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GPNUJMERATA miesięczia z 

frzecyfką wą 4 zi., zagranicę 
odniesieniem do domu lub z 

й poczte 7 zł. Konto czekowe P.K.O 
ko 60254. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr.   

Opiata 
BT 

ai Adrministr: ZWTACA, а- 
zastrzeżóń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Dnia 5-go i 6-go grudnia bawi w 

_ Wilnie wycieczka T-wa Łotewsko-Pol- 

skiego zbliżenia (Filja Dyneburska). Nie 
potrzeba chyba zaznaczać z jaką Ser- 

decznością wita nasze stare Wilenko 

swoich drogich gości. Nie potrzeba 

chyba wskazywać na te węzły, jakie 

łączą w jedną wielką „Rodzinę Wol- 

ności" wszystkie ludy, których pań 

stwa wyrosły w roku 1918... Roku za 

rania wolności i początku walk o nie. 

Miejmy nadzieję, że wycieczka dzi- 

siejsza będzie początkiem nowej ery 

w rozwoju stosunków sąsiedzkich 

pomiędzy Dy- 

neburgiem i Rygą z jednej strony, a 

_ Wilnem i Warszawą z drugiej. Zwła- 

Szcza Wilno ze swoim charakterem 

miasta nauki i sztuki, z profesurą 

1 młodzieżą akademicką, nadaje się 

ze wszech miar, jako punkt tranzytu 

kultur. 
Program wycieczki przywiduje nie 

_ tylko zwiedzanie zabytków, ale i za- 

poznanie się z tem co dało  Wilnu 
10 lat Niepodległości. Będą więc mie- 

li nasi goście możność naocznego 

/ stwierdzenia tego skromnego ale sy- 

_stematycznie rozwijającego się postę 

pu, jakie poczyniło Wilno, pomimo 

swego hermetycznego zamknięcia od 

strony kowieńskiej. Będą mogli zadać 

kłam gołosłownym oskarżeniom na: 

szych przeciwników, ujrzą na własne 

Oczy, jak kultura demokratyczna mo- 

e się doskonale rozwijać obok za- 

owania starych historycznych trady- 

_cyj i wartości. 
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Oprócz rodowitych Łotyszy przy 

bywają również przedstawiciele mniej 

szości polskiej w Łotwie, mniejszości 

jaknajbardziej lojalnej i jaknajbardziej 

życzliwie dia państwowości łotewskiej 

usposobionej. W ich osobach witamy 

_ również przedstawicieli cząstki 7 iomil- 

jonowej masy Narodu Polskiego, roz- 

proszonej po całej kuli ziemskiej, ale 

- połączonej węzłami duchowemi w je: 

' dną całość. Ich praca nad zachowa- 

niem języka i kultury wielotysięcznych 

mas ludności polskiej w Łotwie, jest 

cząstką wielkiej pracy Polski Zagra- 

nicznej, jest bliską i drogą Sercu Wil: 

_ nian. 

"zes 

Niech mi wolno będzie skreślić 

sylwetki, znanych mi osobiście z po. 

śród gości jacy przybyli: p. pre 

Anże jest niestrudzonym 

działaczem i Nestorem działaczy ło- 

tewskich w Dyneburgu. Żadna impre- 

za społeczna w Latgalji nie odbywa 

się bez jego duchowego patronatu. 

W osobie p. burm. Wołonta miasto 
ilao gości magistrat m. Dynebur- 

ga, miasta dźwigniętego z całą wy-- 
trwałością iście łotewską ze straszii- 

wych ruin wojennych. Ks- Adam Wy- 
zul jest energicznym opiekunem inte- 
resów Kościoła Katolickiego, do któ: 

rego należą łotysi i polacy, W oso? 
bie p. dyrektora Krumina i profesu: 

ry Latgalskiego Konserwatorjum Pow- 
szechnego, insiytucji wielce zastužo- 
nej dla kultury muzycznej Latgalji, a 
mianowicie pp. Krumins, Komisars, 
Wizberg, Wiksne,  Fimson, mamy 
Sztukę Łotewską z którą "się zapoz- 
namy dzięki Radio. Znany działacz 

_ i wybitny lekarz, przyjaciel proi. Wła: 
dyczki, dr. Hūbszman kończy listę 
naszych łotewskich drogich gości. Je- 

' żeli kogoś opuściłem to nie moja wi- 
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na, ale defektów we wzmiankach pra: 
wileńskiej. 

Z polaków przybywają. P. Ludmi- 
ła Jakubowiczowa, która w hierarchji 
m. Dyneburga zajmuje tesame stann- 

wisko co w hierarchii m. Rzymu n.p. 

Papież. 
Zapewne jeszcze żadna, jak Dyne- 

burg Dyneburgiem, impreza społecz. 
na nie obeszła się bez „madame Ja- 

kubowicz“, 
P. Stanisław Łasewicz młody, 

energiczny, sympatyczny wiceprezes 
Zw. P. w Ł. jest wschodzącą gwiazdą 

na horyzoncie polskiej pracy społecz- 
nej w Łotwie, P. Jadwiga Baużyków- 
na jedna z najzasłużeńszych  działa- 
czek szkolnictwa polskiego w Dyne- 

Z posiedzenia Rady Ministrów 
WARSZAWA. 4. 12. (PAT). W dniu 4 

grudnia odbyło się posiedzenie Rady Mini- 

strów pod przewodnictwem p. prezesa Rady 
Ministrów dr. Kazimierza Switalskiego. Na 
posiedzeniu tóm Rada Ministrów przyjęła 
między innemi na wniosek ministra pracy t 
opieki społecznej trzy uchwały z zakresu po- 

lityki społecznej, dotyczące planu budownict+ 

wa tanich mieszkań robotniczych i pracowni 

czych, ubezpieczenia na starość oraz planu 

akcji pomocy dla bezrobotnych. 

Nowe frudności w rokowaniach 
polsko-niemieckich 

WARSZAWA. 4. 12. (tel. wł. „Słowa”). 
W polsko niemieckich rokowaniach o traktat 
handłowy natrafiono znowu na ciężkie do 

przebycia punkty sporne. Niemcy w żaden 
sposób mianowigie nie tylko nie godzą się na 
nieograniczony przywóz nierogacizny z Polski 
do Niemiec ale jeszcze wprowadzają kontyn 
gent importtowy, stosują dalsze ogranicze+ 

nia uniemożliwiając nąemal całkowicie eks 
sport z Polski do Niemiec produktów hodo+ 
wlanych. W tym stanie rzeczy nie można 
zbyt optymistycznie zapatrywać się na wyniki 

rokowań. 

Odwołanie posła ZSSR Bogomo- 
Iowa 

WARSZAWA. 4. 12. (tel: wl. „Slowa“), 

Poseł ZSSR w Warszawie p. Bogomołow 

powraca we czwartek z Moskwy do War- 

szawy w celu złożenia Prezydentowi Rzeczy 
pospolitej listów odwołujących go z placów= 

ki polskiej, a następnie udaje się biezpośred- 
nia do Londynu dia objęcia tam stanowiska 
radcy legacyjnego przy nowoutworzonem po- 

selstwie sowieckim w Anglji. 

Nominacja p. Dworakowskiega 
WARSZAWA. 4. 12. (tel. wł. „Słowa”). 

Naczelnik Wydziału w urzędzie wojewódzkim 
Wileńskim p. Dworakowski mianowany z0- 
stał staros tą grodzkim w Bydgoszczy. 

Bwa wanloski s nieufuość 
Głównym tematem rozmów w kołach po- 

selskich były wczoraj dwa wnioski o nie- 
ufność , a mianowicie wniosek BB, skierowa- 
ny przeciw marszałkowi Daszyńskiemu oraz 
wniosek stronnictw centrowych i lewicowych 
o votum nieufności dła Rządu. Klub BB ma 
zgłosić swój wniosek na dzisiejszem posie + 
dzeniu i umotywować go nieotwarciem przez 
p. marszałka Daszyńskiego obrad Sejmu w 
dniu 31 października. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa 
wniosku o nieufność dla Rządu. Będzie on 
opatrzony indywidualnemi podpisami wszy- 
stkich członków stronnictw centrowych i le- 

   

+ wicowych, co razem wyniesie przeszło 160 
podpisów. 

Bilans Banku Polskiego 
za trzecią dekadę listopada 

WARSZAWA. 4. 12. (PAT). Bilans 
Banku Polskiego za trzecią dekadę li- 

stopada wykazuje zapas złota 682518 

tys. zł., tj. o 80 t. zł. więcej, niż w po- 
przedniej dekadzie. Pieniądzie i nale- 
żności zagraniczne zaliczone do pokry- 

cia zwiększyły się o: 14.068 tys. zł. do 

sumy 422.831 tys. zł.( natomiast niezli 
czone do pokrycia zmniejszyły się © 
6358 tys. zł. Pożyczki zastawowe wzro 
sły o 495 tys. zł. do sumy 74,791 tys 
zł Inne aktywa powiększyły się o 18362 
tys. zł. do kwoty 140.049 tys. zł. Pozy- 
cja natychmiast płatnych zobowiązań 
zmniejszyła się o 95.793 tys zł. (414246 
tys. zł.) Obieg biletów bankowych 
wzrósł o 19231 tys. zł. (1366.123 tys. 

*zł.) Stosunek procentowy pokrycia o- 
biegu biletów i natychmiast płatnych 
zobowiązań bankowych, wyłącznie zła 
tem wynosi 38,33 proc. (8,33 proc po- 
nad pokrycie statutowe). Pokrycie kru 
szcowo - walutowe 62,21 proc. 

((22,21 proc. ponad pokrycie złotem 
samego tylko obiegu biletów banko- 
wych wynosi 50,13 proc. 

) 

burgu, przełożona l-ej Polskiej Szko- 
ły Podstawowej. 

P. Jerzy Bryc, niestrudzony orga 
nizator dyneburskiej literacko-muzy- 

kalno-wokalnošci i t. d. 
Któż?wreszcie będąc w Dynebur. 

gu ominał gościnne progi p. Konsu 

łostwa Swłerzbińskich? Jakaż inicjaty- 

wa społeczna, czy towarzyska odbyłą 

się bez ich tczestnictwa?! Ale dziś 

jest p. konsul Swierzbiński, jako oby- 

watel Rzeczypospolitej Polskiej i Jej 
reprezentant raczej współgospodarzem, 
miż gościem i dlatego Jego sylwetka, 
tak dobrze zresztą znana Wilnu, koń- 

czy, a nie zaczyna mój artykuł. Tedy 

summa summarum niech nam żyją 

wszyscy! Lai dziwo Łatwija! ...1 wi- 

tajcie drodzy goście. 

Kazimierz Leczycki. 

Mats. Szymański w Talliiie 
TALLIN. 4. 12. (PAT). Wczoraj przybył 

do Tallina z Dorpatu marszałek Senatu Szy. 
mański. P. marszałek brał udział w uroczy+ 
stościach uniwersyteckich w Dorpacie. Na 
dworcu tallińskim, udekorowanym zielenią # 
państwowemi flagami polskiemi i estońskie= 
mi p. marszałka oczekiwali przewodniczący! 
zgromadzenia narodowego Einbund, przed- 
stawiciełe rządu, zgromadzenia narodowego, 
miasta, poseł polski w Tallinie i. t.d. Marsza- 
łek Szymański zamieszkał w mieszkaniu prze* 
wodniczącego zgromadzenia narodowego Ein 
bunda. 

Wieczorem na cześć marszałka i innych 
profesorów honoris causa uniwersytetu Dor- 
packiego odbył się bankiet. 

W. ciągu dnia dzisiejszego p. marszałek od- 
wiedził szereg instytucyj społecznych i kul 
turalnych w Tallinie, zaznajamiając się z ich 
działalnością. O godz. 2 po południu p. mar- 
szałek przyjął śniadaniem naczelnika powiatu 
wieczorem zaś obiadem przewodniczący zgro 
madzenia narodowego. W obiedzie wzięli u- 
dział in corpore ministrowie poseł polski orąz 
przedstawicjele miejscowej prasy. Podczas o- 
biadu wygłoszono szereg przemówień. W dn. 
jutrzejszym p. marszałek przybędzie do Rygi. 

Е 

TALLIN, 4,XII, Pat. Marszałek Szy- ° 
mański w czasie pobytu w Estonji obejrzał 
między inn mi szpital wojskowy w okoli- 
cach Tallina. W szpitalu tym odbywała się 
wówczas operacja oczna* Prof. Szymański 
poprosił o zezwolenia dokonania tej opera* 
cji osobiście.Operację zrobił prof. Szymański 
w ciągu 5 minut, używając przytem instru- 
mentów. własnego pomysłu, które potem 
podarował naczelnikowi oddziału oftal- 
micznego szpitalu Poppenowi. 

" Po śniadaniu w poselstwie  polskiem 
prof. Szymański a godz. 6.45 wyjechał z 
powrotem do Polski. 

Narady w sprawie hłajnedzkiej 
KOWNO, 4 XII. Pat. W Kownie 

rozpoczęły się narady w sprawie kłaj- 
pedzkiej. Ze strony niemieckiej wystę: 
puje poseł niemiecki w Kownie Mo- 
rath i dwuch urzędników niemieckiego 
ministerstwa spraw zagranicznych Oraz 
członkowie delegacji kłajpedzkiej. 

kawieński sąd okręgowy 
uchylił zawieszenia partji socjal- 

demokratycznej 

KOWNO, 4XII. PAT: W swoim 
czasie wiele zainteresowania wywoła- 
ła rewizja w centralnym komitecie 
partji socjaldemokratycznej i w re- 
dakcji „gazety „Socialdemokrats". W 
rezultacie tych rewizyj działalność partji 
została zakazana, a 29 członków partji 
aresztowano. Władze partji postępo- 
wanie kowieńskiego naczelnika powia- 
tu zaskarżyły do sądu i w dniu wczo- 
rajszym w sądzie okręgowym odbył 
się epilog całej tej sprawy. Ze stro- 
ny poszkodowanych występowało 5 
adwokatów, między innemi były prem- 
jer Sleżewiczius Sąd okręgowy za- 

. dośćuczynił skardze i uchylił postano- 
wienie naczelnika powiatu *'co do za- 
wieszenia działalności partji. 

Wybory alademickie w Kownie | 
KOWNO, 4.XII. PAT. W uniwer- 

Sytecie kowieńskim zakończone zosta- 
ły wybory przedstawicieli do organiza- 
cyj studenckich. Największą ilość gło- 
sów otrzymali przedstawiciele chrze- 
ścijańskich demokratów,  następale 
blok żydowski, tautininkowie i laudi- 
ninkowie. Polacy w roku zeszłym pa- 
siadali jednego przedstawiciela, w ro: 
ku bieżącym jednak nie wystawili żad: 
nej kandydatury, ponieważ—jak po- 
daje prasa— oświadczyli oni, iż przed- 
stawiciel młodzieży polskiej nie czuł: 
by się dostatecznie dobrze w środo- 
wisku innych przedstawicieli. 

łowy transport kolonistów niemiezkich 
w Rydze 

RYGA, 4 XII. Pat. Do Rygi przy- 
był w dniu dzisiejszym trzeci z kolel 
eszelon z niemieckimi kolonistami. W 
skład eszelonu wchodzi 390 Osób. 
Przed wyjazdem z Moskwy bolszewi- 
cy zatrzymali 60 osób, którym cofnię- 
to w ostatniej. chwili zezwolenie na 
wyjazd mimo, iż wszysikie dokumen- . 
ty były w porządku. Dziś jeszcze 
oczekiwany jest czwarty eszelon. 

w Łotwie 
RYGA. 4. 12. (PAT). Ewentualnošė kry- 

zysu gabinetowego dotychczas jeszcze jest 
aktualna. Stale odbywające się narady: par- 
tyj. wchodządych w skład rządowej Koalicji, 
mają na celu zorjentowanie się, jak partje 
te ustosunkują się do wniosku socjalistycz- 
nego co do wyrażenia votum nieuinošci mi- 
nistrowi wojny Ozolowi. Z, przebiegu narad 
zdaje się wynikać, iż część bloku głosować 
będzie za wnioskiem socjalistów i w ten spo 
sób wniosek ten uzyska większość w sej- 
mie, co może za sobą pociągnąć dymisję ga- 
binetu. 

Na Krymie 25 st. ciepła 
Moskiewska „Krasnaja Gazieta" donosi, że 

w ostatnich dniach listopada na Krymie nah 
stąpiło ogólne ocieplenie. Temperatura w 
słońcu dochodzi do 25 st. R. temperatura iwo. 
dy wynosi około 16 st. W kąpieliskach mor 
skich na południow. wybrzeżu Krymu panuje 
wobec tego wielkie ożywienie. у 

aš 
PRZEDSTAWICIELSTWA 

BARĄNOWICZE — ul. Szeptyckjego — A. Laszuk. ' 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. ! 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. : > N. SWIECIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch'. › | 
MORODZIEJ -— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. į 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. t i 
KLECK — sklep „Jednošė“, | 

! 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. WOŁKOWYSK — 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W mi 

iczne 50 Ogłoszenie proc. drożej. 
mniej Terniny drika nogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za 

Goście łotewscy ECHA STOLICY 7ZĄKORDONÓW Przed otwarciem sesji sejmowej 
Expose skarbowe Min. Maiuszewskiego 

WARSZAWA. 4,XIl (tel. wł. „Słowa”) Na czwartkowem posiedzeniu 
Sejmu dłuższe expose skarbowo-budžetowe wygłosi kierownik Ministerstwa 
Skarbu p. Matuszewski. 

' WYWIAD z MARSZAŁKIEM DASZYŃSKIM. 

WARSZAWA. 4. 12, (tel. wł. „Słowa”*). W przededniu sesji sejmu mar- 
-"szałek Daszyński udzielił dzisiaj kilku dziennikarzom wywiadu w którym 

stwierdza, że prorokować co się stanie jutro byłoby z jego strony nierozum- 

nem. Wyjaśnia natomiast dalej swoje stanowisko odnośnie zachowania się 

Sejmu w okresie najbliższym i stwierdza, że Sejm musi tylko niezachwianie 

stać na gruncie prawa, gdyż nieposiada innej siły aniżeli prawo albowiem nie 

ma do swej dyspozycji ani wojska ani aciministracji ani żadnych innych ele- 

mentów siły. Tą konieczność pozostawienia Sejmu na gruncie prawa podkreśla. 

gu swego wywiadu, wskazując pod kcmarszałek Daszyński kilkakrotnie w cią 

miec drogę Rządowi w najbliższej przyszłości. a 

Marszałek Daszyński mówi mianowicie, że gdyby otrzymał votum nieu- 

fności to natychmiast złożyłby swój urząd marszałkowski. Z tej przesłanki wy- 

suwa marszałek Daszyński wniosek, że i Rząd kiedy otrzyma votum nieufnoś- 

ci powinien natychmiast udać się do Prezydenta Rzeczypospolitej i po „dać 

się do dymisji. 

