicy Słowackiego gdzie dostał ataku 
epilepsji 38 letni Stefan Szejdis zamieszkały 
przy ulicy fiezmiceki ej 18. 

— (c) Ucieczka więznia. Z aresztu poli- 
cyjnego w Iwju zbiegł osadzony tam wię 

zień śledczy Konstanty Borko. Zdołał on 
zmylić czujność pokicjanta i tak sprytnie wym 
knąć się z pod klucza że nieobecność wię- 

nia zauważono w czasie, gdy był on już 
daleko. 

— (c) Aresztowanie pseudo - wywiadow- 
cy. Od pewnego czasu na terenie Il komisar 
iatu p.p. grasował jakiś osobnik podający 
się za agenta policji śledczej i wyłudzający 
przy różnych okazjach datki pieniężne. Gdy 
o tem dowiedziała się policja roztoczono ob 
serwację i onegdaj rzekomego wywiadowcę 
ujęto.. 

Aresztowanym okazał się Jan Jakóbowicz 
»ez stałego miejsca zamieszkania i bez okre- 
ślonego zajęcia. 

— (c) Mieszkańca Dokszyc zastrzelono 
na gramicy. Nocy przedwczorajszej na gra- 
nicy w rejonie Dokszyc żołnierze KOP zau 
ważyli osobnika usiłującego przedostać się do 
Rosji Sowieckiej. Gdy uciękający nie usłu 
chał wezwania do zatrzymania dano w jego 
stronę kilka strzałów, które położyły zbiega 
wupem na miejscu. Z dokumentów, znalezio* 
nych przy zabitym okazało się że jest to Si- 
mon Kapłan mieszkaniec Dokszyc. Z jakichi 
powodów usiłował on dostać się do Sowie 
tów niewiadomo. 

RADJO 

Piątek, Ria 20 listopada 1929 r. 

11.55-1205: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05—13.10: Muzyka z płyt 
gramof. 13.10—13.20: Transmisja z Warsza- 
wy, Komunikat meteroloziczny. 15.40 16.00: 
Program dzienny, reperiuar i chwilka li- 
tewska. 16.00 - 16.15: Pogadanka o „Re- 
ducie*. 16.15—17.00; Muzyka popularna w 
wykonaniu zesporu muzycznego Polskiego 
Racja. W programie: Rossini—uwert. z op. 
„Cyrulik Sewilski“, 2) Dolmetsch „Zwigd- 
łe kwiatv“, 3) Grieg - „Taniec norweski“, 4) 
Rubinstejn—„Lichtentanz der Brante von 
Kaschmi:“ z op. „Feramors“, 5) Bizet—1 Sui- 
ta „L'Arlesienne*. 17.00—17.25:-Audycja dla 
dzieci „Szkatułka babuni* opowieść Cioci 
Ha'i. 17.25—17 45: IV-tapogadanka dla : ma- 
torów fotografów. Wygłosi Kazimierz La- 
lewicz. 17.45— 18.45: fransmisja z Warsza* 
wy. Koncert. 1845 -19,:5: Pudycja literac- 
ka: 3 fragmenty z „Legjonu* St. Wyspiań- 
skiego wykona Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 
19.15—19.40: „Skrzyna pocztowa Nr. 91“ 
odpowiedzi na listy radjosłuchaczy wygł. 
Witold Hulewicz, Dyr. Progr. Polskiego 
Radja. 19.40 - 20.05: Program na sobotę, 
sygnał czasu z Warsz. i rozmaitości. 20.05 
— 53.00: Trans. z Warsz. pogadanka mu- 
zyczna, koncert symfoniczny, fejleton i 
komuniketi. 23.00—2400: Muzyką z płyt 
gramofonowych. 

15468GG34606088000045049G0R00G0RN6 

ŁóŁAI WIAMY OLRYSY 
kreślenia piaców i  przyimujemy 
wszelkie prace wchodzące w zakres 
działalności = mierniczych.  Ajencja 
„Polkres“ Wilno, ul. królewska 3, 

tel. 17-80. ——0 "
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OGŁOSZENIE. 