Sesja Rady bigi Narodów 
odbędzie się l3-go stycznia 1930 roku 

WARSZAWA. XII. (tel. wł. „Sowa”). Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
nych otrzymało oficjalne zawiadomienie. że sesja Rady L'gi Narodów pod 
przewodnictwem ministra Zaleskiego odbędzie się 13 stycznia 1930 roku, 

AS IM IDA OTAECAEKCEPERE OTB OW WOW ECP ARR оН 

„Władza Hugenberga już jest złamana” 
Artykuł wybitnego posła nacjonalistycznego w „Deutsche 

Allgemeine Zeitung“ : 
BERLIN. 4.XII. Pat, Przeciwko rządowi Hugenberga w stronnictwie nie- 

mięcko-narodowem gwałtownie występuje na łamach dzisiejszej „Deutsche 
Allgemeine Zeitung” wybitny poseł nacjonal'styczny Maurycy Klonne. Hugen- 
berg—pisze poseł Klonne— jest przekonany, że z wielką partią polityczną moż- 
ma pew towa jak z jakim ko'pusem wojskowym, t. j, że można rozkazywać i 
posługiwać się nią, zmuszając członków inaczej myślących do bezwzględnego 
posłuszeństwa. Pan Hugenberg chce zastąpić przekonania polityc'ne ślepą su 
bordynacją, a uczucie wierności bezwzględnym musem. EA taka, 
wedle posła Klonne, długo trwać nie mogła i obecnie ;nądeszła chwila, w któ 
rej-i najwierniejsi nie chcą, aby to, co uważali za swą prawdę, poświęcać lojal- 
ności, którą stała się w ostatnim czasie nie od zniesienia. Poseł Klonne sądzi, 
że władza Hugenberga jest już złamana. 

Stronnictwo Hugenberga opuszcza 25 posłów 
BERLIN, 4 XIL Pat. Rozłam w łonie stronnictwa nieraiecko-narodowego, 

zapowiadany już od dłuższego czasu, rozwija się obecnie w bardzo szybkim 
tempie. W kołach parlamentarnych oczekują, iż z frakcji niemiecko-narodowej 
wystąpi conajmniej 25 posłów. 

Sprawa umowy wyrównawczejzPolską w Kelchsfagu 
ATAK NACJONALISTÓW NA RZĄD KANCLERZA MUELLERĄ. 

BERLIN. 4.12. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu Reichstagu nacjo- 
nalistyczny poseł Schultz ponownie wystąpił z wnioskiem postawienia na po- 
rządku dziennym obrad sprawy umowy *wyrównawczej z Polską. W dyskusji, 
przedstawiciel partji ludowej pos. Sopf wypowiedział się. przeciwko wniosko- 
wi ze względu na to, że sprawa jest jeszcze przedmiotem pertraktacyj między 
rządami. Przedstawiciel socjalistów dr. Frick domagał się opublikowania u- 
mowy, ponieważ — jak zauważa ironicznie — tajna dyplomacja zniknąć już 
miała jakoby od listopada 1918 roku. 

Wodpowiedzi zabrał głos kanclerz Rzeszy Mueller, zaznaczając, że rze- 
czowa dyskusja nad unową wyrównawczą z Polską, która pod względem 
ana jest niemożliwa dopóki autentycznyprawnym jest wyjątkowo skdomplikow 
tekst tej umowy nie nadesłany zostanie do Reichstagu nie nadesłany Zaś zo- 
stał dlatego, że rokowania toczą się w dalszym ciągu. Na to oświadczenie po- 
seł nacjonalistyczny Schultz zauważył że w ten sposób postępuje rząd: chcąc 
pozostawić parlamentowi jedynie możność wypowiadania mów pogrzebowych 

  

Reforma konstytucji w Austrii na porządku daia 
UWIEŃCZONE ZABIEGI KANCLERZA SCHOBERA. 

WIEDEŃ. 4. 12. (PAT). Według informacyj z austrjackich kół rządo- 
wych, kancierzowi Schoberowi udało się, po trzytygodniowych żmudnych roko 
waniach z opozycją doprowadzić do kompromisu w sprawie reformy konstytu- 
cji. Główne zasady kompromisu zostały już ustalone. Obecnie toczą się roko- 
wania tylko w sprawie Szczegółów. 

Dziś o godzinie 4 po południu zebrał się podkomitet komisji konstytu- 
cyjnej celem sformułowania brzmienia kompromisu. Jutra lub pojutrze nastąpi 
zwołanie komisji konstytucyjnej. 

Drugie czytanie przedłożenia na plenum Izby nastąpi dopiero w przy- 
szłym tygodniu, gdyż socjaldemokraci zażądali, aby sprawozdanie komisji kon 
stytucyjnej ogłoszone zostało drukiem. Popołudniowe dzienniki wiedeńskie 
wyrażają zadowolenie z takiego obrotu sprawy, podnosząc, że skrajny odłam 
stronnictwa 'chrześcijańsko - społecznego i'organizacji Heimwehry parły do 
szybkiego rozstrzygnięcia sprawy refornny konstytucji choćhy w drodze poza- 
parlamentarnej. 

iii 

Dwugodzinne expose komisarskie Litwinowa 
: MOSKWA, 4 XII. PAT. Litwinow wygłosił dziś na posiedzeniu cen- 
tralnego komitetu wykonawczego dwugodzinne expos> w sprawie między- 
narodowej sytuacji Sowietów. Litwinow dowodził m, in, że wśród państw 
kapitalistycznych istnieją poważne przeciwieństwa oraz niestałość politycz 
nej linji. Zgodne są wszystkie te państwa jedynie wtedy, jeżeli chodzi o nie- 
życzliwość, a-w wielu wypadkach nawet wrogi stosunek do ZSRR. 

Konflikt sowiecko-chiński i stosunki z Polską 

Omówiwszv obszernie konflikt sowiecko-chiński, Litwinow charaktery- 
zował stosunki, łączące ZSRR. z poszczególnemi państwami. Mówiąc o Pol- 
sce, Litwinow oświadczył: Wprawdzie polskie sfi;ry rządzące uważają, że 
stosunki między Polską i ZŚRR. są poprawne, my jednak mamy inne po: 
jęcie o tem, co jest poprawne i radzibyśmy byti, aby nastąpiło większe 
między Sowietami a Polską zbliżenie. Litwinow podkreślił jednak, że ostat- 
nio rozwinęły się dość znaczne polsko-sowieckie stosunki handlowe. Na- 
tomiast z wielkiem uznaniem mówił Litwinow o przyjacielskich stosunkach 
z Gdańskiem. 

Wiarą w gotowość bojowa armji czerwonej 

W końcu Litwinow dochodzi.do konk!uzji, że dopóki istnieją pań- 
stwa kapitalistyczne, dopóty Związek Sowiecki narażony jest na niebezpie- 
czeństwo. Musimy dbać o to, kończy Litwinow, aby armja czerwona była 
zawsze gotowa przyjąć każde wezwanie. | 
  

umerach świątecznych oraz z prowinc| 
WŁ i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

lostarczenie numeru dowodowego 26 groszy. 

NIEŚWIEŹŻ — ul. Ratuszoway Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. . 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek. 9. N. Tarasiejski. > 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. jacz: wska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
6 25 proc. drożej. 
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Troska 0 byt urzędników państwowych 
Oświadczenie premjera dr. Świtalskiego. 

WARSZAWA, 4. 12. (PAT). Dnia 4 bm. 
p. prezes Rady Ministrów Kazimierz Switał. 
ski przyjął przedstawicjeli 13 związków pra- 

cowniczych, którzy zgłosili się do premiera 

w sprawie poprawy bytu pracowników pań 

stwowych. W złożonem oświadczeniu p. 
premjer podkreślił między innemi niebezpje- SO 

czeństwo dającego Się zauważyć w ostatnich 

czasach zepchnięcia sprawy poprawy bytu 

pracowników państwowych na tory politycz- ` 
ne. Dalej p. premjer stwierdzil, že nikogo nie 
upoważnił do publikowania w rpasie swej ro- 

zmowy z przedstawicielami komisji porozu= 

miewawczej pracowników - państwowych. 
Treść rozmowy została w wielu punktach w 

sposób istotny skażona. 
O samej sprawie poprawy bytu praco- 

wników państwowych — oświadczył prem. 

Świtałski — rozmawiać mogę 2 panami 1у!- 

ko jako szef rządu z pracownikami państwa, 

któremu jednakowo służymy. Ubliżyłbym gc- 

dności panów, gdybym rozmawiał z wami, 
jako pracodawca z pracobiorcami. Materjal. 

ne zaopatrzenie pracowników państwowych 

wymaga polepszenia. Teza ta jest słuszna, 
ten postułat musi być realizowany konse- 

kwentnie, może to jednak być dokonane tyl- 

ko stopniowo i tylko w miarę rzeczywistych 

możliwości państwa. 
Podkreśliwszy, że radykalna poprawa by- 

tu urzędników państwowych wymagałaby wy 

datnego zwiększenia wydatków personalnych 

które i tak stanowią prawie dwa mijljony, z 

dfūgiej „zaś strony, że podwyższenie wpły- 

wów z podatków w momencie gospodarczo 
trudnym nie jest uzasadnione, premjer oświad 
czył: Nie mogę panom w najbliższej przysz- 

+ości obiecać wydatnej podwyżki uposażenia, 
dobrze wszystkie postulaty psręecowników pań 
stwowych i nie przechodzę nad niemi do po- 
rządku dziennego. Droga jednak, jaką iść wy% 
pada może być w najbliższej przyszłości tył 
ko następująca: : A 

1) w bieżącym jeszcze roku budżetowym 
z osiągniętej nadwyżki kasowej wypłacona 
będzie część dodatku mieszkaniowego za rok 
1928. Część ta wynosić będzie od 25 do 33 

proc. tak, by fiajgorzej płatne kategorje pra- 
cowników mogłyby otrzymać większy pro= 
cent dodatku. 

2) Uważam za słuszny postułat skoordy- 
nowania postanowień ustawy emerytalnej pra' 
cowników z rozporządzeniem Prezydenta Rze 
czypospolitej o ubezpieczeniu pracowników 
umysłowych tak, aby zachowana była ciąg- 

łość funduszów przy przechodzeniu na służbę 
państwową i odwrotnie. Przeprowadzenie 
tych przepisów polecę Ministerstwu Skarbu. 

3) Godzę się na normalizację pragmatyki 

służbowej pracowników państwowych. Pra- 

Ge nad tem zlecę komisji dla usprawnienia 
administracji państwowej, jaka istnieje przy 
Prezydjum Rady Ministrów. 

4) Tej samej komisji usprawnienia admi- 
nistracji państwowej zlecę „szczegółowe roz- 
patrzenie złożonych mi przez poszczególne or 
"ganizacje dezyderatów w sprawach pomocy 

lekarskiej i pomocy szkolnej. 
Wnioski, jakie w tych dniach zostaną mi 

złożone traktować będę z, chłą Žyczliwošcią, 
zawsze jednak tylko w takich granicach, któ 
re zapewniać mi będą równowagę budżeto- 

wą. į 

W końcu p. premjer zaznaczył że od ka 
żdego pracownika państwowego wymagać 
musi nietylko rozumnej troski o dobro tej słu 
żby, którą pełni, ale i wyrobienia obywateł- 
skiego, które nie pozwała żądać od państwa 
więcej, aniżeli państwo dać może. W jeszcze 
większym stopniu dotyczy to przedstawicieli 

zawodowych organizacyj urzędniczych, 

Uroczystość poświęcenia jfablicy 
ku czcij Władysława Reymonta. 

WARSZAWA, 4.XII. PAT. Dziś o 
godzinie 10ej; rano w kościele Św. 
Krzyża odbyło się | uroczyste odsło- 
nięcle i poświęcenie tablicy pamiątko- 
wej, poza którą w puszce marmuro 
wej złożono serce wielkiego pisarzą 
ś. p. Władysława Reymonta. Na uro- 
czystość przybyli: Pan _ Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki 
w otoczeniu szefów kancelarji cywil- ° 
nej fi wojskowej oraz adjutantów, 
członkowie rodziny zmarłego pisarza, 
p. prezes Rady Ministrów Kazimierz 
Świtalski, minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Sławomir 
Czerwiński, wojewoda warszawski Ja* 
roszewicz, dyrektor departamentu 
sztuki prof. Jastrzębowski, dyrektor 
protokółu dyplomatycznego  Ro- 
mer, prezydent miasta Słomiński. Bar- 
dzo licznie był reprezentowany Świat 
literacki. Miejsca w presbiterjum zajęli 
reprezert n i różnych instytucyj. Na- 
wę kościoła wypełniła publiczność. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
Swiętą, którą odprawił ks. biskup 
Szlzgowski w asystencji duchowień- 
stwa. Po skończonem nabożeństwie 
odbyło sie odsłonięcie, a następnie 
poświ c»: tablicy granitowej, poza 
którą spoczęło serce wielkiego pisa: 
rza. Tablica ta, zaprojektowana i wy- 
kona przez artystę-rzeźbiarza Zygmun- 
ta Otto, nosi napis: „Tu spoczywa. 
serce Ś. p. Władysława Reymonta". 
Poświęcenia dokonał ks. biskup Szla- 
gowski. . о 
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ECHA KRAJOWE Burza na Dalekim Oschodzie 
SŁONIM 

— Rocznica Zjazdu Dekertowskie- 
go. T-wo Rzem. w Słonimie 
zbieranych pośród członków sprawiło 
sobie sztandar którego wyświęcenie 
odbyło się 3 maja 1928 r. 

W sierpniu r. b. został zorganizo* 
wany Cech Stolarzy zalegalizowanie go 
odbywa się obecnie. 

' Z okazji 140 rocznicy Zjazdu De- 
kertowskiego Tow. Rzem. urządziło 24 
9. 1929 r. w Domu Ludowym odczyt o 
Dekercie. 

Zebranie zagaił prezes Tow. Rzem. 
p. Wutke, odczyt zaszczycił prof. 
Majewski, kierownik szkoły powszech- 
nej w Słonimie. 

W dłuższem, przemówieniu referent 
podkreślił rolę i dążenia Dekerta jako 
pierwszego obrońcy stanu miejskiego i 
przewodnika. 

Zjazd ten w dniu 24 listopada 1789 
r. dał w rezultacie zawiązanie *» Ra- 
tuszu Warszawskim związku miast pol- 

chwili dziejowej 
Referent zwrócił specjalną uwagę 

na to, że polskiemu  mieszczaństwu 
przyświecały 2 naczelne hasła, opano- 
wujące zarówno umysły jak i serca. 
Jednem hasłem była sprawa naprawy 
ustroju Rzeczypospolitej. : 

Drugie hasto to sprawa ratowania 
polskiego mieszczaństwa i miast pol: 
skich, które w ramach  rozklekętane- 
go i zdeprawowanego ustroju nie tylko 
nie mogły się rozwijać na modłę za” 
chodnio europejską, ale wprost chyliły 
się ku ostatecznej ruinie. 

Rocznica Zjazdu Dekertowskiego - 
jest bardzo aktualną i analogiczną z 
chwilą obecną. Dzień bowiem dzisiej- 
szy łączy się z dniem wczorajszym w 
podobieństwie wspólnych haseł i wy- 
siłków i bolączek. Równa bowiem ciąży 
na nas odpowiedzialność wobec historji 
bo z zapału, pracy i poświęcenia ludzi 
dnia wczorajszego rodzi się wiara w 
lepsze jutro, wiara we własne, dzisiej- 
sze wysiłki dla zapewnienia lepszej 
przyszłości ojczyźnie — „osiągnięcia 
takiej pomyślności miast, jakiej wyma- 
ga potęga i szczęście Rzeczypospołi- 
tej. 

Zebrani wysłuchali referenta z wiel- 
kim zainteresowaniem i oklaskami. 

Po referacie zostały przyjęte nast. 
cezolucje: * 

1) Zebrani solidaryzują się z postu- 
latami bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy i popierają stanowczo projekt zmia- 
ny konstytucji. я 

2) Zebrani wzywają mieszczaństwo 
do silniejszego skonsolidowania się 
w pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

3) Wzywają wszystkie społeczne i 
gospodarcze zrzeszenia mieszczańskie 
do wysłania jaknajliczniejszych delega* 
cyj do Warszawy na obchód J. Deker- 
ta i II Kongres Mieszczański celem za- 
manifestowania solidarności polskiego 
stanu średniego i złożenia zbiorowego 
hołdu Panu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej. 

Zebranie zostało zamknięte trzech* 
' krotnym okrzykiem na cześć Najjaśniej- 
szej Rzeczypospolitej, P. Prezydenta 
J. Mościckiego i Wielkiego Budowni- 
czego Polski Mocarstwowej Marszałka 
J. Piłsudskiego. P. W. 

STOŁPCE 

— Jak samórządy pow. Stołpeckiego za- 
spakajają potrzeby szkolnictwa powszechne- 
go. W „Echach Krajowych* „Słowa* z dnia 
21 b. m. p. „Mich.* w korespondencji p. t. 
„Potrzeby szkolnictwa powszechnego 
scharakteryzował stan i potrzeby szkolnictwa 
powszechnego na terenie powiatu.  Jedno+ 
stronne ujęcie tej sprawy — świadczy, że 
korespondencję tę pisał człowiek nowy na 
naszym terenie, a więc nie mający pojęcia o 
tem co było, a co dziś jest, jakie postępy są 
w tej dziedzinie i jakie wkłady i wysiłki 
czynią samorządy, aby wypełnić swoje zada- 
nie. Widać z tego, że nie prawdziwa troska 
i nie chęć przysłużenia się sprawie natchnęły 
p. „Mich“, do napisania tej korespondencji, 
lecz, — ot, pusta chęć popisania się sztuką 
pisania, o zabarwieniu szowinistycznem, cze- 
go dowodem ostatni ustęp wspom. korespon- 
dencji. 

Lecz do rzeczy! — Co do lokali szkoł, 
mych i  niewystarczającej sieci szkolnej. 
Zwiększenie sieci szkolnej, zależy od władz 
szkolnych. Nie odpowiadam tu w imieniu 
Władź Szkolnych. łecz mogę stwierdzić, że 
tam, gdzie zachodzi potrzeba władze szkolne 
organizują rejon szkolny, a samorząd za- 
wsze dostarczy potrzebny: lokal i sprzęt w 

z ofiar, 

  

miarę swych możności. Takiego wypadku 
nie było, aby samorząd, choć wynajętego dla 
szkoły lokalu nie dostarczył. Trzeba się z 
tem pogodzć, że niemożliwością jest każdy 
wynajęty pod szkołę lokal, dostosować się 
pod każdym względem do wymogów szkoły. 
'Są może za niskie chaty, może za mało 
światła mają niektóre izby szkolne, lecz czy: 
ni się wszystko co może, aby te braki usu- 
nąć, przedewszystkiem drogą wynajmowan 
nia nowych budynków pod szkoły. bo te 
budowane są już lepiej, a następnie „drogą 
budowy własnych gmachów szkolnych. 