Niniejszem Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
w Wilnie ogłasza przetarg na sprzedaż w 
większej ilości makulatury bez opakowania 
loco skład materjałów pocztowych w Wilnie 
ul. Sadowa 25. 

Makulatura winna być przetarta na masę. 
Oferty w olakowanych i opieczętowanych ko 
pertach z nadpisem „oferta na kupno maku- 
latury“ należy w terminie do dnia 12. 12. rb. 
nadsyłać pod adresem Oddziału Gospodarcze 
go Dyrekcji, Sadowa 25. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
i ewentualnej zmiany oferenta względnie nie- 
przyjęcia żadnej oferty. W razie przyjęcia 
oferent składa kaucję w wysokości 500 zł. 

Saias informacyj udziela Oddziat 
Gospodarczy Dyrekcji codziennie w godzi- 
nach urzędowych od 9 — 15. 

Za prezesa Haas 

naczelnik wydziału. 

KLO Aiks: NT ZAWARCIE PTE BRATZ ROC TODOS PTZ 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. 

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

2 i pół miesięczną. 
Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 

Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
incywidualne szkolenie praktyczne regulowanie silaików, 
ksrbiuratoró w, ustawianie zapłonu „MAGNETO* i „DELCO*. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukończenie 
kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
Zapisy przyjmuje i irformacyj 

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

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów iciągówek rolniczych. 

  LICYTACJA / 
“ 

Wileński lomkard „Kresowja 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel, 722 

podaje do ogólnej wiadomości, #е 9110 grudnia r. b. 
© godz. 4-ej pp. odbędzie się w lokalu lombardu 

nieprolongowa- 
nych zastawów od Nr. 1 do Nr. 55940. 

UWAGA. W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
lombard nie będzie przyjmować. 

Hcytacja niewykupionych i 
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GIEŁDA WILENSKA 
dnia 28 listopada 1929 r. 

Banknoty. 
Dolary w Zjedn. 8 89 

'apier. procentowe państw. państw. į 
4 proc. Prom. Pož: lawestycyjoa [00 zł. w 

złocie 116. pół. 
Czeki i wpłaty. 

New jork 8,89 
zastawne. 

4i pół: proc: Wil. Banku Ziemsk. Zł. 1000 zł. 
w złotych 51,60--51.30 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 listopada 1929 r. 

  

Dewizy : waluty: 
Tracz, Sprz. Kup io 

Dolary 8,89, 8,91, 8,87, KINO-TEATR 
Belgja 124,70, _ 125,01, 124,39 и 

Kopenhaga 238,97, 239,57, 238,31 „HOLLYWOOD 
Budapeszt 156,00 156,40 155,64  Mickiewi cza 22, 
Holandja 359,20 356,60 858,80 
Londyn 43,48, 43,59 43,37 

Nowy-York 8,89,5 8,91,5  8,87,5 
Oslo 237,52 238,12 236,92 Kino - Teair 
Paryż 35,11, 35,20 35,02 > once“ 
Praga _ 26,44 26,51, 26,385 uj, Dąbrowskiego 5 
Szwajcarja 173,03, 173,46,  !72,60 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,83, 240,43 239,23 
Wiedeń 125,40 125,71 125,09 
Węgry 155,57 155,74 155,0 
Włochy 46,67, 46,79, 46.55, 
Marka niemiecka 213,34, 
Gdańsk 173,90. 

Papiery procenżowe: 
Pożyczka inwestycyjna 117.50. Prem- 

jowa dolarowa 63.75 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
pea 102,50, 5 proc. kołejowa 46,25. 8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
racje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83, 5, 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 88.25. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74, 4 proc 
ziemskie 46.75 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—51. 4 i pół proc. warsz. 46.50 Kalisz 57 

Akcje. 

Bank Polski 169, — 168.50 Powszechry 
Kredyt 110. Zwiazek Spółek Zarobkowych 
18 50- Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85, Cukier 2850 Cegielski —,—. Мо- 
drzejów 18. Norblin 80. Ostrowiec 70. 
Starachowice 22:00 — Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 24. Węgiel 70.— Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9  Spiess 152, 
ko» 33.50 Zachodni 75.00 Kijewski 90, 
(lucze 8,50 Ill em. 7350. Siła i Światło 

103 Firley 41. Bank Dysk. 126. Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Fiaberbusch 102. Bank kiand- 
lowy —120 .Starachowice 22,50— 

„KAORIECRES ER 

PISZEMY 
NA MASZYNACH 
szybko, tanio i 

fachowo 
Wil. Biuro Komi- 

; : sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, 9919 -0 

LACE w centrum 
miasta i na 

przedmieściach do- 
wolnej ilości po- 
siadamy do sprze- 

Tel. 13-30 

odbywa się na 

  
  

  

dania 
kłznć Biuro 

udziela sekretarjat kursów aa © 2) 
e tel. 152. f 

$> RZY JMUJEMY 
6087—£ przepisywania na 

maszynie i ttumacze- 
nia we wszystkich 
językach na b. do 
goanych warunkach. 
Dla urzędów i po- 
szczególnych | insty- 
tucyj „ prywatnych 
specjalny rabat. Ajen- 
cja „Polkres* Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. 
Nr 1/-80, -0 
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Od dnia 28 listopada do 1 grudnia 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

i Kino Miejskie 

| SALA MIEJSKA 

] 
! 

ul. Ostrobramska 5. 

„SERCE LOTNIKA" |. 
Dramat serc młodych lotników. Aktów 10 W rolach głównych: SUE CAROL, DAWID ROLLINS, 
i LONIS DRESSER. Nad program: „MILI KREWNIACY* komedja w 2-ch aktach. Kasa czynną od 
4. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „PRAWO i BEZPRAWIE". 

T   

  

KINO-TEATR 

„HiELIOS“ 
Wilenska 38, 

„Studentka z 

Quartier_Latin* 

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

MIASTO ĄŃIŁOŚCI 
chłonął 500 tysięcy fr. z udziąłem 10.000 osób. W orkiestrze SAKSOFON. Seansy od godz. 4, 6, 8 i 10.15: 

IWAN PETROWICZ w 

Krzyk młodego żywiołu na cześć 
miłości. Najnowszy Cud Paryża: 
Rewia „LIDO*. Bal maskowy, po- 

  

  

Dzi : Największa sensacja ekranów polskich! Niebywały dotychczas konkurs najw, 
MOZŻUCHIN, BRYGIDA HELM, DITA PARLO i HENRYK GEORGE W przebojowym obrazie reżyserji W. 

Turzafskiezo p. t. MANOLESCU, Dźentelmen-WłamyWacz 
ynnego „Króla niebieskich ptaków*. Dzieje słyanego międeynarodowego aferzysty, który pada ofiar - 

pieżnej kobiety-wampira. Akcja dzieje się w Paryżu, na Riwierze, we Włoszech 1 Sż Szualczcji: surištų 
Początek seansów oO g. 4, 6, 8, 

gwiazd ekranu! IWAN 

Wspaciały film na tle równie sensacyjnych 
jak dramatycznych przygód i romansów 

i 10.20 
  

  

о.н ABAĄOTNI 
TRYON. Emocjonująca treść, nowe tryki reżyserskie na tle wspaniałego Luna-Parku. Nigdzie tak bardzo nie 
odczuwa się samotności, jak w wirze wielkiego miasta pośród miljonów obcych zajętych sobą istnień, (to 

chluba Ameryki 

Wspaniały romans dwojga serc w 
PAWŁA FELJASA, Role główne odtwarzają pełna uroku i czaru 

BARBARA KENT i 

realizacjj genjalnego Dr 

bożyszcze kobiet GLENN 

jest motto filmu „Samotni“.) 
  

Ea i A i i i ii i i i ччч ЧЧ i Ч Ч РО | 

TANI TYDZIEŃ 
od dnia 30 listopada do dnia 10 grudnia r. b. 