O tem zaś, jak samorządy w powiecie 
stołpeckim inwestują potrzeby szkolnictwa 
powszechnego, mogą świadczyć następują- 
ce cyfry: * 

Preliminarze budżetowe 7_* gmin wiej- 
skich pow. Stołpeckiego za okres 1928—29 
r. w wydatkach zamknęły się kwotą 
558,164 złotych, z czego na wydatki zwy- 
czajne przypada 382,156 zł., na nadzwyczaj 
ne suma 176.007 zł. ” 

Na szkolnictwo zaš wydatkowano: w 
wydatkach zwyczajnych sumę 82.182 zł. i w 
nadzwyczajnych 128.546 zł, razem więc 
wydano na szkolnictwo kwotę 210.728 zł., 
czyli 2/5 ogólnych wydatków gmin wiej- 
skich. Ponadto, w tymże okresie rachunek 
budowy szkół w Wydziale Powiatowym Sej- 
miku, zamknął się sumą 76.963 zt., co daje 
nam ogólną sumę wydatków na szkolnictwo 
powszechne 287.691 zł. 

W okresie 1928—29 r. oddano do użyt- 
ku nowozbudowany. drewniany budynek 2 
kl. szkoły w Paździerzycach, budynek z 
"pustaków dla 4 kl. szkoły pow. w Knotowt; 
szczyźnie i doprowadzono pod dach budowę 
7 kl. szk. pow. w m. Rubiciewiczach, bu- 
dynek jednopiętrowy, murowany z cegły, we 
dług najnowszych wymogów szkolnictwa. 

W okresie obrachunkowym 1929—30 r. 
wydatki na szkolnictwo nie będą mniejsze. 
Rozpoczęto budowę szkół: 4 kl. we wsi Wiel 
kiej Słobodzie gm. Jeremickiej, 7-i0 kl. w 
mkku Turcu gm. Jeremickiej i 6 kl. we wsi 
Kościuki gm. mirskiej. Budynki te będą mu- 
rowane z cegły, według” najnowszych wy4 
mogów władz szkolnych. Cegła i inne ma- 
terjały są już zakupione i w większej części 
dostarczone na plac budowy. Budowa funda- 
mentów na ukończeniu. 
W okresie 1930—31 r. projekty jeszcze nie 
są skonkretyzowane, lecz na pierwszem miej 
scu planowane są budowy szkół: 7-io kl. w 
miku Derewnie, 7 kl. w os. Posieniewicze, 
oraz jednej 7 kl. w gm. Żuchowickiej. 

Te dane wystarczą dla rzeczowej oce- 
ny, że samorządy powiatu Stołpeckiego pla; 
nowo i z niesłychanym wysiłkiem inwestują 
szkolnictwo powszechne, oraz że wszelkie 
zarzuty pod adresem samorządów $а bezpod- 
stawne i nie słuszne 

Wi. Engmann 
Umieszczając korespondencję p. Wł. Eni- 

gmanna, obrazującą stan szkolnictwa po- 
wszechnego w pow. Stołpeckim, zaznaczamy; 
iż z korespondencji jp. „Mich*. umieszczoną 
w „Echach* „Słowa* z dn. 21 listopada та 
szła omyłka drukarska wskutek opuszczenia 
nazwy miejscowości której się tyczy, a 
mianowicie „Słonima”, z jednoczesnem umie- 
szczeniem korespondencji bezpośrednio 
po _ korespondencji ze  Stołpców. — па 
czej mówiąc, „Potrzeby szkolnictwą pow- 
szechnego“ z dn. 21 listopada  tyczą się 
Słonima. (Przyp. Red.). 

POSTAWY 

— QObchód Listopadowy w Postawach. 
Dzień 29 listopada w Postawach nie minął 
bez śladu. Staraniem Pana Porucznika Karszj 
niewicza i Panny Zofji Śnieżkówny dzień 
ten został uświetniony uroczystą Akademią 
ne Ludowym Koła Polskiej Młodzieży 

Szkolnej. 
Na program złożyły się: odczyt z prze- 

zroczami pana Karszniewicza, przesuwąny 
przed oczyma widzów, (a trzeba dodać, że 
sala była przepełniona po brzegi). Różne 
epizody i postacie z owych czasów, które 
tak pięknie opisywał prelegent. Z uczuciem 
deklamował p. Burycz ze Stowarzyszenia Mło 
dzieży Polskiej wiersz „Śmierć Generała So- 
wińskiego”, zaś wiersz  „Podchorążowie” 
przedeklamował p. Tijoł ze Związku Strzelec- 
kiego, o Olsztynie ładnie powiedziała p. Jan: 
ka Łastowska. 

Dalej pan Sucharżewski ślicznie zagrał 
na skrzypcach a sekundował mu wyśmieni- 
cie na pianinie pan Ertman; na zakończenie 
obrazek sceniczny „Marzenie dziewczęce” 
odegrany przez zespół harcerek i jeszcze je” 
den obrazek „Hołd Emilji Platerównie przez 
krasnoludków* — odtworzony przez naj- 
mniejszych i najmłodszych uczenic szkoły po 
wszechnej w Postawach; wywarło to wszyst 
ko miłe i sine wrażenie. Myślami sięgaliśmy 
w owe czasy, kiedy to 29 listopada 1830 roku 
zagrały surmy bojowe w Warszawie i naród 
postał, aby zrzucić jarzmo niewoli Nie dał 
Bóg : . wtenczas zwycięctwa. Jeszcze 
czara goryczy nie była spełnioną. A jed- 
nak czyn z 30 roku nie zginął marnie., cho; 
ciaż zwyciężeni, jednak w sercu Polaka za- 
palił się ogień miłości i poświęcenia Фа ОН 
czyzny — który z czasami wybuchał płomie- 
niem, jpaląc wszystkie przeszkody krępujące 
wolność Polski. 

Odzyskaliśmy niepodległość — to też 
Postawy zawsze uroczyście obchodzą .wszy+ 
stkie święta narodowe. Udział w nich biorą' 
zawsze wszystkie organizacje społeczne: i 
Strzelec i Stow. Młodzieży Polskiej i Harcerz, 
bez żadnych sporów, bez zawiści... bo w 
sercach ich żyje pamięć o tych bohaterach 
połegłych za wolnośćOjczyzny, bo w sercach 
ich pali się ogień miłości ku Bogu. Serce 
ich jest przepełnione, czcią i miłością ku 

Bunt dwuch  dywizyj 
narod 

SZANGHAJ, 4—XII. Pat. Podcz 
przeciwko siłom  Feng-Ju-Sianga, została już 

wojska przeciwko rządowi 
owemu 

as gdy wojna w prowincji 
jakoby zakończona, 

Honan, 

gdyż 
rząd narodowy zdołał podobno przekupić generałów Feng-Ju-Sianga. Na 
północnym brzegu Yang-Tse, naprzeciw Nankinu, w okolicach Pukeu, do- 
szło do poważniejszych rozruchów, mianowicie w dniu wczorajszym dwie 
dywizje zbuntowały się, rozbiły wojska rządowe, rozgrabiły sklepy I za: 
brały wszystkie wozy i konie. Zbuntowane wojska kierują się ku północy, 
niszcząc po drodze miejscowości, leżące wzdłuż linij kolejowej 
Tjen-Tsin. 

Pueku- 

TREŚĆ NOTY AMERYKAŃSKIEJ DO RZĄDU SOWIETÓW. 

MOSKWA. 4. 12. (PAT). Dziś opublikowano tekst noty Stanów Zjedno- 
czonych wręczonej wczoraj wieczorem przez ambasadora irancuskiego Her- 
bette'a Litwinowi. W nocie tej rząd Stanów Zjednoczonych wyraża nadzieję, 
że Chiny i Rosja powstrzymują się względnie odstąpią od wrogich sposobów 
uregulowania konfliktu i uważać będą za możliwe dojście między sobą w naj- 
krótszym czasie do porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia w pokojowej dro- 
dze wszystkich kwestyj spornych. Noty francuska i angielska nie zostały o- 
głoszóne. Oficjalny komunikat stwierdza jednak, że są one identyczne z notą 
amerykańską. Równocześnie ogłoszono odpowiedź rządu sowieckiego na po- 
wyższą deklarację oraz protokół, podpisany przez pełnomocnika mukdeńskie- 
go Tsaja i agenta Narkomindiełu Simanowskiego, będący pierwszym oficjal- 
nym aktem nawiązanego obecnie między Sowietami a rządem mukdeńskim po- 
rozumienia. Ogłoszone dokumenty pr 
cała prasa sowiecka. 

zedrukowuje z własnemi komentarzami 

NIEZADOWOLENIE W SOWIETACH Z POWODU INTERWENCJI 
MOCARSTW. 

O ile prasa witą z.wielkiem zadowoleniem protokuł narad chińsko - sowieckich prze 
istawicielji, widząc w nim potwierdzenie faktu, że rząd mukdeński przyjął wszystkie wa- 
runki Sowietów, o tyle z całą zapalczywośi cią i złością występuje przeciwko akcji inter- 
wencyjnej trzech wielkich mocarstw. Akcja ta traktowana jest jako gest wrogi, mający 
ną celu z jednej strony podtrzymanie chwiejącego się w swoich podstawach rządu nan- 
<ińskiego, z drugiej obronę przez interwenjujące mocarstwa własnych korzyści i własnych 
interesów na terenie chińskim. Wystąpienie trzech wymienionych państw — zdaniem czę 
ści prasy sowieckiej ma pozatem na celu powstrzymanie względnie zerwanie prowadzonych 
bezpośrednio między Sowietami a Mukdenem rokowań. 

Przed drugą konferencją haską 
Komitet odszkodowań Europy Wschodniej zakończył swe 

prace 
PARYŻ, 4.XII. PAT. Komitet odszkodowań Europy Wschodniej za- 

kończył swe prace, zatwierdzając ostatecznie sprawozdanie, które nie- 
zwłocznie przesłano Jasparowi. \ 
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Temu, który życie swe całe poświęcił, szu- 
kając sposobów do wyzwolenia z jarzma Ojrj 
czyziw, i wyzwolił i ta miłość, ku Wodzowi 
Narodu Polskiego Marszałkowi Piłsudskiemu, 
jednoczy wszystkie organizacje w Posta- 
wach. To też zgoda i jedność panuje w pra+ 
cach ku chwale Ojczyzny, i świetności Rze- 
czypospolitej Polski, | 

Dowodzi to że na czele tych organiza- 
cyj stoją ludzie dobrej woli, ludzie, którzy: 
rozumieją, że zgoda buduje, ludzie którzy 
jasno i otwarcie idą za przewodem Wodza 

Daddziai P. K. 

W połowie grudnia r. b. zostanie uru-. 

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

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

НЕЧЕ й 2 Е dB а Е а В ТЕ 8 О УОН «а г ОНО 
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TIGAN 
Nadobne Panie, dbające o śnieżną biel swych ząbków. 

unikniecie zgubnych dla zdrowial i urody skutków pale-nia, 
paląc papierosy JEDYNIE w GILZIE TIGAN. 

Ti „ elegancka, wytworna gilza, sktadająca się z pierwszorzęd- 
dl nych surowców —posiada w ustniku filtr z najlepszej bibuły 

filtracyjnej, dzięki któremu chroni organizm od trujących 
składników dymu tytoniowego, a jednocześnie w niczem nie 

szej ilości, jako czynniką rzekomo w gilzie zwykłej 
cyinego-zgoła nie rozwiązuje problemu filtracji. 

Ti _ dzięki swemu doniosłemu wynalazkowi dokonał przewrotu 
(dl w gilziarstwie i stał się prawdziwem dobrodziejstwem dla 

palaczy! Sprobujcie i osądźcie sami!!! 

Fahryka Gilz Pafenfowanych „TIGAN* 

Skład kosygnacyjny na całą ziemię Wileńską 
A STOLOWICKI Wilno, Rudnicka 25, tel. 378. 

m nabycia we wszystkich sklepach tytoniowych i kolonjalaych. 
Re bud WdOwA a AAA A a i AA And, sio ks 

P. K. O. w Wilnie 

Młodzieży palącej!! 

e palacze!!! 

smaku papierosa. | 
e jedynie waty w większej, Iub AE 

iltra- 
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Sp.zogr. odp. Warszawa. 4 

Narodu Polskiego, wpajając w młodociane 
umysły Strzelców, i Stowarzyszenia Młodzie 
ży Polskiej ideę miłości chrześcijańskiej i 
ideę ukochania Ojczyzny ponadwszystko tak 
jak Ją ukochał Marszałek Piłsudski. Szczęść 
Boże pracy ludzi dobrej woli! 

«Tutejszy. ' 

| Dr E. GLOBUS 
(choroby skórne i weneryczne). 

POWRÓCIŁ. Wileńska 22. (10-121 5-7) 

„lub przynajmniej 

Najnowsze angielskie pomysły 
(Z.K.) Świeżo wchodzi w modę w 

Anglji tapetowanie ścian nalepionemi 
na kartonach znaczkami pocztowemi. 
Moda ta rozeszła się zwłaszcza w 
kołach arystokratycznych. Przytaczają, 
że na wytapetowanie jednego pokoju 
w feudalnym zamku zużyto 3500 
znaczków pocztowych. Przypuszczalnie 
ta nowa moda przyczyni się do Ožy- 
wienia sztuki pisania listów, która z 
wynalezieniem telefonów poszła w za- 
pomnienie. 

Również Anglja lansuje artystycz: 
ne małe fajeczki dla kobiet, które są 
tak pomysłowo wykonane, że nie wie- 
le się różnią, od mundsztuczkówido pa- 
pierosów. i 

Podobno panie angielskie zaczy- 
nają palić fajeczki z pobudek czysto 
filantropijnych, chcąc swym przykla- 
dem zachęcić mężczyzn do palenia fa- 
jek. Prawdopodobniejszem jest jednak 
że papierosy znudziły się już, psutym 
przez los Anglikom, a palenie fajeczki 
jako nowość stanowi dla wybranek 
losu źródło atrakcji. 

„Majestic uszkodzony przez burzę 
(ZK). Tegoroczna jesień daje się 

dobrze wszystkim we znaki; liczne w 
wielu krajach odczuwane trzęsienia 
ziemi, wzmożona działalność wulka- 
nów, między inaemi wulkanu Mont. 
Pele, który znowu przybiera na sile, 
powodują ewakuację tych  miesz- 
kańców którzy pozostali byli na miej- 
$си. Gęsta mgła będąca przyczyną 
licznych katastrof lotniczych, powo- 
dzie spowodowane  dlugotrwatemi 
deszczami przybrały wprost kata: 
strofalne rozmiary zwłaszcza 
księstwie Walji w Anglji. Zdawałoby 
się że wszystkie elementy przyrody 
sprzęgły się na pognębienie człowie- 

a. 

Obecnie dochodzą nas znowu 
wiadomości o silnych burzach mor- 
skich. Rozszalałe fale zalewają i 
niszczą wybrzeża na przestrzeni са- 
łych kilometrów i powodują rozbicie 

uszkodzenie  stat- 
ków. / 

Nawet taki olbrzym jakim jest 
okręt „Majestic* został uszkodzony 
przez burzę na Atlantyku podczas 
swego powrotu z Nowego Jorku do 
Cherburga. Woda wdarła się i zala- 
ła salony. Majestic jest jednym z naj- 
większych okrętów Świata, ;naležy on 
do linji okrętowej „Red Star Line". 
„Majestic* może pomieścić 41000 pa- 
sażerów, a hale maszyn potrzebują 
obsługi 300 ludzi. Kolos ten posiada 
pływalnię, łaźnię parową, place tenni- 
sowe, wielką restaurację—bar i bank 
dla użytku gości. 

" Początkowo był on własnością 
niemieckiej „Mamburg-America Leine'* 
potem drogą spłat  reparacyjnych 
przeszedł na rzecz aljantów. 

Oryginalne prodnkcje ma stonie Opery 
paryskiej 

(ZK) Pomimo tak trudnego dostępu 
za kulisy Opery Paryskiej, udało się 
młodej Boliwijce pannie Sylvji Perez, 
zmylić czujność służby operowej i prze 
dostać się za kul isy podczas przedsta- 
wienia opery. 

Ukazanie się miodej damy w stroju 
balowym wykonywującej dzikie nieskor 
dynowane tańce na scenie podczas 
przedstawienia operowego, ogromnie 
zdziwiło zebraną publiczność, zdziwie- 
mie i przerażenie doszło do zenitu, gdy 
nadprogramowa artystka padła przed 
tenorem na I olana i urządziła mu hucz 
ną owację podczas śpiewania przez nie 
go arji. Z wielkim trudem udało się wre 
szcie chórzystom wyprowadzić ją ze 
sceny i oddać pod opiekę policji, która 
ją odstawiła do domu. 

Sylvja Perez po przewiezieniu jej do 
domu w dalszym ciągu pod wplywem a- 
taku szału, zdemolowała całe urządze- 
nie pokoju i usiłowała wyskoczyć przez 
okno 4 piętra. Z wielkim trudem zdo- 
łano ją obezwładnić i przewieźć do szpi 
tala Lariboisiere. O całem zajściu zawia 
domiono natychmiast konsulat boliwij- 
ski. 

w 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— St. Paw łowski. „Wypisy geograficz- 

me“. Ksiąžnica Atlas. 1929. ' 
Wypisy geograficzne, które się ukazały 

obecnie, są jedynem tego rodzaju wydawnict+ 
wem. Dotychczas bowiem dostosowywane 
wypisy geograficzne do każdej geograficz= 
nej książki, pozostawiając przytem nauczy+ 
cielowi i uczniowi swobodę korzystania z wy 
pisów według swego uznania. Poza tem wy 
pisy grzeszyły często tem, że zawierały opo- 
wiadania przestarzałe i nie stojące na poziom 
mie naukowym. Nie odznaczały się też aktual- 
nością i nie uwzględniały całego szeregu zjah 
wisk geograficznych. Były to poprostu nie- 
metodycznie zebrane opowiadania geografix 
czne, niedostosowane do żadnego podręczni- 
ka, a tem samem nie wchodzące w bezpoń 
średni zakres nauczania. 