Ę Wilka wyprzeda reglekiwsortowanych towarów 
po niebywale niskich cenach, jakie już się nie powtórzą 
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GRES ESDI НЕСКАЕТВ OBEBE CZAR CECH 

Zarząd Spółdzielczego Banku 

Dia Handlu i Rzemiosł 
sp. z ogr. odp. w Wilnie. 

Niniejszem powiadamia udziałowców i 
Banku, że w dniu 29-go listepada 
1929 r. Oo godz, 6:ej wieczór w 
pierwszym terminie i o godz. 7-ej w 

drugim terminie w sali Stowarzysze- 
nie Techników Polskich ul. Wileńska i 
33, odbędzie się Nadzwyczajne Wal- 
ne Zgromadzenie udziałowców Ban- 
ku z  następującem porządkiem 
dziennym: 1) Zagajenie. 2) Wybór 
przewodniczącego. 3) Odczytanie 
protokółu ostatniego walnego zgro- 

madzenia. 4) Sprawozdanie za okres 
od 1 stycznia do 1 listopada. 5) Uzu- 

pełnenie udziałów. 6) Uzupełnienie 
Rady. 7) Wolne wnioski. © 

LENA OEI 

    

Nadszedź zwiastun jesieni i zimy 

KATAR cze sunu 
nosa, krtani i chrypka 

dlatego poleca się 

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

patent. Nr. 18236. 
PINOMETHYL używa się przy ost- 
rym katarze nosą, krtani i chrypce— 

usuwa następstwa i jest Środkiem 
dezynfekcyjn. dróg oddechowych. 

Do nabycia we wszystkich aptekach 
w Polsce i w Gdańsku. 

Cena Zł. 1.75). — (Cena Zł. 1.75). 

  

     

     

   

      

   

  

Kazimierz Rutkowski i J. Domagała 
Wilno, Wielka Nr 47 Telef 1402 

„ka da ЛОЬНА ЙЬ ob dod Wada doża Gas i Ga dod aa AA a a a AA As 
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пшши do, wynajęcia, elekt- 
ryczność, osobne 

я wejście, Ponarska 31 
RASA RES m. 3. m) 

Gabinet TA i 
Racjonalnej Kosme- į pod biuro 

tyki Leczniczej. Pokój lub przed- 
Wilno, stawiciełstwo w cent- 

Mickiewicza 31 m. 4,rum miasta z urzą- 

Orodę serwuje, dosko- dowiedzieć się w Ka- 
nali, odświeża, usuwa sie Stefczyka, Mickie- 

braki, wiczą 4 - 4,tel. Nr 763. jej skazy i 
pztueaż Spalenię = —& 
ry. Wypadanie wło- gry czazmumi 
sów i łupież. Naj- Ml zaj | 
nowsze zdobycze ko- AKUSZERKI zm 
smetyki racjonalnej. DB masom 
„Codziennie od g; 10—8 

z Biz Utuezerkašalalovska KOBIECĄ : 
"ШЦ»«›……ЁЁ oraz Gabinet Kosme- 
doskonali, odświeża. tyczny Usuwa zmar- 
usuwa braki i skazy. szczki, piegi, wągry, 
Regulacje i trwałełapież, brodawki, ku-. 
przyciemnianie brwi, rzajki, wypadanie wło- 
Gabinet Kosmetyki sów. Mickiewicza 46. 
Leczniczej „CEDIB* 
ki Hryniewiczowej 

ielk: a 18 m. 9, Przyj. EYAAVAN 
ой #' 10—7, 
-_-— 

umeblowane 

m KUPKO | SPRZEDAJ 

Fabrykę mydła 

wicza 42 m. 9.  —odla S. R. 

kobiecą kon- dzeniem i telefonem, 

  