Wypisy geograficzne starały się uniknąć 
powyżs błędów. Przedewszystkiem są 
jak najściślej dostosowane do podręcznika. 
Podzielone zostały na takież same, co podrę: 
cznik rodzdziały i podrozdziały. Ponieważ roż 
działy te i jpodrozdziały noszą te same tytuły 
co,i w książce, a nadto w podręczniku znają 
dują się zawsze odpowiednie odnośniki, w 
którem miejscu należy wypisów używać, 
przeto zgoda wypisów i podręcznika.» jest 
zupełna. Nauczyciel może zarządzić lekturę 
geograficzną w szkole czy w domu przy nau- 
czaniu każdego podrozdziału. Przy opisie kra 
in geograficznych Polski ma nawet do dyspo” 
zycji i do wyboru dwa do trzech ustępów. W 
rozdziale Il jest ich mniej. Są tam bowiem 
podrozdziały krótsze. 

Opowiadania są wybrane z dzief.i prac 
różnych autorów zawsze w odniesieniu do 
treści podrozdziału. Trzeba przyznać, że do-- 

bór tych opowiadań nie był łatwy. Nie posia 
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damy bowiem w naszej literaturze geograń 
ficznej rzeczy pisanych popularnie i łatwo. 
Starano się iść po linji zainteresowań ucznia, 
dając mu możność pogłębienia wiadomości 
nabytych z podręcznika. 

odręcznik został nieco odciążony, a uwa- 
ga ucznią została skierowana na właściwe to4, 
ry. Wypisy geograficzne tak pomyślane sta- 
ną się niewątpliwie ważną pomocą przy nat 
ce szkołnej. , 

Co jednak najważniejsze, iż po raz pierw 
szy starano się tu ująć sprawę wypisów meto || 
dycznie, wiążąc je jak najściślej z nauką 
szkolną. 

St. Malec: „Harge elektronów*. Bibljote- 
ka Iskier i Książniczka Atlas 1929. 

Ukazała się książka, której brak odczuwa- 
ły tysięczne rzesze radjoamatorów. „Harce 
€lektronów* to skarbnica niezbędnych wiadoy , 
mości radjotechnicznych, podanych czytelni | 
kowi w formie 17 zwięzłych wykładów, ilu- 
strowanych bogato pomysłowemi  rycinami 
(jedno — dwu — i trójkolorowemi). Książka 
napisana jest przystępnie, tak że 'laik który 
nie rozumie dotychczas dlaczego to radjostah 
cję nadawczą słychać aż za morzem, skoro 
długość jej fali wynosi zaledwie kilkaset me- 
trów — potrafi po przeczytaniu tej książki 
dyskutować rzeczowo o niewidzialnych har4 
cach elektrycznych w materji i poza materją, 
o naturze i znamionach fal elektro - magnety 
cznych, o mechanizmie urządzeń nadawczych 
i odbiorczych, roli cewek indukcyjnych, o zay | 
daniu kondensatorów: w obwodzie, o lampach 
katodowych i komórkach fotoelektrycznych, | 
o-odbiornikach kryszta'owych i lampowych, 
o różnych systemach przenoszenia obrazów 
na odległość i t.d. 

— St. Dunin - Karwicki. „Pałac kazienkie A 
wski w Warszawie" z ap CE M. T rete 
ra. Książnica Atlas, 1930. 3] 

Wydawnictwo to jest tłumaczeniem orygin - 
nału francuskiego. Zadaniem jego jest wał 
jomienie społeczeństwa z tą budowlą, która 
ma nietylko znaczenie architektoniczne jako 
najpiękniejszy zabytek sztuki budowniczej 0- 
kresu stanisławowskiego, lecz nosi na sobie | 
cechy muzeum obyczajowego, stanowiącego 
niejako ilustrowaną kartę historji.To też au 
tor nie ogranicza się do suchego wyliczenia 
znajdujących się w pałacu przedmiotów —. 
lecz wnika w szczegóły, tłumacząc ideologię | 
Stanisława Augusta i wyświetlając sens 2 

  
       
   

  

goryezny dziet sztuki. ‘ 

— St. Czarnota |- Bjarski 
„Fizykalne sposoby badania klinicznego“ Pod | 
ręcznik dla studentów i lekarzy. Ksiąžnica > 
Atlas. 1930. 

Dzieło niniejsze służy jako zbiór wska > 
zówek przy rozpoznawaniu indywidualnego | 
stanu pacjenta w każdej chorobie. Trešč oh i 
bejmuje następujące rozdziały: 1) Uwagi o 
gólne o badaniu chorego, 2) Badania skóry, | 

i E. Reicher: 

"g
ie

 

"3) Ciepłota ciała, 4) Oddychanie tętna, 6) i 
Sfigmomanometrja, 7) Badanie klatki pierścio 
wej, 8) Opukiwanie, 9) Osłuchiwanie, 10) Ba | 
danie narządu oddychania, 11) Osłuchiwanie ° 
płuc, 12) Badanie serca, 13) Osłuchiwanie 
naczyń, 14) Q mechaniźmie powstawania. 
zaburzeń wyrównania, 15) Badanie narządu + 
trawienia i jamy brzusznej. p 

Książka ma służyć lekarzom i słuchaczom | 
medycyny. i 

— Dr. Jan Piątek. „Zasady przyzwoiteg? | 
zachowania się młodzieży szkolnej* wyd. Ill 
Książnica Atlas. $ 

Nie wystarczy bić wykształconym trzeba | 
być także „dobrze wychowanym”. Niejedno- | 
krotnie traci mtody człowiek sposobność dos | 
brego zarobkowania z tego powodu, że z nąv- 
znajomości: form obcowania z ludźmi staje się | 
przykrym dla swego otoczenia. „Codzień spo- | 
strzegam, jak młodź cierpi na tem, że niema 
szkół uczących żyć z ludźmi i światem* skar 
żył się już Mickiewicz w „Panu Tadeuszu. 
Tą szkołą chce być wymieniona wyżej ksią 
żęczka, uczyć młodzieńca, jak się ubierać, jak 
pisać listy, jak się zachować przy stolė na 
wizycie na zabawie tanecznej i t.d. — Zwigx 

  

+ złość i jasna forma „wykładu” peł ne humoru 
ilustracje Kamilą Mackiewicza czynią „nau- 
kę“ tę nader miłą. ° 
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BEZ TYTUŁU. 
Motto: Dobry tytuł—to połowa 

powodzenia. 

Przed paru laty ogłosiłem w „Kur- 
jerze Wileńskim" garść żartobliwych 
uwag O znaczeniu tytułów w literatu: 
rze i wogóle w twórczości artystycz- 
nej. Obecnie chcę wrócić do tego sa- 
mego tematu, ale już z innej strony. 
Chodzi mi o podkreślenie, że w lite- 
raturze ostatnich czasów można za- 
obserwować powtarzanie się pewnych 
„lejtmotywów* w tytułach książek, co 
Świadczyłoby albo o pokrewieństwie 
upodobań, albo o ubogiej w tym za- 
kresle inwencji piszących, którzy nie 
wysilają się zbytnio w poszukiwaniach 
oryginalnej nazwy dla swego utworu. 
Istnieje zresztą słuszne mniemanie, że 
szanujący się pisarz nie powinien go- 
nić za efektownemi, sensacyjnemi ty- 
tułami. Nie należy to bowiem do „do: 
brego tonu“ w zawodzie pisarskim. 
Tytuł nie powinien brzmieć krzykliwie, 
nie powinien razić wymuszonością czy 
pretensjonalnością. Z drugiej zaś stro- 
ny tytuł bezbarwny, nic nie mówiący, 
ujemnie odbija się na poczytności 
książki, której powodzenie w masie 
czytelników zależy w równej, (jeżeli 
nie w większej) mierze, od tytułu jak 

  

iod popularności nazwiska autora. 
Istnieje przecież olbrzymia ilość 

czytelników, którzy z reguły nie pa: 
miętają nazwisk autorów, którzy zwra- 
cają się do księgarni i czytelni, poda- 
jąc tylko tytuł poszukiwanego utworu. 
Tutaj, z powodu zaznaczonego na 
wstępie ubóstwa inwencji literatów w 
zakresie tytułów, możliwe są nieporo- 
zumienia. Czytelnik żąda np. książki, 
której tytułu dokładnie nie pamięta, 
ale której nazwa ma coś o miłości. 
I wyobrażmy sobie jego zakłopotanie, 
gdy mu ekspedjent wyrecytuje do wy- 
boru: „Alchemik miłości" (W. Rogo- 
wicz), („W miłosnym labiryncie" (K, 
Wroczyński), „Polityka i miłość! (Rącz: 
kowski), „Wojna i miłość” (Z. Cheł- 
micki), „Niedobra miłość" (Z. Nałkow- 
ska), „Z miłości* (Z. Kpssak-Szczuc- 
ka), „Mitošė“ „(poemat J. Kasprowi- 
cza), Pierścień miłości* (St. Kiedrzyń* 
ski), „Parodje miłości* (B. Gorczyń- 
ski), „Miłość mówi* (Z. Rabska), 
„Miłość" —nowele (E. Słoński), „Wi- 
no miłości" (L. Staff), „Oaza miłości” 
(M. Wierzbiński), wreszcie: „Sezonowa 
miłość” (G. Zapolska). Lista dosyć 
długa, a chyba bardzo niekompletna, 
którą zechce uzupełnić z pamięci ła- 
skawy czytelnik. 

Do równie popularnych motywów 

w tytulacji książek należy „Płomień. 
Oto, co mi to słowo tak naprędce 
przypomina: „Płomienie* (St. Brzo- 
zowski) „Płomień” (J. Rogala) „Pło- 
mień w garści” „(Olwid) „Płomienie u 
brzegów" (M. Weronicz) „Płomienie 
na Śniegu" (H. Zakrzewska) „Pło: 
mień na wietrze* (T. Brudzewski) 
„Płomyk świecy" (E. Kozikowski), 
„Płomień oflarny* (E. Leszczyński), 
„Płonące Reims“ (E, Ligocki) „Pło- 
mienie“ (H. Zbierzchowski). „Pło- 
mienne kwiaty'* (Z. Różycki). Nie- 
mniejszem powodzeniem cieszy się 
egzotyczny albo „krajowy _ murzyn. 

utaj początek zrobił zdaje się Mi- 
chał Bałucki swą powieścią p. t. 
„Biały murzyn”. Po wojnie w witry- 
nach księgarskich bądź na deskach 
teatralnych ukazały się utwory o po: 
krewnych tytułach: „Murzyn z załogi 
Narcyza“ (J. Conrad), „Murzyn“ (ko- 
medja J. Szaniawskiego), „Murzyn 
warszawski" (A. Słonimski), „Szukaj- 
my murzyna (farsa, o ile nie mylę 
się, pióra W. Rapackiego). 

„Motyw serca: „Serce lodów* (F. 
Goetel), „Z głebi serc»" (K. lłłakowi- 
czówna), „Słabe serce“ (Z. Bartkie- 
wicz), „Tęcza nad sercem" (J. Wiktor) 
„Z dobrego serca* (L. Rydel), „Gra 
serc“ (St. Kiedrzynski), „Złote serce" 

(Z. Sarnecki), „Serce tatuowane“ (A. 
Włast), „Narodziny serca“ (K, Maku- 
szyński), „Siła serca* (Jerzy  Band- 
rowski) i tak dalej. ' 

Zdarzają się tytuły 
„Topiel* Przybyszewskiego i Siero- 
Szewskiego, „Ludzie Bezdomni* Że- 
romskiego i „bezdomni* Hermana 
Banga, „Gody życia" Dygasińskiego i 
Przybyszewskiego. Albo tak bliskie 
pokrewieństwa (co prawda tylko „ty- 
tularne“) jak między tytułem gro- 
teski Hermara „Dwaj panowie B.“ a 
sztuką Szekspira: „Dwaj panowie z 
Werony"... | 

Bywa też, iż autorzy dzielą się ja: 
kimś motywem: p. St. Kiedrzyński na- 
pisał sztukę p. t. „Oczy księżniczki 
Fatmy“, a p. Z. Rabska książkę p. t. 
„Ręka Fatmy". Inne elementy księż- 
niczki czekają, zda /się na swych 
piewców. 

Ponieważ oczy są, jak wiadomo, 
zwierciadtem duszy, więc w  belletry- 
styce bradzo są przydatne. I oto ma- 
my: „Dziewczynę z szaremi oczyma” 
(St. Dzikowskiego), „Księcia o turku- 
sowych oczach” (C. Jellenty), „Oczy 
otchłani" (Leopolda Statia), *' Zielone 
oko" (Tytusa Czyżewskiego), oraz 
„Złelone oczy” (Z. Różyckiego). Nie- 
jednokrotnie na okładkach książek wi- 

identyczne: 

dzimy słońce w najrozmaitszych kon- 
stelacjach i sytuacjach: „Słońce w 
herbie" (I. K. Makuszyńskiego), "Majo: 
we słońce"(Wł. Perzyńskiego), „W 
słońcu" (Jana  Powalskiego), „W 
walce o słońce,, (Adama  Stodora), 
„Gasnące słońce" (F. Choińskiego), 
„Pościg za słońcem "(L. Choromań- 
sk.ego), „Przy słońcu i gazie" (W. 
Gomulickizgo), „Słońce w kieracie" 
(St. Flukowskiego), "Tartak słonecz- 
ny“ (Br. Ostrowskiej), „Słoneczna 
piešū (J. Jedlicza) i t. p. 

"Grany obecnie w  Wilnie szekspi- 
rowski „Sen nucy letnieį“ kojarzy się 
mimowoli z szeregiem tytułów, któ: 
rych omową jest motyw snu. A więc 
Słowackiego „Sen srebrny Salomei", 
Żeromskiego—,Sen o szpadzie”, Li- 
gockiego—„Sen o Dwernickim*, Fel. 
Kruszewskiej „Sen“, J. S. Wroczyń- 
skiego „Sny о markizie“, Z. Różyc- 
kiego „Sen o szczęšciu“ („Przebudze- 
nie"—jest książką E. Słońskiego) 
„Sny o potędze”, Leopolda  Stafia, 
„Śni mi się* Hajoty. Narazie te przy- 
kłady niech wystarczą. 

Zebrałem je w wolnej chwili dla 
rozrywki, ale ta zabawa zakończyła 
się dość melancholijną refleksją: cze- 
muž to literaci tak mało wykazują 
pomysłowości w tak ważnej sprawie, cze nienapoczęty. 

jaką jest tytuł dzieła? To tež 
ucieszyłem się, ujrzawszy na okładce 
tomiku poezyi Peipera lapidarny  ty- 
tuł: „Raz”. Ale za chwilę znowu uczy- 
niło mi się markotno: Perzyński: Raz 
w życiu”. > M 

Cóż u licha! Czy naprawdę tak ' 
trudno o tytuł, któryby nie nasuwał | 
jakiejś analogjj? Stanąłem przed wy- 
stawą wielkiej księgarni i szukam na | 
chybił trafił, A więc: „Kolorowa sona- 
ta poezje—ach, Tołstoj „Sonata Kreut- 
zera”. „Zwierciadło nocy” lłłakowi- 
czówny... jakież to zwierciadła już by: | 
ły? „Małpie zwierciadło* Nowaączyń-* 
skiego, „W  starem lustrze” Ost. 
rowskiej, „Zwierciadełko” Bogusław” 
skiego i znowu „Czarodziejskie zwier- 
ciadełka" Iłłakowiczówny, a zaczęło 
się od Mikołaja Reja z JNagłowie. 
Gdzieś na uboczu zalega moja ksią: 
żeczka: „Podwójny cień',—Pociemnia- 
ło mi w oczach, bo oto co sobie 
przypomniałem: Żeromskiego „Cienie*, 
Grabińskiego „Cień Batometa*, Ze- 
gadłowicza „Cień nad falami", Czer- 
kowskiej: „Zielony cień", Słobodnika 
„Cień _ skrzypka”, Huskowskiego 
„Cienie*, Stafia „W cieniu miecza”, 
Brudzewskiego „Walka z cieniem”. 

Zaiste, trudno wymyślić tytuł jesz- 
T. Łopalewski
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„Uciekła nam pizeplūrecaka“ 
1. 

Splątała się bajka: z życiem na scenie 
teatru na Pohulance w dniu 29.X1, Po pla- 
nach radosnej, twórczej pracy w PoręDia- 
nach, zdobytych zapałem  Przełęckiezo, 
padły ze sceny słowa uznania dla Reduty, 
słowa podzięki za wszystko, co dla Wilna 
zrobiła. 

Więc jakże czyż mogło tam nas za 
braknąć? Przenigdy! Opustoszały _ miejsca 
na galerji, wszyscy znaleźliśmy się przed 
samą sceną. Z zatajonemi oddechy czeka- 
liśmy, kiedy się skończą przewidziane w 
programie mowy. Wreszcie koniec 

W imieniu też młodzieży akademickiej, 
która rozumie i kocha Redutę, przemawia 
kolega H. Dembiński. Właściwie nie prze- 
mawia, bo to nie słowa, przemyślane, 
ładne słowa lecą na scenę, ale nasze žy: 
we, nie mieszczące się w piersiach uczucie, 
przyobleczone w kształty zwykłych pro- 
stych słów. 

Ogarnia nas dziwny, niesamowity 
wprost nastrój—czujemy, że jeszcze chwi- 
la, jeszcze słów parę a zerwie się lama i 
rozpłaczemy się jak dzieci, któryin zabrano 
cudną jasną zabawkę, którym zamknięto 

wejście do pełnego słońca i kwiatów ogro: 
du. Rozumie to widocznie kol. Dembiński 
i kończy. Podchwytujemy jego okrzyk: 
„Niech żyje Reduta* i cały swój smutek i 
radość wkładamy w ten' okrzyk i brawa. 
I co więcej, cały teatr zjednoczył się z na- 
mi—i długo, długo rozbrzmiewała sala ży- 
wiołowemi okrzykami i oklaskami. 

I tak, jak niegdyś, posypały się na sce- 
nę kwiaty, a wraz z ;niemi niewymówiona 
wprawdzie, lecz głęboka 'i niezłomna wia: 
ra, że przeszłość przetworzy się w przysz- 
łość. ё , 

Wrėcilišmy na galerįę — а па scenie 
znów była bajka. Burzył Przelęcki swą 
złotą sławę, by nie zburzyć Szczęścia 
cudzego i umiłowanej sprawy 

Wyszliśmy z teatru, czując, że za- 
dzierżgnęły się między nami a Redutą 
jeszcze silniejsze węzły. których już nikt i 
nic nie potrafi rozerwać. 

W przekonaniu tem  utwierdził nas 
jeszcze nadzwyczaj serdeczny i miły sto” 
sunek Reduiowców do nas na ich herbatce 
w Instytucie. 

: Zaprosili nas tam parę osób. Poszliśmy 
z dziwnem uczuciem nieśmiałości i 16- 
ku. Lecz odrazu, ой chwili wejścia objęła 
nas serdeczna atmosfera. że czuliśmy się 
jak wśród najlepszych i dawno znanych 

przyjaciół. . 
Kilka godzin przeleciało jak jedna 

krótka chwila —zostawiając w duszy wspom- 
nienie czegoś niewypowiedzianie drogiego 
czegoś, co sprawia, że serca stają się lep- 
sze i myśli jaśniejsze. J. w. 

Il. 
(A jeżeli teraz spojrzymy w przeszłość, to 
zobaczymy, że dziwnie serdeczne stosunki 
zawsze łączyły akademicką młodzież wileń- 
ską z Redutą. jest widocznie z natury rze- 
czy jakieś głębokie pokrewieństwo duchowe 
pomiędzy żakiem akademikiem a prawdzi- 
wym artystą, dzieckiem Bożem. Nie widać 
nas było w pierwszych rzędach krzeseł,*nie 
widać niepokalanej czerni naszych wieczo- 
rowych strojów, ale jeśli kiedy przypad- 
kiem rzucił Redutowiec wzrok na górę ku 

_ drugiej górni, to musiał zobaczyć tam roz- 
żalone, entuzjastyczne oczy i twarz, twarz 
która każdym fibrem, każdym mięśniem 
żyła z tem, co się na spełni dzieje. 

Byliśmy na drugiej górni, ale duszą— 
ząwsze na spełni razem z wami. Redutow- 
cy, razem z wami szukaliśmy nowego му- 
razu form scenicznych i nowej treści razem 
z wami cieszyliśmy się z udanych ekspery- 
mentów a smuciliśmy się z nieudanych. 

Dusza młoda łaknie piękna. jak słońca, 
piękna, które się wyczarowuje z twórczego 
żywiołu przeżywającej duszy. Zamias: pato- 
su chcemy wzniosłości; zamiast przeczule- 
nia-silnych wzruszeń; zamiast pretensjo- 
nalności—wielkiego yestu; zamiast taniej 
sensacji —zdrowej ciekawości i entuzjazmu; 
zamiast „bebechów*—sztuki. któraby przez 
wszystko, co jest niepąwszednie, samorzut- 
ne i żywiołowe, ulepszałs człowieka, da- 
wała mu to arystotelesowskie” oczyszczenie 
„Catnarsis“. ь 

l tośmy w Reducie znaleźli i zato ją 
pokochaliśmy. Pokochaliśmy, bośmy czuli 
na spełni przez piękno gestów i moc 
słowa, kawał zywej odczuwającej duszy. | 

l jeszcze jedną dziwną właściwość mia- 
ły przedstawienia Reduty. Oto szczerość 
artystycznego przeżycia i sugestywna moc 

treści wywoływały w nas jakeśmy wycho* 
dzili z przedstawienia, poczucie  nieskoń- 
czoności wydarzeń i osób danego dra= 
matu.i - 

Książe Niezłomny, jakobin Sułkowski, 
docent Przełęcki i tyle innych, drogich nam 
postaci—wszyscy oni żyją w. naszych du- 
szach, chociaż niema już nawet w Wilnie 
Reduty. Wiecznie się kręcić będą w Zacza- 
rowanym Kole młodej duszy. | to jest naj- 
trwalszy pomnik Reduty, 

Dużo się mówi o kulturalnych i spo- 
łecznych zasługach Reduty i słusznie! Ale 
jeżeli chodzi o ujęcie naszego stanowiska 
do Reduty, to mi się zawsze przypomi- 
na taka chwila, gdy student wypuścił zło- 
cistego ptaka i cieszy się, cieszy się, jak 
dziecko, bo, bo... ot dlatego, że wypuścił 
w słońce złocistego ptaka. A burmistrzan= 

ka zapatrzona rozmodlonym wzrokiem w 
tęczę barw ptaka i dziecinne szaleństwo 
studenta cicho powtarza „Jaki cudny ptak". 
Tym studentem jest Reduta, złocistym pta- 
kiemjej działalność artystyczna, a  roz- 
modloną burmistrzanką — my žaki wi- 
leńskie. ! 

jedno tylko mżemy mieć z racji ju* 
bileuszu życzenie dla was Redutowcow, 
was z pod zaaku złecistego ptaka mieć: 
Trzymajcie się! Nie dajcie się zmóci A 
jeśli wam kiedy nie starczy na obiad, czy 
ubranie, to pamiętajcie, że jest tam gdzieś 
biedny studentczyna, co też nie je często i 

gęsto obiadów, by siużyć swemu ideałowi — 
ląuce. 
„A tym,-tak zwanym inteligentom, m6- 

wili, že wam za ciężka jest Reduta, a wam 
coście swoją obojętnością wygryźli naszą 
Redutę z Wilaa jedno mamy powiedzieć— 
wstyd. Hearyk Dembiński. 

0 „wielkiem niehezpieczeństwie 
Przykrą jest rzeczą, gdy sprawy rodzin- 

ne wywleka się na forum publiczne, — przy- 
krym i wysoce nietaktownym jest postępek 
kol. Maliszewskiego, który w „Dzienniku Wi- 
leńskim" z dnia 28. 11. umieścił swój pate- 
tyczny, bijący na zewnętrzny efekt „arty- 
kuł, nadając mu szumny tytuł: „Tuwinizm 
na naszym uniwersytecie". е 

W 277 nr. „Stowa“ z dnia 30. 11. kol, 
Rzeuska oświadcza, że w swym „artykule“ 
dopuścił się kol. M. paru nieścisłości natury 
formalnej i logicznej. Istotnie, kol. Rz. wy- 

sunęła na zebraniu swój pogląd na wojnę, 
jako taką, uważając ją za hańbę ludzkości. 
Rzecz do dyskusji, tembardziej na zebraniu o 
charakterze ściśle naukowym. 

„Zabierając parę razy głos na zebraniu nie 
solidaryzowałem się z poglądami kol. Rz. co 
jednak nie wyprowadziło mię z równowagi 
tak, jak kolegę M. który postawił wniosek 
o potępienie kol. Rz. Zrozumiałem też: jest, 

  

   

że abstrahując od swych poglądów czułem 
się w obowiązku kołeżeńskim ujęcia się za 
koleżankę którą kol. Maliszewski pragnął po- 
tępić za takie lub: inne stanowisko, niezga- 
dzające się ze stanowiskiem jego. 

Kochany kolego Maliszewski! W zakończe 
niu swego wystąpienia podkreśla kolega takt 
przewodniczącego, kol. Stupkiewicza, dzięki 
któremu nie doszło do uchwalenia mojego 
wniosku. Otóż w tem jednem zgadzamy się z 
kolegą doskonale: istotnie, należy podkreślić 
takt kol. przewodniczątego, który po odczy- 
taniu wniosku kolegi o potępienie kol. Rzeu- 
skiej oświadczył, że go nie stawi pod głoso- 
wanie, gdyż jest on niestosowny na zebraniu 
naukowem, motywem zaś wniosku jest od: 
mienność poglądów. Słowa kol. Stupkiewicza 

yły przyjęte oklaskami, a dopiero  wów- 
czas zabrałem „głos, mówiąc, że należałoby 
raczej potępić tego, kto takie wnioski sta- 
wia. Było to powiedziane nie w formie de- 
zyderatu, ani tembardziej wniosku, co mo* 
żna stwierdzić na podstawie protokółu ze- 
brania, a że poważna większość była mego 
zdania, to stwierdza kolega sam, pisżąe, że 
„zawdzięczając tylko taktowi przewodniczą- 
cego nie doszło do uchwałenia wniosku kol. 
Fiedorowicza”, wniosku, którego — raz je- 
szcze powtarzam — nie stawiłem, lecz któ: 
rybym z pewnością postawił gdyby przewodni 
czący wniosek kolegi oddał pod głosowanie. 

Smutnem więc jest, że fakt ujęcia się w 
obronie dobrego imienia koleżanki uważa ko- 
lega za „niebezpieczeństwo* (patrz „Dz. 
Wil.“ z dn. 26. 11.), nietaktem jest, že ko- 
lega, wysnuwszy mylnie swe ,togiczne* wnio 
ski, — o ile wi dział niebezpieczeństwo w 0- 
becności kol. Rz. w Kole Połonistów, miast 
przekazać całą sprawę przewidzianemu sta- 
futowo sądowi koleżeńskiemu, wyciągnął ją 
na szpalty dziennika. Nieładnie, kolego! w 

I jeszcze jedno. Zaznaczam, że żadnej pc- 
lemiki w tej kwestji prowadzić nie chcę i nie 
będę na forum publicznem, chętnie zaś służę 
dalszemi wyjaśnieniami na terenie właściwym 
na terenie Koła Polonistów. 

L. Fiedorowicz. 

Zamiast kroniki 
Przed ostatniemi wyborami, jak zwykłe 

zresztą przed wyborami „Dziennik Wilenski“ 
usiłował obniżyć w oczach społeczeństwa nie 
tylko akademickiego wartość ch kandy- 
datów. Nie mieliśmy czasu ani ochoty nicze- 
go prostować przed wyborami, bo siłą rze- 
Czy wszystko co się pisze przed wyborami 
nosi charakter przedwyborczego odgryzania 
się. Nie chcieliśmy pod tym względem upoda- 
bniać się do „Dziennika Wileńskiego*. Dziś 
również nie zamierzamy z nikim polemizować 
a jedynie chcąc prawdzie oddać sprawiedli- 
wość zestawiamy kilka faktów w formie. kro 
niki. 

W styczniu bieżącego roku kol. Dembiń- 
ski na zebraniu zarządu Br. P. przy omawia- 
niu.projektu reformy Bratniaka opracowane 
go przez kol. Robowskiego a przewidującego 
wprowadzenie żydów do Bratniej Pomocy 
wyraził się, że jego zdaniem najdalej idącą 
formą współpracy polsko * żydowskiej na 
terenie samopomocy mogłoby być utworze- 
nie biura porozumiewawczego pomiędzy cał- 
kiem odrębnemi Bratniemi Pomocami polska 
i żydowska. W marcu kol. Dembiński wbrew 
przewidywaniom „Młodzieży Wszechpolskiej 
został wybrany na prezesa Bratniej Pomocy. 
Wybór ten został unieważniony ze względu 
na jego niepełnoletniość. Przed Nadzwyczaj- 
nem Walnem zebraniem Bratniej Pomocy 
zwółanem celem dokonania ponownych wy- 
borów, kol. Białorusini zgłosili wniosek O 
zmianę statutu Bratniej Pomocy przez usunię 
cia z nazwy organizacji przymiotnika „pol- 
ski* i przez usunięcie klauzuli wyznaniowej 
niedopuszczającej do Bratniej Pomocy żydów 
W dyskusji nad temi wnioskami w zarządzie 
Bratniaka kol. Dembiński zapronował, aby za- 
rząd negatywnie ustosunkował się do wnio- 
sku domagającego się zniesienia klauzuli 
wyznaniowej a wniosek o skreślenie wyrazu 
„polski* oddalił przez wprowadzenie do sta- 
tutu interpretacji, że przymiotnik „polski'* 
jest użyty w znaczeniu państwowem a więc 

że członkiem Bratniaka może być każdy oby 

watel polski nawet nie Polak za wyjątkiem 
studentów wyznania mojżeszowego. 

Przed zebraniem walnem ukazały się u- 
lotki wydane przez Międzystowarzyszeniowy 
Blok Gospodarczy (emanacja „Młodzieży 
Wszechpolskiej") zarzucając, całemu „Odro- 
dzeniu* filosemityzm a pod adresem kol. Dem 
bińskiego i Bloku Reform samopomocowych 
używając słów... „przywodcy tego bloku tak 
zwanych „ludzi dobrej woli* zdawali sobie 
dokładnie sprawę z tego, że wniosek mniej- 

szości nie znajdzie poparcia nawet w ich 
własnych szeregach, więć walkę z polskośr. 
cią Bratniej Pomocy rozłożyli na raty. Do 
wodem tego jest wniosek drugi, którego au- 

torem jest kol. Dembiński, a w którym ten 
„reformator* domaga się komentarza do sło- 
wa „polskiej“, by stwierdzić, że słowo to ma- 
my rozumieć nie w znaczeniu narodowem 
lecz państwowem. 

Pamiętajmy, że w znaczeniu państwowem 
Polakiem jest każdy obywatel państwa pol- 
skiego, a zatem również żyd. A więc jasną 
jest dla każdego rzeczą, że kol. Dembiński 
Henryk i przez niego kierowany „Blok Re 

form  Samopomocowych“ przez uchwalenie 
tego rodzaju wniosku pragnął przemycić to- 
czego nie śmiał przedłożyć ogółowi koleża- 
nek i kolegów jawnie i otwarcie t.j. dopu- 
szczenia żydów do Bratniej Pomocy”. 

Wskutek takiego oświetlenia intencji Blo- 

ku Reform S. przegrał on przy wyborach i 
do głębi oburzony postępowaniem swych 
przeciwników pozwał ich przed sąd profesor- 
ski, stawiając sądowi, następujące zapytania: 

1) Czy zarzuty zawarte w ulotkach Mię- 
dzyst. Bloku Ge ":: były prawdziwe? 

2) Czy nastąpiło w nich świadome rozmi- 

nięcie się z prawdą? | 
3) Czy rozminięcie się z prawdą było do- 

konane celem oczernienia przeciwnika? 
4) Czy postępowanie tego rodzaju licuje z 

odnością akademika. | ! 

Sąd wydał orzeczenie, które drukujemy 

in extenso: 

- QRZEBZENIE 
Sądu w sprawie pomiędzy Panem Henrykiem 
Dembińskim, jako przedstawicielem Stowa- 

rzyszenia Młodzieży Akademickiej „Odrodze 
nie“, i Panami Stanisławem Kordaszewskim 
i Janem Ludomirem Kłonieckim, jako przed- 
stawicielami Międzystowarzyszeniowego Blo- 
ku Gospodarczego. 

Sąd w s kładzie zaproszonych przez stro- 
ny arbitrów: profesora dr. Jana Oki i Docen- 
ta dr. Iwona Jaworskiego oraz obranego 
przez arbitrów superarbitra dr. Władysława 
Dziewulskiego, po zapoznaniu się ze sprawą 
przez przesłuchanie stron, ich rzeczników, 
świadków oraz przestudjowaniu przedstawio 
nych dokumentów doszedł do wniasku że: 

Zarzuty, stawiane w ulotkach, podpisa- 
nych przez Międzystowarzyszeniowy Blok Go 
spodarczy i Komisję Międzykursową Studen- 
tów Medyków Chrześcijan, a wydanych 
przed Walnem Zebraniem Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB, pod 
adresem Pana Henryka Dembińskiego, nie 
odpowiadają objektywnemu stanowi rzeczy, 
ustalonemu na przewodzie sądowym  tem- 
bardziej, że postawione zostały przy pomija- 
niu pewnych faktów i nieścisłem interpreto 
waniu innych. Sąd uznaje, że metody te są 
niepożądane na gruncie akademickim. 
‚ Jako okoliczności łagodzące Sąd przyjmu- 
ie: 

  

1) fakt, że kierownicy akcji przedwybor- 
tzej Międzystowarzyszeniowego Bloku Go- 
spodarczego działali nie z jakichkolwiek po- 
budek natury osobistej, lecz w imię ideałów, 
w których słuszność szczerze wierzyli, 

2) fakt, że ulotki redagowane były pod 
wpływem ogólnego podniecenia, jakie ogarnę 
ło Młodzież przed ostatniem Walnem Zebra 
niem Bratniej Pomocy, 

3) fakt, że Stowarzyszenie: „Odrodzenie 
szło do wyborów w Bloku Reform Samopomo 
cowych z innemi organizacjami, których po- 
glądy na aktualne zagadnienia życia akade- 
mickiego różniły się niejednokrotnie od po- 
glądów Stowarzyszenia „Odrodzenie, co mo 
gło wprowadzać w błąd Młodzież Międzysto- 
warzyszeniowego Bloku Gospodarczego. 

Sąd uważa, że tem orzeczeniem Sądu 
sprawa została definitywnie załatwiona zgo- 
dnie z honorem akademickim stron obu. 

Podpisy: (—) Władysław Dziewulski, 
(—) Jan O ko, (—) Iwo Jaworski. 

Tak zakończyła się ta sprawa w roku a- 
kadem. 1928 — 29. Przed wyborami do Z. P. 
M.A. które odbyły się 26 listopada br. 
„Dziennik* i ulotki dawne zarzuty przeciwko 
Dembińskiemu znowu powtórzyły, atakując 
oprócz tego  odrodzeniowca kol. Zgorzeł- 
skiego prezesa Koła Polonistów, zato, że po- 
stępując zgodnie ze statutem pozwolił na przy 
jęcie dwóch żydów do Koła Polonistów (nie 
pierwszych zresztą) kto nie wierzy niech 
przeczyta numery „Dziennika Wileńskiego* 
z okresu 20 — 26 listopada br. 

My zaś po tem wszystkiem, czekając spo 
kojnie chwili opamiętania w obozie przeci- 
wnym, możemy tylko od czasu do czasu uś- 
miechnąć się z politowaniem. Pb „O* 

w. * ж 
Chcąc ostatecznie usunąć obałamucenie 0 

pinji publicznej akademickiej, spowodowane 
wiadomościami rozsiewanemi 0 nas przez 
„Młodzież Wszechpolską* oraz celem wytwo 
rzenia w rzeszach akademickich właściwego 
poglądu na sprawę żydowską „Odrodzenie'* 
organizuje cykl zebrań dyskusyjnych, ogól. 
nych, poświęconych temu zagadnieniu. Naj- 
bliższe takie zebranie odbędzie się w niedzie+ 
Iš 8 bm. w sali I Gmachu Głównego USB 
o godz. 16 (4 pp.) й 

Najbliższa „Wolna Trybuna* będzie po 
święcona naszemu akademickiemu świętu, 
dziesięcioleciu „Bratniejj Pomocy”. 

* * 

„Kurjer Wileński** napisał o „Wolnej Try- 
bunie” króciutki artykulik, broniący nas, jak 
się zdaje, przed zarzutami a zakończony sło- 
wami: „Chaque homme avait sa raison* „Gło 
su Akademika*. Coś się jednak stało przy ta- 

* 

£ SĄDÓW 
NIEFORTUNNA PODRÓŻ DO AMERYKI. 

Ilu jest kandydatów na wyjazd do Amery- 
ki tyle jest niemal ajentów i napewno dwa 
razy tyle ajentów: oficjalnych i... takich co 
to szukają naiwnych. Niejeden już ciemny 
chłopek wpadł w ręce takiego „ajenta' i po- 
tem gorzko płakał straciwszy pieniądze prze- 
znaczone na. „szifkarte“. 