2 ran. Mogę czę* 
pokoje ściami. Oferty pisem= 

do wynajęcia. Mickie- ne do adm. „Słowa* 

3 

Е
а
 

о
ь
ь
 
а
А
Ь
 

ь, 

i P OSADYI SASA 13 оаИ в сВа 

-Р;“Те\'ту ZGUBY 
zaraz ogrodnik facho- EAN S anuo 
wiec do folwarku 
WZakretć U. SB. Zgubiono 
poważnemi referencja- legitymację wyd. przez 
m, umiejący pro-U. S. B. Nr 55, na 
wadzić inspekta, wa-imię Stanistawa Szmi- 
pay i szkółki gieiskiego. —° 
rzew owocowych i ZZ sz) 

parkowych. Wilno, /gubioną książkę 
maj. Zakret. —1 wojskową, wyd. 

przez P. u 
Lida, rocznik 1895, na 
imię Wiktora Reuta, 
unieważnia się. —o 

RÓŻNE 
MEACAGE 

| KAŻDĄ SUMĘ 
/ gotówki lokujemy 
| najsolid'iej, zwrot 

  

  

STER - FEJGA 
LEWINOWA i 
zgub. dow. osob. 

wydany przez Staro- 
stwo  Brasłąwskie za 
Nr 840, r. 1925. —o 

] terminowy A 
Dom Hi.-K. „Za- gubioną książkę 

| chęta*  Mickiewi- wojskową, wyd. 
czą 1, tel. 9-05 przez P. K U. 

Wilno w r. 1924, oraz 
—uaóro.a zaSwiadczenie Litwy 

OWE W o Środkowej,  wya. w 
3 „W BO” | staro: ь 5 

wiatowem miejście, 1920, A kalė Diksis: 
dobrze prosperują- 
cy,. dający duży 
dochód, sprzeda- 

my uogodnie 
Wileńskie = Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

—0 Lei 25 | g 

cha Szmujłowicza, 
zam, w  Mejszagole, 
pow. Wil.-Trockiego, 
rocznik 1884, ume- 
ważnia się. —o 

  

2 p 

nie zwrócił na nią uwagi. Przyszedł tyl- aktu oskarżenia i zeznania świadków nął pocztę i przez okno dostrzegł Jenny, 10HN IRONSID. - «LM 

s; GRANTON 53-39 

Rozdziai XVI — Magdalena Cazziola 

— Juljo, to ghupstwo! Mówię ci, że 
nic złego ci się nie stanie, złożysz 
przysięgę i opowiesz całą prawdę: Poł 
wiesz, że przychądził młody pan i py” 
tał donnę Paulinę, że odszedł nie zoba- 
czywszy się z nią, a po jego wyjściu, 
znalazł. ś papierośnicę i oddałaś ją po* 
licji. Cóż w tem widzisz strasznego? 

W idealnie czystej kuchni, gdzie 
zwykle panowała julja, piękna Madzia 
przygotowywała kawę, otulona w ja- 
skrawy jedwabny szlafroczek. Stara 
Julja siedziała na krześle, jęcząc, wzdy- 
chając i płacząc modliła się głośno, 
wzywając wszystkich świętych na pa: 
moc. 

; Dnia tego była wezwana do sędzie- 
go śledczego dla powtórzenia zeznań, 
xtóre złożyła wobec policji. Wiedziała 
że śledztwo skończy się oddaniem pod 
sąd Carlinga, a wyobrażała sobie nie- 
wiadomo dlaczego, że grozi jej ares2- 
sowanie, jako oskarżonej o kradzież pa* 
pierośnicy. 

Madzia wzruszyła pogardliwie ra- 
mionami i postawiła filiżanki na tacy. Z 
uśmiechem tłomaczyła Julji, że to wszy- 
stko nie ma sensu. Nie zatrzymała się 
długo w kuchni, śpiesząc ze śniadaniem 
Iła wuja i Borysa. 

Młody rosjanin nie wychodził z 
domu od chwili pogrzebu, Magdalena 
nie powiedziała tego;Ostenowi gdy te- 
„efonował, nie chcąc wysłuchiwać jego 
vytań. Mielikow zachorował ze wzru- 
szenia leżał w gorączce bredząc. Ma- 
Izia z wujem nie odstępowali od jego 
'6žka. 