Oto przykład: 
B. Brajgo zamożny wieśniak z pow. 0* 

szmiańskiego marzył od szeregu lat aby wy- 
emigrować do Ameryki. 

Jak widać wieść ta poszła szeroko, gdyż 
pewnego wieczoru zgłosił się do niego nie. 
znany mu młodzieniec z prośbą o przenoco- 
wanie. Podczas rozmowy gość powiedział, że 
'jest ajentem biura emigracyjnego. Po dłuższej 
rozmowie stanął układ, na mocy którego nie 
znany zobowiązał się ułatwić Brajgo wjazd 
do Ameryki za co miał otrzymać 150 dolarów 

Obaj mieli udać się do Wjlna aby załatwić 
formalności z szefem biura. 

W Wilnie sprawy zagmatwały się. Oka- 
zało się, że szefa niema chwilowo. 

Ajent wziął 5 dolarów zadatku i zaprono* 
wał spotkać się w Lidzie. 

Tu znów nie znaleziono szefa natomiast 
wypłynęła konieczność wpłacenia 25 dolarów. 

Znów wyznaczono nowe spotkanie, na ten 
raz w Oranach, skąd miano się udać bezpo- 
średnio do Ameryki. 

Skracając się: Brajgo stracił na tej kom- 
binacji 30 dolarów i zamiast do Ameryki po- 
jechał do posterunku policji aby złożyć za- 
meldowanie o wszystkiem. 

Przy pomocy policji i własnych wysiłków 
udało się ujawnić „pośredników biura emi* 
gracyjnego. й 

Byli to ojciec i syn, Józef i Kazimierz Ma- 
linowscy z zaścianka Żagielniki pow. Wil. 
Trockiego. W rezultacie procesu w sądzie 
Okręgowym obaj otrzymali po dwa lata do- 
mu poprawy. (y) 

maniu numeru i artykulik został nie do zro= 
zumienia pokiereszowany. Moglibyśmy wła- 
ściwie zakończyć naszą o tem wzmiankę sło- 
wami „Qu'est — ce qlie ce?" W każdym ra» 
zie za obronę, choć nie do odczytania, dzię- 
kujemy. Red. 

Były pułkownik Iat 67 z chorą żoną 
znajdujący się bez żadnych środków 
do życia prosi Sz. Czytelników ga- 
zety „Słowo* o pomoc pienięzną na 

leczenie żony, — którą ma rany na 
nogach. .Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant* 

Aresztowanie rzekomych b 
- Przed paru dniami do mieszkania komen- 

danta strażnicy litewskiej na odcinku Orany 
nieujawnieni sprawdy rzucili bombę która e- 
ksplodowała i ciężko raniła obecną wówczas 
w mieszkaniu żonę strażnika. W wyniku pc- 
ścigu straż litewska ujęła dwóch osobników 

ambiarzy z pod Oran 
co do których istnieją poszlaki, że są spraw- 
cami tego zamachu. 

"Ma;to być zemsta ze strony terrorystów 
za nieludzkie katowanie zatrzymanych na tym 
odcinku członków organizacji. (a) 
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; Anastazego' — Zachód sl. g. 15 m. 14. 
i | Jutro 
I Mikołaja 

Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologii 0. 5. В. 

z dmia 4 — XII 1929 r 

ciśnienie 

średnie w m. | 

temperatura 
średnia 

763 

4C 

opad za do- E 
bę w mm. | N 

wiatr ie przeważający Połudziow: 

Uwsgi: pochmursc, mgłe, 

M'nimum za dobę + 3C 

Maximum za dobę +  60C 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Adoracja. W piątek 6 bm. jako w pier 

wszy piątek. miesi aca odbędzie się w kaplicy 
Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 — 
2) adoracja Przenajświętszego Sakramentu 
od godz. 4.30 do 7.30 zakończona błogosła- 
wieństwem. 

MIEJSKA 
„—(0) Zwiększenie podatku miejskiego od 

psów. Na wtorkowem posiedzeniu miejskiej 
komisji finansowej uchwalono zwiększyć po- 
datek od psów w następnej wysokości: od 
jednego psa 10 rocznie, od 2 30 zł, od 3 — 
50 zł. i od 4 — 100 zł. 

‚ — (0) Budowa ośrodka zdrowia. Na po- 
siedzeniu miejskiej komisji sanitarnej, odby= 
tem w dniu 3 grudnia, uchwalono wyasygno- 
wać 22900 zł. na zakup przedmiotów instała- 
cyjnych dla mającego się budować przy, ul. 
Kijowskiej ośrodka zdrowia. 

— (o) Nowy lokal wydziału opieki 
łecznej Magistratu. 6 grudnia wydział opieki 
społecznej Magistratu przeprowadza się do 
nowego lokalu, urządzonego specjalnie dla 
tego celu w przyległej do gmachu Magistratu 
oficynie. Lokal ten posiada dwie duże pocze- 
kalnie dla interesantów oraz uwzględnione 
zostały warunki hygjeniczne dla pracowników 
biurowych. Również został odnowiony inwen 
tarz. Jedno tylko zostało, aby zewnętrzny 
wygląd nie kolidował z zewnętrznym stosun 
kiem według starych zwyczajów pomiędzy 
interesantami a biurowymi petentami. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 10, plamisty 1, ospę wie- 
trzną 4, płonicę 20, błonicę 12, odrę 165 (3 
zm.), różę 5, krztusiec 6, gruźlicę 16 (2 zm) 

grypę 2 i tężec 1, razem 242 osoby z któ- 
rych 5 zmarło. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Sejmik Wileńsko - Trocki — wie- 
czystym członkiem Twa Przyjaciół Nauk. 
Sejmik Wileńsko - Trocki uchwalił na ostat- 
niem posiedzeniu wstąpić do Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie na wieczystego 
członka. ^ 

— (0) Zjazd lekarzy kierowników szpitali 
województwa Wileńskiego. Dnia 21 śą 
w urzędzie wojewódzkim odbędzie się zjazd 
lekarzy kierowników szpitali. Na zjazd ten 
wydział powiatowy sejmiku wileńsko trockie- 
gi wydelegował kierownika szpitala w Tro- 
kach dr. Krasnycha. 

‚ — (0) Podatek od zbytku w pow. Wi- 
leńsko Trockim. Sejmik Wileńsko Trocki o- 
statnio uchylił pobieranie w powiecie podatku 
od zbytku, ponieważ zostało stwierdzone, że 

  

   

„powiat żadnych przedmiotów dła opodatkowa 
nia w tym celu nie posiada. 

— (0) Podziękowanie. Na ostatniem po- 
siedzeniu starosty pow. Wileńsko * Trockiego 
p. J. Radwanskiego, plenum sejmiku Wileń- 
sko - Trockiego postanowił wyrazić gorące 
podziękowanie P. Prezydentowej Mościckiej 
za pomoc ludności powiatu dotkniętej, klęską 
nieurodzaju. 

—Z działalności Okr. T_wa O. i K.R. pow. 
Wileńsko Trockiego. W dniu wczorajszym 
pod przewodnictwem p. prezesa J. R. Sliź- 
nia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady O- 
kręgowego T-wa Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych powiatu Wileńsko Trockiego. Rada 
wysłuchała sprawozdanie z obecnego stanu 
prac. nad podniesieniem rolnictwa na terenie 
powiatu, pozatem rozpatrzyła i ustaliła plan 
pracy T-wa na rok 1929 — 30. 

у SZKOLNA 
— (0) W sprawie budowy szkoły w Ku- 

prianiszkach. Dnia 6 grudnia odbędzie się po- 
siedzenie miejskjej komisji rewizyjnej w spra 
we zatwierdzenia sprawozdania do Rady miej 
skiej z przeprowadzonej przez komisję rewizji 
pudody szkoły powszechnej w Kuprjanisz= 
ach. 

. PRACA 2 OPIEKA SPOŁECZNA 
dee (y) Leczeniem inwalidów wojennych 

zajmować się będzie Kasa Chorych. Na pod 
stawie rozporządzenia Min. Pracy i Opieki 
Społ. rejestracja, ewidencja i administracja 
spraw związanych z leczeniem i opieką nad 
inwalidami wojennemi przeszła do tego mini 

sterstwa. 3 
W sprawie przekazania Kasom Chorych 

leczenia inwalidów wojennych opracowany 
został projekt ustawy. 

Kasy Chorych będą obecnie, na koszt Pań 
stwa, leczyć i potezować inwalidów. 

Kasy Chorych przejęły tą sprawę z dniem 
14 go bm. 

Opracowanie specjalnego regulaminu po- 
wierzono specjalnej komisji złożonej z przed 
stawicieli Okr. Zw. Kas Chorych. 

WOJSKOWA. 
— (a) Gwiazdka dla żołnierzy KOP. W 

nadgranicznych miejscowościach zawiązują 
się komitety które mają na celu urządzenie 
gwiazdki dla żołnierzy KOP. Jeden z pierw- 

szych komitetów zawiązał się w rejonie Wi- 
żajny — Filipów który przystąpił już do ak- 
cji zbiorokowej. Ponadto w miejscowościach 
tych przyszło z pomocą duchowieństwo katoli 
ckie, które wzywa wiernych do składania 
ofiar. 

wa SĄDOWA 
EA) Sesje wyjazdowe, sądów wilef- 

skich. W dniu wczorajszym wyjechała do 
Lidy sesja wyjazdowa Sądu Okręgowego w 
Wilnie w składzie: przewodniczący wicepre- 
zes Sądu Okr. p. Kaduszkiewicz oraz sędzio- 
wie Brzozowski i Miłaszewicz. Sąd urzęde- 
wać będzie w Lidzie do 10 bm. 

‚ Jednocześnie z tem do Głębokiego udał 
się sąd Okr. w składzie uproszczonym w ose- 
bie p. Eydrygiewicza. 

AKADEMICKA 
—— Zarząd Koła Filistrów Ki Polonia za- 

wiadamia, że doroczne zgromadzenie człon 
ków Koła odbędzie się dnia 9 grudnia rb. 
o godz. 7.30 w. w lokalu konwentu przy ul. 
Królewskiej 7 w pierwszym terminie, ewentu- 
alnie o 8 wiecz. w drugim terminie. 

—. W piątek dnia 6. 12. rb. o godz. 5 p.p. 
w sali seminarjum Historycznego (Zamkow. 
11) odbędzie się zebranie naukowe Koła H'- 
storyków słuchaczy USB, poświęcone pamię- 
ci Jana Sobieskiego. Referaty wygłoszą: ' 

„ Kol. E. Czuperówna „Postać Jana Sobies- 
skiego w świetle współczesnej historjografji“ 
i kol. B. Zwolski — „Udział Jana Sobieskiego 
w odsieczy wiedeńskiej *. 

Wstęp wolny. 
— Czwartek akademciki. Clou „Tygodnia 

Akademika stanowić będzie „Czwartek Aka- 
demicki*, który odbędzie się dziś wieczorem 
w Sali Śniadeckich USB. Początek o godz. 
8 wiecz. Całkowity program wypełnia „Ży- 
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Bronisław Chtopicki 
Inspextor Szkolny na pow. oszmiański, b. Inspektor Szkolny na m. Wilno 

zmarł dnia 3 grudnia 1929 r. 
Q czem zawiadamia 

Kurafor Okręgu Szkolnego. 

LMTA DNS TR И ТО 

Procesy m rewindykację kościołów joż się rozpoczęły 
Pierwszy proces wytoczony przez 

Wileńską Kurję Metropolitalną o zwrot 
kościołów oddanych w swoim czasie 
prawosławnym wszedł na wokandę Są- 
du Okręgowego w Białymstoku. 

Powództwo otrzymuje 6 spraw o ob 
jekty w Białowieży, Cichej Woli, Gród- 
ku, Nowej Nowej Woli, Trypolanach i 

Jacznie. Sąd przystępując do rozpatry- 
wania tych spraw zdecydował się za- 
żądać scisłych danych  pomiarowyci 
objektów ziemskich figurujących w pe= 
wództwie Kurji Metropolitalnej aż d: 
czasu złożenia rozpatrzenie sprawy Ooc- 
roczyć. 

wa Gazetka'* mile upamiętniona pośród wileń 
skiego społeczeństwa przez swe częste wy- 
stąpienia. Na „Czwartek* ów redakcja Ży- 
wej Gazetki ma zaszczyt prosić o jaknajli- 
czniejsze przybycie. Osoby z poza Uniwer- 
sytetu płacą 50 gr. akademicy wchodzą za 
okazaniem legitymacji. 

KOMUNIKATY. 

— (y) Tydzień opieki nad rodakami na 
obczyźnie. Staraniem Oddziału Wileńskiego 
Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodaka- 
mi na Obczyźnie odbędzie się pod protekto- 
ratem p. wojewody Raczkiewicza na terenie 
wojew. wileńskiego „Ty dzień Opieki Poł; 
skiej nad Rodakami na Obczyźnie” w termi- 
nie od 9 do 15 grudnia włącznie rb. Program 
Tygodnia obejmuje zbiórkę uliczną, zbieranie 
ofiar na listy składkowe, odczyty propagan- 
dowe i t.d. Zebranie organizacyjne Komitetu 
Tygodnia odbędzie się 5 grudnia rb. o godz. 
18 w dużej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów przel- 
niesionych w stan spoczynku powiadamia 
członków o walnym Zgromadzeniu, które ma 
się odbyć w dniu 17 grudnia rb. w lokalu 
przy ulicy Ostrobramskiej 8, o godzinie 11 
w pierwszym terminie i o godzinie 11.30 w 
drugim terminie. Ponieważ na porządku dzien 
n ym przewiduje się rozpatrzenie bardzo po- 
ważnej i terminowej, sprawy. Zebranie od- 
będzie się nie zwracając uwagi na ilość obec- 
nych na Zgromadzeniu członków. 

ŻAŁOBNA. 
— (y) Pismo kondolencyjne z powodu 

zgonu śp. Bronisława Chłopickiego. Z puwo- 
du śmierci śp. Bronisława Chłopickiego, in': 
spektora szkolnego na powiat oszmiański ku- 
rator Okręgu szkolnego Wileńskiego p 
gorzelski przesłał wdowie p. Halinie Chłopic- 
kiej pismo kondolencyjne. 

ROZNF 
— Wycjeczka z Łotwy na dzisiejszej śro- 

dzie literackiej. Związek Literatów podejmo- 
wać będzie dziś wieczorem o godz. 8 w 
swej siedzibie (Ostrobramska 9) wycieczkę 
wybitnych działaczy z Latgalji, którzy przy- 
byli wczoraj wieczorem do Wilna. Ta 83-cia 
Środa Literacka poświęcona będzie sprawie 
zbliżenia łotewsko - polskiego. Po powitaniu 
gości przemawiać będą: prezes Oddziału Tow 
Zbliżenia łot. pol. p. Fr. Anże, organizator 
polskiego teatru na Łotwie ks. A. Wizul i 
prezes Żw. Polaków na Łotwie poseł ). Wil- 
piszewski. Prócz tego w skład wycieczki 
wchodzą m in. burmistrz m. Dyneburga p. |. 
Wolands, prefekt m. Dyneburga p. K. Ber- 
kis, wiceprezes Zw. Polaków na Łotwie p. St. 
Łasewicz, konsul p. M. Świerzbiński, por. A- 
pinis, prezes Stow. Harfa p. ]. Bryc, p. Bre , 
żgo — oraz panie: konsulowa Świerzbińska, 
Anžėwna, Kruminowa, Wolandowa, Jakubo - 
wiczowa, Baużykówna. Profesorowie Latgal- 
skiego Konserwatorjum pp. dyr. Krumińsz 
(skrzypce), p. Komisars (wiolonczela), p. 
Simsons (flet) p. Gabriela Apińsz - Wiksnia 
(śpiew), dr. Hibszman i p. Komisars (fort.) 
wykonają szereg dzieł kompozytorów łotew 
skich: Medina, Witola, koncert na flet Deme- 
rsemana, P. Szuberta, Darzina i trio Ed. 

Wstęp dla członków, sympatyków i gości 
na zwykłych zasadach. Stroje wizytowe. 

— (y) Goście łotewscy zetkną się w 
Wilnie z przedstawicielami wszystkich wy- 
znań i narodowości. Program pobytu gości 
łotewskich w Wilnie, reprezentujących Ode 
dział Dyneburski Towarzystwa Zbliżenia Ło- 

tewsko - Polskiego został ułożony w ten spo- 

sób, by zetknąć ich z przedstawicielami nasze 

go życia kulturalnego i gospodarczego tak 

by. mogli osobiście o tych środowiskach uro- 
bić sobie należne pojęcie. Program pobytu 

Łotyszów w Wilnie przewiduje m.in. śniada- 

nie oficjalne wydane przez. p. wojewodę, na- 

którem będą mieli goście nasi okazję zapo- 

znać się z przedstawicielami naszych wyz- 
nań ienarodowości. 

— (y) Ostrożnie z banknotami 50 dolaro. 
wem. Jak się dowiadujemy ukazały się w d- 
biegu .50 dolarowe banknoty będące falsyfi- 
katami. ; 

Banknoty te w wykonaniu graficznem są 
b. zbliżone do autentycznych, z mniej precy- 
zyjnem rysunkiem. Rysunek ornamentacyjny © 
zawiera linje grube i nie jest tak wyrazisty 
jak w banknotach autentycznych. 
wykonane są one na papierze odmiennym. 

‚ Falsyfikaty te są wykonane tak precyzyj- 
nie, że zachodzą obawy, iż mogą być one 
przyjmowane nawet przez kasjerów. 

— (0) Ostateczny termin rejestracji ob- 
cokrajowców. Ze źródła miarodajnego dowia- 
dujemy się, że wszystkie osoby nieposiada- 
jące obywatelstwa polskiego, które przyby- 
ły do Polski przed 27 marca 1929 r. o dotych 
czas nie rejestrowały się, oraz te, które przy» 
były po 27 marca rb. i mieszkają już przesz- 
ło 3 miesiące, winny natychmiast dopełnić o- 
bowiązku rejestracji w odnośnem starostwie. 
Należy zgłosić się z 2 fotografjami dowodami 
osobistemi oraz wypełnioną kartą rejestracyj- 
ną. Ostateczny termin rejestracji jest 15 gru- 
dnia rb. i przedłużony więcej nie będzie. Nie 
należy przeto odkładać sprawy rejestracji na 
ostatni dzień. Nierejestrowanie się pociągnie 
za sobą przykre konsekwencje. 

— Wakujące zastępstwa.  Stowarzysze- 
nie Przedstawicieli Handlowych w Wilnie 0- 
trzymało zapotrzebowanie na zastępców do 
sprzedaży: 1) wyrobów ze szkła i szkła o- 

kiennego, 2) herbaty, 3) guzików, 4) mąki 

żytniej, 5) żelaza i artykułów technicznych, 
ć) przyborów piśmiennych i biurowych. 

Informacyj udziela Stowarz , Przeń. Han- 
dlow. (Niemiecka 35 — 7) w godz. 7 — 9. 

— (a) Przedsiębiorcy leśni w sprawach 
taryty i cła. Tutejsi przedsiębiorcy leśni wy- 
stosowali do władz skarbowych memorjał w 
sprawie sytuacji na rynku drzewnym. W me- 
morjaie tym zwracają ońi uwagę władz na 
potrzebę zniesienia cła na osinę eksportową 
i nie stosowanie obecnych wysokich stawek 
taryty kolejowej. A 

Zdaniem zainteresowanych ulgi te po- 
zwolą na odpowiednią konkurencję z przedsię 
biorstwami z agranicznemi i znakomicie wpły 
ną na ożywienie w tej gałęzi przemysłu. 

Zarząd Okręgowego Koła Związku 
Inwalidów Wojen. RP. w Wilnie Aagać tą 
drogą serdeczne podziękowanie panu Leonar- 
dowi Siemaszce, właścicielowi zakładu foto- 
groficznego w Wilnie za artystyczne wykona 
niż tableau i bezinteresowne ofiarowanie na- 
szej organizacji portretów wybitnych dzia- 
iaczy państwowych. ь 

ВАГЕ I ZABAWY. 
— Doroczny Bal Wil. T-wa Wioślarskieg + 

Jak się dowiadujemy Doroczny Bal T-w 
Wioślarskiego odbędzie się w dniu 4 styczni: 
1930 roku w salonach Hotelu „Georges“. 

— Zabawa dziecinna. Dn. 8 bm. (w nic- 
dzielę) odbędzie się zabawa dziecinna, orge- 
nizowana przez Tow. Wychowania Przeć 
szkolnego w sali gimnazjum Słowackiego D: 
minikańska 5. Początek zabawy o godz. 
pp. Na program złożą się: 1) Bajki (z prze 
zroczami), 2) Scenka komiczna, 3) św. M- 
kołaj przyniesie niespodzianki, 4) Zabaw 
prowadzone przez wykwalifikowane wych(- 
„wawczynie. Wstęp dla dorosłych 50 gr. dl 
dzieci I zł. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś * 
dalszym ciągu ciesząca się niebywałem powo. 
dzeniem baśń fantastyczna W. Szekspir 
„Sen nocy letniej" z przepiękną muzyką Mer 
delssohna. Całość ujęta w 5 barwnych obre- 
zów scenicznych w wykonaniu wybitnie - 
szych sił dramatycznych, baletu oraz orkie- 
stry — tworzy widowisko nadwyraz malc 
wnicze i pociągające. 

— Występy Wandy Siemaszkowej. Zna 
komita artystka: Wanda Siemaszkowa, któr: 
święciła wielkie tryumfy artystyczne w kraj 
i zagranicą, wystąpi wkrótce na scenie tea:- 
ru na Pohulance w zaczerpniętej z życi: 
żydowskiego sztuce Gordina „Mirla Efros“ 
W sztuce tej w Lutni W. Siermaszkowa pozc- 
stawia niezatarte wrażenie. 

— Teatr miejski w Lutni. Lekka komedį“ 
Verneuilla „Fotel 47* wypełni repertuar dr 
najbliższych. Sztuka posiada bezbrzeżny hu- 
mor, żywą akcję oraz nadzwyczaj zabawn 
sytuacje i powikłania. Tłumnie zebrana pu. 
bliczność darzy wykonawców sztuki z Jani 
ną Werniczówną i Aleksandrem Zelwerowi- 
czem na czele — rzęsistemi oklaskami. V 
przygotowaniu „Mysz kościelna'* Fodora. 

— Przedstawierie szkolne. W sobotę na'- 
bliższą 7 bm. o godzinie 3.30 wystawioną zc- 
stanie dla młodzieży szkolnej w teatrze Lut 
nia wartościowa komedja włoska z 180 № 
„Oberżystka* Goldoniego. Ceny miejsc naj- 
niższe. 

— Popołudniówki niedzielne. W niedziel 
nadchodzącą o g. 3.30 pp. odbędą się w ob: 
teatrach miejskich przedstawienia popołudnit 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Pc- 
hulance ukaże się po raz 26 Maman do wzię- 
cia“ A. Grzymaly Siedleckiego w teatrze L 
tnia wesola groteska B. Winawera „R.H. In 
žynier“. й 

— Rewia wileńska. Nowa rewia p.t. „Cz 
go pan chce* w wykonaniu znanego zespołu 
rewji wileńskiej ukaże się w poniedziałek naj- 

ższy. Program nadwyraz barwny i urozm: 
cony składa się z nowych piosenek, monolc- 
gów, rewellersów oraz produkcyj tanecznyc! 
Bilety już są do nabycia w kasie teatru Lut- 
nia od 11 — 9 w. 

— Poranek symfoniczny w teatrze Lutnia. 
Kolejny koncert poranek symfoniczny odbę- 
dzie się w niedzielę 8 grudnia o godz. 12 w 
południe w teatrze miejskim w Lutni. Pro 
gram poświęcony twórczości popularnego 
kompozytora norweskiego, Edwarda Griega 
Program zapowiada: „Peer Gynt', „Tańce 
symfoniczne”, „Melodje norweskie", pieśni z 
fortepianem i orkiestrą w wykonaniu wileń- 
skiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją 
Adama Wyleżyńskiego. Jako solistka wystąp: 
znana i ceniona pieśniarka Zofja Bortkiewicz 
Wyleżyńska. Akompanjament J. Kropiwnic 
ki. Słowo wstępne wygłosi prof. M. Józefo 
wicz. Bilety w cenie od 50 gr. zawczasu da 
nabycia w kasie teatru w Lutni od g. 11 — 
9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

„Heljos* — Szlakiem hańby. 

ZAC wenę »» Get 
„Lux“ —Tajemnica Wschodu 
„Wanda“ — Bezbožne dziewczę z hustawki 
„Picadilly“ — Biała księżna. 
łości. 
„Śwłatowid* — Niewolnik zmysłów. 4 
„Ognisko“ — Przekleństwo zakazanej mi- 

    
   

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

(c) Wypadki za dobę. Za czas od 3 
do 4 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 77 wypadków. W tem było: kradzie 
ży 9, zakłóceń spookju i nadużycia alkoho- 
lu 18, przekroczeń administracyjnych 42 ‘те- 
sztę zaś podajemy w s króceniu. 

(c) Zagadkowy wypadek. We 
wtorek przed północą na ulicy Jatko- 
wej koło domu nr. 3 stało towarzystwo 
zł ożone z kobiety i dwuch mężczyzn. 

W pewnym momencie. kobieta po- 
częła nagle słaniać się i z jękiem osu- 
nęła się na ziemię co widząc jej towa- 
rzysze rzucili się da ucieczki i skryli się 

W kilka minut potem jakiś mężczy- 
zna rzekomo jeden z tych którzy stali 
koło bramy, wpadł do Pogotowia pro- | 
sząc o ratunek kobiecie która nagle za- | 
słabła. W tym samym czasie zasłabłą 
przywieziono na stację Pogotowia, zaś 
osobnik który wzywał pomocy natych- 
miast wycofał się z lokali i gdzieś znikł 

Okazało się, że miał tu miejsce wy 
padek zatrucia któremu uległa 22 letnia 
Marja Kuryłowicz. Matka, zatrutej twier 
dzi że są świadkowie którzy widzieli 
jakoby stojący z córką osabnicy coś da- 
wali jej do picia a po chwili nastąpiło 
zasłabnięcie. Czy odpowiada to praw- 
dzie wyjaśni policja. 

— (c) Sklepy należy pilnować. Do skle- 
pu Eljasza Fedmana przy ulicy Zawałnej 60 
dostali się złodzieje którzy jak twierdzi Fel- 
man wyniesli zapas skór wartości 4 i pół 
tysiąca zł. 

— (c) Złodzieje - akrobaci. Nocy przed- 
wczorajszej okradziono mieszkanieBaumana 
Swirskiego (Kolejowa 9) Złodzieje dostali 
się po rynnie na bałkon następnie przez ©- 
kno do mieszkania. Zachowując się bez sze- 
lestu związali w toboły co lepszą garderobę 
na ogólną sumę 3 tysiąca zł. i tą samą drogą 
zeszli na ulicę i zbiegli. 

onadto *
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GFIARY. 
J.Mt. na Schronisko dla nauczycielek we- 

teranek zł. — 10; ŻŁobek Dzieciątka Jezus 
zł. 10; Przytułek dla nieułeczalnych zł. 10, 
Sanatorjum dla grużlicznych — zł. 10; Brat- 
nia Pomoc Studentów USB — zł. 10; Chleb. 
Dzieciom — zł. 5, Nędza wyjątkowa — zł. 5 
Razem zł. 60. 

— Persone! PKU Wilno - Powiat zebraną 
w drodze dobrowolnych składek sumę 43 zł. 
50 gr. zamiast wianka śp. por. Staszakowi z 
PKU Wilno - Miasto, przekazał powyższą 
kwotę w dniu 2 grudnia rb. na konto czeko- 
we Nr. 5.622 Polskiemu Towarzystwu Opie- 
ki nad Sierotami po poległych wojskowych 
i dzieci inwalidów Warszawa. 

— Dlu uczczenia pamięci śp. Bronisława 
Chłopickiego — b. inspektora szkolnego m. 
Wilna nauczycielstwo szkół powszechnych m. 
Wilna, zrzeszone w Stowarzyszeniu Chrz. - 
Nar. Naucz. Szkół Powsz. składa — zamiast 
wieńca na grób — ofiarę na Żłobek im. Marji 
w Wilnie w wysokości 50 złotych. 

ж то 7 ИИ ЙЕО Е НН 
4 ŁĄDAĄJCIE ę 

we wszystkich aptekach i k 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
ži    

24,00: Muzyka taneczna z restauracji hote- 
lu „Bristol“ w Wilnie. 

BKZANBOCECCEII Z 

Magistrat miasta Święcian na zasadzie u» 
chwały Rady miejskiej z dnia 9 listopada 
1929 roku (prot. Nr. 46 pkt. 1) ogłasza: 

PRZETARG OFERTOWY 

na dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach 
od dnia I stycznia 1930 roku do dnia 31 gru- 
dnia tegoż roku włącznie. 

Oferty pisemne z podaniem wysokości pro 
ponowanego czynszu dzierżawnego w zam- 
kniętych kopertach z napisem: „Oferta na 
dzierżawę rzeźni miejskiej w Święcianach*, 
naležy składać w biurze Magistratu (m. 
Święciany, ulica Nowa d. Nr. 7) w terminie 
do dnia 20 grudnia rb. godz. 11 rano. 

Wysokość wadjum które winno być wpła 
сопе do kasy Miejskiej lub na con to czeko= 
we Magistratu w PKO nr. 51073 wynosi 5 
proc. sumy zaoferowanej. 

Warunki i wszelkie informacje dotyczące 
dzierżawy rzeźni miejskiej uzyskać można w 
biurze Magistratu codziennie, (prócz nie- 
dziel i świąt) w godzinach urzędowych. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
20. 12. o godz. 12. 

Magistrat zastrzega sobie prawo przepro» 
wadzenia dodatkowego przetargu ustnego, © 
ileby ku temu zaszła potrzeba. 

Magistrat. 

ы ' ' : о В . Poż. konwers. m. 
KAUNE "VV 

jowa dolarowa 64.50 
49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole= 
Towa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,25. 8 proc. 

„ B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli= 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te came 7 proc, 

3,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 46,90 
8 proc. warszawskie 67,60.5 proc. warszaw= 
skie 51.75 8 prac. Łodzi 60,75. 10 proc 
Siedlec 69— 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, PO OACna 8.25. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 46.25 6 proc. poż. konw. Warsz 
50.25 4 1 pół proc. warsz. 46. Kalisz 57 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,50. 
T proc. ziemskie dolarowe 75. 

Akcje. 

Bank Polski 165,75 166,— Powszechry 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puls 8.50, Elektrownia w Dąbrowie 
69. Cukier  29.— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18. Norblin 80. Ostrowiec 21 75 
Starachowice 21.50 21.25 Zieleniewski 80, 
- 80. Parowozy 20. Węgiel 69,— Paro- 
wozy —, —._ Borkowski 850 Spiess 105. 
Liipop 33.50 B. Zachodni 73. Kijewski 90, 
Klucze 8.50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
9950 Firley 38. Bank Dysk. 126.Nobel 12,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 103. Bank Hand- 
lowy—120. Chodorów 158,50. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 4 grudnia 1929 r. 

Listy zastawne. 
em. VII 8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemsk. 

100 dol. — 90 
Wilaa 2100 zł. 

—51 proc. 

  

  

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

oraz BETTY 

T A TI TTT 

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

Przyjmują zapisy do grup: XLII 

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

Dla łatwiejstego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnei ndbywa się 

regulowa.? silników, 
karbiuraorów, ustawianie zapłonu „MĄGNETG” 1 „DELCO*. 
indywidualne szkolenie praktyczne 

Szkolenie w prowadzeniu samochodu 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Gwarantuję się ukończenie 
kursów i złożenie egzaminów bez d 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
Zapisy orzyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12 ei do 18- į, 
przy ul. Ponarska 55. Tel. 13.30. 

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

pinu uowo zaa wwa LT LLA TLS TTT 

PIANIN: 
Fabryk: „Pieyel — Paris“, 

Otrzymano najnowsze 
modele 

gwiazd Hollywood a DOROTY MACKAIL 

artystów w wytworniach Hollywood. Tragecj 

amatorskiej dla Pań i 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLIII Zawodowej z nauką 

COMPSON 

do kokoty. 

DOKTOR 
M. GILELS 

choroby wewnętrzne 
godz. 9—10 i 4-6, 
PRZEPROWADZIŁ 

+ się na ul. Nowogrod- 
zką 6. 

Tel. 13-30 

W. Z.P. 14 

(p ma 

UTE = 

Liaszerka Šiaialowsta 
oraz Gabiaet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, w, 
sów. Mickiewicza 46. 

paszy 
BA losmetyka BA 
RW==== 
Gabinet 

TS Lekas 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 

odbywa się na 

latkowej opłaty. 

6087 —0 
    

  

„Arnold 

„WYWOŁYWACZ” 
a serc. Miłosć artystów w życiu i ra sceniel Miłosć ojca i syna 

Sala dobrze ogrzana. 

zanie а! о- EASA Lietakai 7-RGCAI (ODWATZE SI WRZEETE RARE 

(Dramat z za kulis teatru). Film, w 
którym zobaczymy wielką przcę 

DĄLIAMŚ4 
JON 

USMIERZA BOLE: 
DACRYCZNE 

REUMATO>CZNE 
ARTRETOCZNE 

а = Kad is C——— 
Z Chemiczna.EGE BIODONKI: fp a oa 
MIAR 1 Z AWA -Burakowska5 (dom właśmó 

   

  

  

Kot M [ini 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i selektywności 
zastępuje 5—6 lampowy. Ekonomicz- 

ny, tani i łatwy w obsłudze. 

* Wileńska Pomoce Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr. 38, x 

kobiecą kon-. RTN ARMANI ATS SEA IR ORAN GP Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld“ <= я | 10306, A. |. Szapiro i Frumin S-ka" Skup zboża i Inu, DIOGĘ serwuje, dosko- 8 RAT оя Siedziba w Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego. Spółka istnieje od a Ф р AJĄTEK ziem- Rejestr Handlo wy = roku. Wspólnicy ŻAM. w Głębokiem: Josiel Szapiro i Le K. Dąbrowska BR rą, or © 0 M 2 kim. ód 
ba Frumin. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 3 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 « Sztuczne Opalenie ce- umeblowan „| Stacji kol. wpo- i ; : SRO AA ‚ > ч y, słonecz i lipca 1929 roku. na czas nieokrešlony. Zarząd, zawieranie umów, SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 4 ry. Wypadanie wło- ny z wygodami. Ofiar- za ca BO AE HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

ILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 2-IX 1929 roku. 

        

   ‚ 2 dn. 22 lipca 1929 roku. na 
' do Abrama Kopiłowa. Umo- 

    

    

podpisywanie weksli i zobowiązań przysługuje obydwom wspól- 
nikom łącznie. 2004 V 

2026 — VI. 