— Wszystko przygotowane już! — 
zawołała wesoło widząc wchodzącego 
wuja. — Proszę mu powiedzieć, że mu” 
si to wszystko zjeść, jeżeli nie chce 

żebym się bardzo rozgniewała! Jakże 
się ma nasz chory? 

— Spał nieżle, ale słaby jeszcze 
bardzo, — odpowiedział , Cazziola, bio- 
rąc tacę z jej rąk. Chce koniecznie iść 
dzisiaj z nami. 

— Do sądu? — zmarszczyła brwi 

dziewczyna. ; 

+ Alež to szaleūstwo! To nie potrzė- 
bne! Gotów się gorzej jeszcze rozcho* 
rować! 

— Nie wiem... Niech robi co chce, 
kochana moja, może to mu przyniesie 
ulgę! — spokojnie odrzekł Cazziola, 

odnosząc kawę do sypialni Mielikowa. 

Kilka minut Madzia stała przy pły- 

cie, ze ściśniętemi brwiami, pogrążona 

w ponurych rozmyślaniach, potem por 

trząsła głową 
Julja nalała jej dużą filiżankę kawy, 

kazała wypić i zamilknąć. Gwałtowne* 
mi ruchami, rozgniewana widocznie na- 
„kryła do stołu i zabrała się do šnia- 
dania. Ale, gdy po godzinie zobaczyła 
się z Borysem, minął zły humor, ustę* 
pując miejsca serdecznej, macierzyń- 
skiej pieczołowitości w stosunku do 
chorego. Borys, blady, wyczerpany, 
zmusił siebie do uśmiechu, 'a twarz Ma'- 
dzi rozpromieniła radość. Cazziola 
patrzał na nich z ukrytą dumą i radoš- 
cią. 

— Chciałam ci zrobić wymówkę, 
Borysie, — rzekła Madzia. — Jesteś 
zbyt słaby jeszcze, by móc narażać się 
na nową próbę nerwów. Ale jak zaw- 
sze, upierasz się i musimy cii ustąpić. 
Chodźmy więc Juljo! 

Przed gmachem sądu musieli się 
rozstać z Julją, którą zaopiekowała się 
mrs. Cave, występująca również jako 
świadek. 

Tłum napełnił salę. Cazziolę z Mag- 
daleną i Borysem wprowadzano bocz- 
nem wejściem i dano miejsce w pierw- 
szym rzędzie ławek. 

Borys Mielikow siedział obok „ma 
estro“, z rękami wsuniętemi do kiesze- 

zdawał się nie zauważać nikogo z obec- 
nych. Ale piękna jego towarzyszka krę- 
ciła się niespokojnie, przygłądając się 
obecnym i rozpytując się o nich wu” 
Jas 

— To dziennikarz Starr — rzekł 
Cazziola, pokazując jej Ostena, siedzą- 
cego na ławie, przeznaczonej dla prasy.: 

— Aha, to on rozmawiał ze mną 
przez telefon. 

Bardzo piękny i sympatyczny chło! 
pak. Teraz patrzy na nas. 

Osten ukłonił się staremu Włochowi. 
a oczy jego spotkały się na chwilę ze 
spojrzeniem dziewczyny, przez chwilę 
zatrzymały się na jej ślicznej twarzy. 
Panienka kokieteryjnie opuściła powie” 
ki i uśmiechnęła się. 

Nie podejrzewała, że zainteresowa- 
nie które wzbudziła w młodzieńcu było 

głębsze i oparte na czemś wręcz prze: 
ciwnem, niż zwykły zachwyt nad 
piękną twarzyczką. 

Gdy znów spojrzała na niego, z 
pod rzęs, był odwrócony i z chłodną 
uprzejmością słuchał słów wysokiej 
blondynki we wspaniałem futrze. Za 
panią stał wysoki, chudy pan w okula* 
rach ’ 

— Kto to? — zapytała wuja. | 
— Mrs. Armitege i jej mąż: ojciec 

i matka mrs. Carling] — odrzekł szep- 
tem. 3 

Magdalena uwažnie przyjrzala się 
wspaniałej damie i odrazu wyrobiłą so- 
bie zdanie o niej: 

— Jeśli córka jest podobna do mit- 
ki, to nie żałuję jej wcale!. 

Cazziola trącił ją lekko: 
— Patrz, oto mrs. Carling. Biedna 

kobieta! Jak to dobrze, że Vinni jej nie» 
odstępuje! 

Wejście May wywołało poruszenie 
na sali. Wszystkie głowy zwróciły się” 
w jej stronę. Gęsty woal zasłaniał jej 
twarz, aż do brody. Zimno ukłoniła się 
matce i usiadła tak, by widzieć męża, 
gdy wejdzie na salę. Vinni spostrzegła 

ko dla tego, by widzieć mordercę, swe- 

go wroga, którego nienawidzi ! zwierzę 

cą nienawiścią. Wpatrywał się tylko w 

ławę oskarżonych» 
— Jak się ma mrs. 

zapytał „maestro”. й 
— Panuje nad sobą nadzwyczajnie, 

— odrzekła Vinni. — Oboje nie tracą 

odwagi, zresztą to naturalne, skoro Ro* 

ger jest niewinny. Czy to pana siostrze- 
nica? — Słyszałam o niej, ale nie spo- 
tykaliśmy się dotąd. 

Cazziola przedstawił jej siostrzeni* 
cę, a Magdalena rzekła: 

— Wujaszek nie ma słów zachwytu 
dła pani, panno Winston! Pani jest naj- 
zdolniejszą uczenicą wuja. Jakie to dzi: 
wne, że spotykamy się z panią w 
tak tragicznych warunkach, niepraw- 
daż? Niedawno wróciłam z Medjolanu i 
nie spodziewałam się że będę świad- 
kiem tak strasznych przejść! 

— Ach! Pan Mielikow jest też tu- 
taj? Jakże źle wygląda, — zauważyła 
Vimni, spoglądając w jego stronę. 

W oczach Madzi mignął błysk ser: 
deczności, rysy jej nabrały miękkości: 

— Niestety nie udało się nam wy- 
perswadować mu przyjścia tutaj. Bied" 
ny Borys jest bardzo uparty i szaleje 
z rozpaczy. Ale z czasem rany jego 
się zagoją. Musi wyzdrowieć.. 

Vinni pokiwała głową ze współczu: 
ciem i powróciła do May. Osten Starr 
westchnął z ulgą: sam sobie nie mógł 
wytłumaczyć dlaczego spotkanie tych 
dwuch panien zaniepokoiło go tak bar- 
dzo. Cały czas przyglądał się grupie cui 
dzoziemców, w przekonaniu, że wcze: 
śniej, lub później znajdzie w nich klucz 
da tajemnicy. 

" Gdy wprowadzono Rogera Carlin- 
ga, Mielikow zerwał się z ławy, jak 
podrzucony sprężyną: oczy jego pal 
łały na podladłej twarzy i z nienawiś- 
cią wpił się w postać oskarżonego. 

Roger nie zwrócił na to uwagi. Z 

Carling? — 

ni, głowę miał spuszczoną na pierś iCazziolę i podeszła do niego. Mielikow giową wysoko podniesioną, wysłuchał 

popierających oskarżenie. 
Spojrzeniem szukał oczń żony. Mag- 

dalena Cazziola nie spuszczała oczu 4 
twarzy Carlinga, na twarzy jej malował 
się zachwyt, patrzała jak na bohatera, 
który popełnił czyn szlachetny i wiel* 
ki. Osten, obserwujący ją bez przerwy, 
miał wrażenie chwilami, że dziewczyna 
zerwie się nagle i zacznie klaskać, nie 
mógł zrozumieć dlaczego na niego tak 
patrzała? Nagle zmienił się wyraz jej 

twarzy: brwi zmarszczyły Się, zmar- 
szczka pionowa koło ust nadała jej ry- 
som wyraz okrucieństwa... Nerwowe, 
cienkie palce zaczęły'bębnić w barjerę. 
O czem też oną myślała? Co widziała? 
Jakie myśli wywołały tą okrutną zmar- 
szczkę. 