  

‘Б ИАИ СГ АВ 5 19 5 @ 19 ЗЕ КА СЫ СОН % О ЕНО 5 КОВЕ 2° 9 ОР В 

Wilno, ul. Portowa Nr. 28 m. 6. Telefon Nr 13-11. 

sów i łupież. 

smstyki racjonalnej. 

doskonali, odświeża. 
„usuwa braki i skazy, 

  

  

Naj- na 2 m. 14, 
nowsze zdobycze k0- —0 

  

—0| munikacją autobu- 
sową. Obszar oko- 
ło 55 ha, ziemia 

    

sprzedamy 2a 6.500 
Spółka z ogr. odp. j| dolarów, przy go- 

  

  

Koi | Izaak Borkum — Ska. 24. 8. 1929 roku Inżynierowie H. Jensz. WI. Jacewicz | S-ka Coo, PO LSPI dobra, „ ogrody | 
v Wilnie, ul. ni AŻ + ›^ . 10ЗБТ, A. I. „Berkon Szmujto“ w Głębokiem ul. Zamkowa ъ L TĄ Ž х 

wi lak Boskum. Spółka fr. 70, sklep spożywczy. Wiašeiciei Berkon Szmujo zam. tamże. В RlqrQ Inżynieryjno - Meljorncyjne UFOWGRooserrje | AH. Wilonkia | $-ka || wania” kompietne, 4 

а
в
а
 

<zas 1 an й 10352. A. I. „Berchon Symcha“ w Głębokie: „ Dziśnień ы A 
Ne. Kontrakty, akty, pełnomocnictwa, weksle, czeki i, przekazy skiego herbaciarnia z kišami Firma Stale. E 1029 o Sporządza projekty i wykonuje Regulacje i trwałe 1 aa D BOK karatų podpisują obaj wspólnicy pod stempiem firmowym. 1997 m VI Wlašciciel Berchon Symcha, zam. tamže, 2027 — VI. p is oi Istnieje od 1843 r. Mickiewicz © 6 ы 

” 10380. A: 1. „Oryagole Mowsza“ w Rakomie, pow. Molo- “10353. A. I. „Błachman Benjamin" w Głębokiem, pow. Dzi rohoty wotociągowe I kanalizacyjne. — —› Leczniczej. „CEDIB" Fabryka i. skład || tel 9:05, — 
dęczańskiego, sklep bławatny i gotowych ubrań. Firma istniej snieńskiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel i A w *| jadalnie, sypialnie od 1929 roku. Właściciel Gryngolc Mowsza, pelny, Blachman Benjamin, zam. tamże. 2028 — VI. SEE НАРЕ СУ ПСО ИНЕ ОЕ KRUKA GEEG5EBA Sea id m. 9, Przyj. salony, gabinety ZGUBY 

= m Z mi a ma ma dm mi ML W m mP - * а owane i AARD SE BRA i RACJA, 10354. A. I. „Biat Leįba“ w Głębokiem, ul. Łomżyńska 7, (ZĄGESMNCNENOMOW NN SEEN Z |RU RIO S NO a TWS GB ZA angielskie, kreden- : ; Bites Fidlać wu Gió ; de: skup zboża i Inu. Właściciel Błat Lejba, zam. tamże. & Zatwierdzone przez M S. Wewn. @ .- i NE stoły,  szaty | ROM sy 19390. . „Ejdeiman Ejdla“ w Grodku, pow. Mołode od B a LEKARZE R LOKALE aka > wa ЫОа ера 
ak ao ik оЕ ОНУО WIERA CENA. mmm mm mmm 2 BJ Biuro ReKIOMOWE Ё i s dębowe i Ł p. о- mację wyd. prze- Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Kelnas TS m. 10355. A. |. „Borkowski Michał* w Lidzie, ul. Suwalska 40 | Bokidz "1 IB samas mazas) godne warunki 4 U. $..B. Wydział 
(ULP EPO AZ AZZARO LONE sklep win, wódek i towarów kolonialnych. Firma istnieje od 1921 @ Stefana Grabowskiego @ na raty. „Prawny na r. 192829, 77 10301. A. 1. „Ejngćlson Paja" w Rakowie, pow. Mołode- roku. Właściciel Borkowski Michał, zam. tamże. 30 — VI. g 9 B | D.ZELDOWIEZ ZARAZ na imię Racheli Zyl- 
czańskiego, sklep spożywczo. bakalejny i tytoniowy. Firma ist- ENA AD iais aoi E SS i w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. B chor. weneryczne, so pė a sprzedam, ala ių AAS: nieje od 1927 roku. Właściciel Ejngeison Paja. zam ae: SKA Gali AGŻ Wiezy Pai Butle a Aj akis i Ereribio e p do wh B wyiliis, zarządów SOKOL ES fota Folwark pe Fa a PROG © 2000 — A uk LA ' ВЫ pism wydawnictw, reklamy na moczowych, od 9 iuro, |na. na brzegu Wilji, В ——————————————————— — Gel epo WicZ) Meni. zam. ED 2031 — VI. afiszach i programach teatralnych, 1, od 5-8 wiece LL DR biuro, 123,5 ha z cie ml Zaubiono mmm —— diogė td nadalinkaki DATÓŁA +2: szkołę, lub przed z 10392. A. |. „Ejgorn Luba" w Dokszycach, pow. Dziś- 10357. A. I. „Cejtel Fania“ we wsi Zukowszczyzna, gm. Wo. [ Tadjowe Lt. aa ana ac g | Elskiroterapia || siębiorstwo han- |żywym i martwymindex U. S. B. Nr nieńskiego, skiep starych ubrań. Firma istnieje od 1924 roku. ropajewskiej, pow. Postawskiego,' sklep. galanteryjno * spożyw- Kosztorys Pa ka żądanie (diatermja). dlowe. Skopowka oryg można 3857. na imię Stani- Właściciel — Ejngorn Luba, zam. tamże. 2001 — VI czy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Cejtel pe zam, @ Biuro A Evaba ser šis od 10do5pp i Kobieta-Lokarz ai Wiadomość u Vilco, NOWI i U CZA, mmm mm tamże. 2032 — VI. lozorcy. = „4 / Unieważnia się. 10893, „4:71: akłnketsziejn . psiel*_ w. Drut pow: Brasław. „ay wyl aai 10 204 W ża W 2 CDDA A AŻ Bunos mano a Ee A BL Leliowiczowa NL“ portjera. —0 Adana ж 
skiego, skup Inu i siemienia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- Е ° wa pokoje B Irka GUBIONĄ legity- 
źciciel Finkelsztejn. Josiel, zam. tamże. 2002 — VI w dniu 26. 8. 1929 r. KOBIECE, WENE- | suche, ciepłe, iasne: La а mację akademic- 10371. A. I. „Ewenczyk Basia" w Rakowie, pow. Mołodes 

RD» sprzedaż chłeba własnego wyrobu. Firma istnieje od 
1925 

jiMamy do sprzedaniaj RYGZNE, е AI 
ed 12--2 | od 4—6, 

z osobnem w jściem podróżna, w dobrym 
dla solidnych osób, gatunku nowa, oka- daną przez U. S. 

ką Nr 2860, wy” 

Wilnie, imię 
Hirsz 3 Sis Er i ; stylowy mahoniowy salon w dobrym : : МЕ ” skiego. Sklep szkla, naczyń i innych towarów. Firma istnieje roku. Właściciel Ewenczyk Basia, zam. tamże. akiai Al . do wynajęcia. Nadaje zyjnie do sprzedania. W „ha ód 1019 r. Właściciel — Fejgiel Hirsz, zam. tamże. 2003 — VI 2019 — VI. SS a sl olkrėsų pny uł. Mickiewicza 24, | się na biuro. Piwna 11 Dąbrowskiego 7 m. 3. Adolfa Satjanowskie- = $ aus Gas aso — н ее — — нн Н н е k A tel. 777. m. 2. j —0 Od g. 9—12i 15—17,80, unieważnia się, — I 

   
     

  

JOHN IRONSID. ; 

г‚ СКАМТОМ 5539 
— Niech się pani nie niepokoi, — 

uspakajała miss Colpepper młodą panią 

— wszystko się wyjaśni. Carling wróci 

do domu wkrótce. Tylko trzeba być 
męžną i nie tracić nadziei. Często sły” 
szałam to zdanie od pewnej bardzo mą? 

irej pani, w której mieszkałam w Par 
„yżu. 

е Tu staruszka westchnęła i umilkła. 
May spojrzała na nagle posmutniałą 
:warz panny Colpepper inie rozumiejąc 
sowodu jej smutku, zapytała: 

— Czy pani długo mieszkała w Par 

ryżu? ' 

Mis Colpepper westchnęła i drżące- 
'ni rękami wzięła ze stołu swoją odłą? 

May widziała go raz tylko, gdy ze- 
znawał, jako, świadek. 

— Mr. Thomson! — zawołała. — 
Czy pan przychodzi od sir Roberta Row: 
sona? 

— Nie zupełnie, proszę pani, chor 
ciaż służę w jego domu. Postanowiłem 
przyjść tutaj w swojem własnem imie- 
niu, proszę panią o kilka chwil rozmoh 
wy. : 

— Bardzo proszę, naturalnie, pro- 
szę wejść — zapraszała skwapliwie. 
May, wzruszona myślą, że stary sługa 
którego Roger tak lubił, przynosi jej 
jakąś ważną wiadomość. 

Kamerdyner ze zdumieniem spoj- 
rzał na wiszący w przedpokoju płaszcz 
kapelusz ii laskę Rogera, a w kącie sto 
jącą siatkę z laskami, do gry w golfa. 

Przez otwarte drzwi do gabinetu 

Stary kamerdyner podniósł na nią — przykro mi 
swe wyblakłe oczy ii pokiwał 
przecząco: 

— Pani wybaczy, ale widocznie pa+ 
mięć lepiej dopisuje pani, niż mnie. Nie 
dosłyszałem pani nazwiska. 

— Marja Colpepper. Byla pokojėw- 
ka lady Robinson, kiedy pan służył u 
sir Henryka. Przed pięciu minutami 
przypomnłałam sobie te czasy i... pana! 
Widzę, że pan już dawno mnie zapom- 
ni ał, ale ja nie mogłam nigdy wykre» 
Ślić pana z swej pamięci Jamesie, cho 
ciaż nie dotrzymałeś swej obietnicy i 
nie pisałeś do mnie. | 

Thomson w zamyśleniu podparł się 
w brodę, zdjął z”prawej ręki rękawicz- 
kęiz zimną uprzejmością uścisnął dłoń 
staruszki. 

— Naturalnie, miss Marjo, 

głową 

teraz 

że nie poznałem jej odr 
razu. Była tak młoda... i ja również. 
Była bardzo miła i, zdaje mi się, że 
miałem ją prosić, by została mrs. Thom 
son, ale los pokierował inaczej. 

Ceremonjalny jego ton i sposób mój 
wienia, nie zdradziły najmniejsze- 
go wzruszenia. May pożałowała w du- 
chu biedną miss Colpepper. 

— A jednak ona pamiętała pana 
przez całe życie — rzekła gorąco, — 
jest to najlepsze, najbardziej oddane 
serce, jakie mi się w życiu spotkać 
zdarzyło: byłaby idealną żoną. 

— Nie wątpię w to, ale obawiam 
się, że nie jestem stworzony do życia 
rodzinnego. 

W jakim celu chciał mnie pan wi- 
dzieć? — zapytała May, gdy Thomson 
zamilkł zmieszany. 

słuchać. Proszę mi wierzyć, że w ciągu 
czterdziestu lat było to pierwsze niepox 
rozumienie między nami. 

— Przyjemnie mi jest słyszeć, że 
pan nie podziela tego zdania, mój mąż 
będzie rad, że pan nie zwątpił w jego 
prawość. 

May nie mogła wciąż jeszcze zro” 
zumięć, jaki cel miała ta wizyta. 

— Dziękuję pani. Ale przyszedłem 
tu nie tylko poio, żeby powiedzieć to 
pani, — mówił jakby czytając w jej 
myślach. Chciałem zapytać, czy pani 
wyczerpała wszystkie środki obrony? 

— Może pan wie 0 czemś, со`@от . 
wodzi, że mój mąż nie jest winny? — 

krzyknęła z nadzieją w głosie. Ti 
— Niestety, — pokiwał głową sta- 

ruszek, — nie wiem, co robił mr. Car* 
ling w ten fatalny dzień. Wiem tylko 

ni. Dawno już to. postanowiłem, ale, 
nie wiedziałem, jak mam postąpić, żeby 
pani nie obrazić, chociaż taki człowiek 
jak mr. Carlitg nie mógłby znaleźć ob- ® 4 
razy tam, gdzie jej niema, tembardziej, 
że chodzi tu © śmierć i życie. Mam 55 
funtów które stanowią czwartą część 
moich oszczędności, gdyż zawsze do» 
stawałem dużą pensję, a wydatki moje 
są bardzo małe. Błagam panią i błagam 
mr. Carlinga © okazanie mi tej łaski i 
przyjęcie tych'pieniędzy, jako pożyczki. 
Państwo, zwrócą mi je, gdy będą mo- 
gli, chociażby za kilka lat. 

Wyjął z pugilaresu paczkę bankno* 
tów i położył "na st:le. May była tak 
oszołomiona, że w pierwszej chwili nie 
wiedziała, co ma odpowiedzieć? 

— Pański czyn jest tak szlachetny, 
tak wzruszający! Ale ja... doprawdy, ©z ną robótkę. | „.„* dostrzegł starannie rozłożone na biurku przypominam sobie wszystko doskona+ — Bardzo trudno to wyjaśnić pro- to co zeznali świadkowie. my nie mażemy.... : ‚ — Zdaje mi się, że nagle wróciły papiery i przygotowaną popielniczkę... le, chociaż wiele, bardzo wiele lat mi- szę pani, — odrzekł stary sługa, kręj Nie, chciałem powiedzieć tylko, że — Błagam panią, — przerwał sta- dawne wspomnienia — uśmiechnęła się — Pani wybaczy, — rzekł nieco nęło od tego czasu: oto już czterdzie- cąc w ręku kapelusz-—Przedewszyst- trzeba jak najstaranniej zorganizować rzec ze wzruszeniem, cofając się śpie- vstydliwie. — W Paryżu przeżyłam zdławionym głosem. ści lat minęło jak służę u sir Roberta kiem proszę mi wybaczyć jeśli prośba obronę. sznie ku drzwiom. — Będzie to dla 'łwa najszczęśliwsze lata mego życia... 

szczególnie ostatni rok był dla mnie bar 
izo szczęśliwy. Potem mąż mojej pani 
umarł nagle. Nazywał się sir Henryk 
*obinson, był urzędnikiem poselstwa. 
"Musieliśmy wyjechać do Angiji. Tutaj, 
„lostałam dobrą posadę i służyłam dłur 
sie lata... a potem... to już wszystko! 
"Żamilkła znowu i szybko zaczęła 

»oruszać drutami; ale May widziała, 
'ak po jej suchych policzkach spłynęły, 
iwie duże łzy. Zdumiona nie odważy- 

'a się pytać o przyczynę smutku sta“ 

— Czy ta mr. Carling powrócił do 
domu? 

May ze zdziwieniem 
staruszka: 

— Nie, dlaczego pan przypuszcza, 
że mój mąż wrócił? 

— Przepraszam panią, ale zoba- 
czyłem płaszcz mr. Carlinga, a teraz 
widzę jego biurko... papiery i książki 
są rozłożone w takim porządku, jaki 
lubił mr. Carling, gdy jeszcze mieszkał 
u sir Roberta... pomyślałem więc... 
miałem nadzieję.... 

spojrzała na 

'Rowsona. Jakie to dziwne, że spotka” 
łem panią tutaj, bardzo dziwne! Jeśli 
mrs. Carling pozwoli, przyjdę którego 
wieczoru — przypomnieć z panią daw* 
ne czasy. Ale teraz śpieszę bardzo, przy 
szedłem tutaj w bardzo ważnej i dy- 
skretnej sprawie. 

— Ja odejdę... zaraz sobie pójdę, — 
szeptała biedna miss Colpepper, zbie 
rając rozrzuconą robótkę i usiłując za” 
panować nad wzruszeniem. — Dowi- 
dzenia Jamesie. Ja.. ja, byłabym bardzo 
rada, gdyby mnie pan w tych dniach 

moja wyda się pani niestosowną. Poza+ 
tem chciałbym wiedzieć, czy mr. Car- 
ling mówił a mnie? 

— Bardzo często pana wspomina... 
zawsze mówi o panu jak najlepiej... 

— Domyślałem się tego, — rzekł 
Thomson, a głos jego drgnął. — Poza 
sir Robertem, mr. Carling, jest jedyj 
nym człowiekiem na świecie, którego 
głęboko szanuję i któremi! gotów jes- 
tem służyć z całego serca. Był dla mnie 
zawsze nadzwyczaj dobry i uprzejmy. 
Proszę pani, jestem gotów zrobić wszy 

— Naturalnie sławny adwokat 
Brown podjął się obrony. 

— To mnie bardzo cieszy, proszę 
pani. Ale wiem, że sławni adwokaci, żą” 
dają wysokiego honorarjum. Pani wy- 
baczy, że zadam pytanie: czy dosyć 
pani ma pieniędzy na potrzeby obrony? 

— Większą część potrzebnej sumy 
już zebrałam, resztę będę miała, gdy 
nadejdzie czas płacenia. 

— Czy mogłbym wiedzieć, ile je- 
szcze brakuje? 

— Pięćset funtów — odpowiedzia 

mnie zaszczyt i łaska.... byłbym bardzo 
wdzięczny, gdyby pani nie mówiła o 
tem ani panu Carlingowi ani nikomu. 

Niech to pozostanie między nami. 
Proszę uprzejmie o zakomunikowanie 
mojego szczerego. współczucia i ukło- 
„nów. , 

To mówiąc cofnął się do przedpo” 
koju. 

— Proszę poczekać — prosiła May” 
2 chciałabym podziękować, proszę 
przyjść odwiedzić pana... 

Ale Thomson już otworzył drzwi. 'ej .panny. : : —MWszystko przygotowane jest na. odwiedził... " stko, co będzie w mej mocy, by mu po- ła, patrząc nań z coraz większem zdzi- — Jestem niezmiernie wdzięczny pa Nagle zadzwoniono do drzwi. jego powrót, — odrzekła May. — Pro- _ May objęła staruszkę i o dprowa'| módz. ARE: wieniem. ё ` ni. Z a ności zobaczę SĘ z Mają — Zaraz otworzę, — rzekta May. szę siadać, ta pani jest blizką naszą dziła da sąsiedniego pokoju, poczem — Jestem bardzo panu wdzięczna! Nastała chwila ciszy. i porozmawiam z nią o naszej przeszło- '— To pewno mój ojciec. 
Ale zamiast profesora na progu uka* 

zał się mały, szczupły, porządnie ubra- 
1y jegomość, którego May odrazu por 
znała. 

— Czy pani Carling? — zapytał. — 
Pani pozwoli, że się przedstawię: je 

н stem Thomson. į ‚ 4 

przyjaciółką... miss Colpepper.... 
Czyż państwo się znają? 
Miss Colpepper wstała i: z widoczn 

nem wzruszeniem przygłądała się 
Thomsonowi. 

— O,. Bože! — szepnęła, — to 
Jamės... James Thomson. Pan zapom- 
niat mnie? 

    

wróciła do Thomsona. 
Nie mogła ukryć zdziwienia. 
— Jakie to dziwne że państwo się 

« znają, — rzekła siadając i dając znak 
gościowi by spoczął. ‘ 

— Dziękuję... tak, rzeczywiści — 
odrzekł siadając na brzeżku krzesła i 
starannie wygładzając swój kapelusz ' 

  

— odrzekła miękko May. 
— Straszne oskarżenie które rzin 

cono na mr. Carlinga, — ciągnął dalej 
Thomson, — głęboko wstrząsnęło mną. 
Tem boleśniej odczułem tą niesprawied 
liwość, że sir Robert uważa go również 
za winnego. Kilka razy próbowałem 
przekonać mego pana ale nie chce mnie 

  

— QObawiałem się że z tem będą 
trudności, — wyrzekł zwolna starzec, 
wiedziałem, że mr. Carling nie jest bo” 
gaty. 

Wstał, rozpiął palto i wyjął z we 
wnętrznej kieszeni stary lecz solidnie 
wypchany pugilares. 
"— Dlatego przyszedłem, proszę pa- 

ści, o naszej młodości. 
Ale panią proszę niech pani nie roze 

pacza i ufa w miłosierdzie Boże. 
Odszedł, a May odprowadziła go 

oczyma pełnemi łez. 
, — Nie zdążyłam nawet uścisnąć 
jego rękę, szepnęła zamykając drzwi za 
nim. ` 
   
   