Osten postanowił wyjaśnić tę spra 

wię. 
Prokurator wypowiedział piorunują” 

cą mowę, opierając się na wynikach 
śledztwa, twierdził, że wina nie ulega 
wątpliwości. Rzeczywiście jedno nie 
podlegało wątpliwości: podsądny wy- 
śledził lady Rowson i usiłował rozmó* 
wić się z nią, w celu odebrania od niej 
dokumentów. Dalej nie podlegało wąt* 
pliwości, że w chwili gdy zbrodnia zo- 
stała popełniena, znajdował się w po” 
bliżu poczty. 

; Jasnem więc było, że podsądny 
miał aż nadto czasu, by popełnić zbrod* 
nię i z niewielkim spóźnieniem zjawić 
się na ślub, 

W chwili aresztowania w kieszeni 
Carlinga znaleziono narzędzie, które od 
powiadało najzupełniej charakterowi za 
danej rany: był to duży scyzoryk ostry 
i długi. 

Szofer Sadler, który zjawił się do 
sądu z obandażowaną głową, poznał w 
Carlingu pasażera, którego przywiózł 
do domu Cazzioli. 

Opowiadanie Sadlera bylo drobiaz- 
gowe i rzeczowe: po odwiezieniu pa- 
sażera, będąc w pobliżu mieszkania na- 
rzeczonej — Jenny Jackson, powoli mi- 

obok ciotki.  Domyślił się, że młoda 
dziewczyna wkrótce uda się na śniada”- 
nie, postanowił skorzystać zz ze spo- 
sobności zobaczenia się z nią. Wyjechał 
więc na sąsiednią uliczkę, by ciotka nie 
widziała go przez okno. Wypalił papie* 
rosa, poczekał chwilę, "potem zajrzał 
raz jeszcze przez okno, a widząc, że 
ciotka została już sama, dał umówiony 
Sygnał przy pomocy syreny. 

Jenny przybiegła natychmiast i wpu 
ściła go pzez małe boczne drzwi. Sa- 
dler nie mógł powiedzieć dokładnie ile 
czasu spędził z nią na górze, ale pozo- 
stał tam, aż do chwili, gdy mrs. Cave 
wezwała siostrzenicę do pomocy. Cze- 
kał na nią chwilę, nagle wydało mu się 
że ktoś puszcza w rfich jega motor. 
Wybiegł więc śpiesznie przez boczne 

  

«drzwi i rzeczywiście zobaczył, że auta 
ginie za rogiem. Na jego widok, chło- 
pak wyskoczył i znikł. Rozzłoszczony 
szofer wskoczył do aut4 i zaczął ganić 
chłopca. Na rogu wpadł na auto cięża** 
rowe i dalej już nic nie pamięta: do- 
p'ero w szpitalu odzyskał przytomność. 

Zeznania jego potwierdziła Jenny 
Jackson i chłopiec, który, jak mówił 
„Chciał pr ejechać się autem'* wreszcie 
w tym duchu zeznali ludzie, którzy wi- - 
dzieli Sadlera, goniącego za autem. 

Po wysłuchaniu świadków zarzą 
dzomo przerwę na śniadanie. Osten 
Starr podszedł do Cazziol'i zamienił 
z nin kuke słów. Madzia odeszła nieco 
na stronę z Borysem, rozmawiając z 
nim półgłosęgn. Mielikow znów wpadł 
w stan prostracji, od chwili, gdy wypro 
wadzono z sali podsądnego. | 

Star nie słyszał o czem mówili, ale 
zrozumiał, że młoda dziewczyna robiła 
mu czułe wymówki, pełnym pieszczoty | 
głosem. Wyjęła thermos, nalała do” 
szklank* coś w rodzaju herbaty z kon- 
jakiem i błagała, by Borys wypił to. 

. Osten umówił się z Cazziolą, że 
wieczorem * przyjdzie, by pomówić w 
tej sprawie. 4 
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