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Cena 20 groszy. 

  

  

Rok Vi. 

Objawy 
Wchodzący do gmachu sejmo- 

wego parę minut po czwartej w 

ubiegły czwartek spotykali na ulicy 

przed wejściem większą niż zazwy- 

czaj ilość gapiów, a wewnątrz ogro- 

dzenia stojące w parę rzędów samo- 

chody. Robiło to napozór wrażenie, 

że w Sejmie odbywa się juz zapo” 

wiadana oddawna „rozgrywka“ sej- 
mowej opozycji z rządem i że lud- 

ność stolicy okazuje wzmożone za- 

interesowanie wynikiem tej „rozgryw- 

ki“. Po wejściu do gmachu sejmo- 

wego można się było przekonać, że 

przyczyny tego Zainteresowania były 

inne, przypadkowe. 

Zupełnie nieoczekiwanie dla pro- 

roków wszelkich kategoryj, na kil- 

kanaście minut przed czwartą za- 

częły do przedsionka sejmowego 

zbierać się liczne grupki oficerów, 

zapowiadających przybycie Marszał- 

"ka Piłsudskiego i szykujących się do 

zgotowania mu owacji w tym prze- 

łamowym w pojęciu własnem mo- 

mencie spotkania się Marszałka z 

przejętą ofenzywnym zapałem opo" 
zycją sejmową. Rzeczywiście . tuż 

przed 4-ą zajechał przed gmach 

Sejmu samochód. Wysiadł z niego 

Marszałek Piłsudski, który „jednakże 

pragnął widocznie uniknąć owacji, 

ominął bowiem utworzony w przed- 

sionku szpaler oficerski i obszedłszy 
go z boku, podążył wgłąb gmachu 

do pokojów rządowych. 

Nic innego jak tylko nieoczeki- 

wane przybycie Marszałka, poprze” 

dzone pojawieniem się większej 

ilości oficerów, wzbudziło zaintere” 

sowanie wśród przechodniów. Do 

zapowiadanej ofenzywy sejmowej 

odnosił się szeroki ogół dość obo- 

jętnie, nie oczekując z tej strony 

realnej zmiany sytuacji, a trzeba 

dodać—i nie życząc jej sobie. Ko- 

góż bowiem może zachęcać perspek- 

tywa przyjścia do władzy jakiejś 

koalicji zrodzonej z wysiłków naszej 

dwójjedynej opozycji sejmowej? 

Ludzi niezadowolonych, zniechę* 

conych, czy zniecierpliwionych prze- 

ciąganiem się walki pomiędzy rzą” 

dowym obozem, a opozycją o refor- 

mę ustroju państwa jest niewątpli- 

wie sporo. Tego zaprzeczyć się nie 

da. To też każdy krok rządu pro- 

wadzący do rozwiązania sytuacji 

obecnej w jakikolwiek sposób przy- 

jęty zostałby zapewne z uczuciem 

wielkiej ulgi. Ale chyba tylko de- 

sperat rządzący się chwilowym afek- 

tem może przekładać zwycięstwo 

dzisiejszej opozycji ponad istniejący 

stan rzeczy. 

Z pośród partyj opozycyjnych 

pozytywny program działania na 

wypadek dorwania się do władzy 

posiada stronnictwo narodowe. Na 

szczęście taki wypadek jest wyłą- 

czony z rachuby, a sądzę, że sama 

perspektywa jego zaistnienia, połą- 

czyłaby natychmiast w oporze obóz 

prorządowy z dużą częścią opozy- 

cji lewicowej. Ta ostatnia, natomiast, 

jako całość, do żadnego czynu po- 

zytywnego. twórczego nie jest zdol- 

na. Zapewne, konstytucyjnie, parla- 

mentaraie, obalić rząd może. Ale 

realnie opanować sytuację, posta- 

wić na miejsce odsuniętych sił po- 

  

NIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

histerji. 
litycznych coś odpowiednio zwarte- 

go, zdeterminowanego, jednolitego 

w stosunku do pozytywnych zadań 

chwili — to przerasta znacznie jej 

siły i możliwości. Rozumie to nawet 

ów zniecierpliwiony obywatel i dla- 

tego nie stawia swoich politycznych 

trzech groszy na wyranżerowanego 
konia lewicy sejmowej. 

Jak na tle tego stanu rzeczy wy- 

glądają wydarzenia z ubiegłego 

czwartku? Wydaje się bezprzedmio- 

towem _ roztrząsanie kwestji czy 

przybyli do przedsionka sejmowego 

'oficerowie byli czy nie byli uzbro- 

jeni, mieli karty wstępu, czy nie 
mieli, wykroczyli przeciwko przepi- 

som eksterytorjalności gmachu sej- 

mowego, czy nie wykroczyli. Rażą- 

cą natomiast i obrażltwą jest pre- 

zumpcja marszałka Daszyńskiego, 
że zjawili się oni w celach agresyw- 

nych i parlamentowi wrogich. Ta- 

kiemi oskarżeniami nie można sza- 

fować bez żadnych na ich poparcie 

danych i p. Daszyński dał dowód 

braku równowagi, pisząc swe znane 

zawiadomienie do posłów o odro- 

czeniu otwarcia sesji. Wytrawny po- 

lityk i parlamentarzysta poddał się 

nastrojowi zdenerwowanych posłów, 

którzy, obecność w przedsionku gru- 

py oficerów przedstawili mu jako 

planowany zamach na spokojny 

przebieg otwarcia sesji. Wolno by- 

ło p. marszałkowi Sejmu kwestjono- 

wać prawo pozostawania dużej ilości 

wojskowych w przedsionku pod- 

czas obrad, ale nie mógł go ten 
fakt doprowadzać do kroków i słów 

tak gwałtownych i bombastycznych, 

jakich użył w swojem pismie do 

Prezydenta Rzeczypospolitej, w roz- 

mowie z Marszałkiem Piłsudskim i 
w zawiadomieniu do posłów. 

Zachowanie się marszałka Da- 

szyńskiego było wyrazem lękliwych 

nastrojów opozycji sejmowej, miarą 

wartości sił politycznych, przez nią 

reprezentowanych. Walka polityczna 

przybierą rozmaite formy i na roz- 

maitych toczyć się może terenach. 

Nie jest jedynym terenem cierpliwy 
papier gazetowy. Kto walczy o ja- 

kieś ideje, ten potrafi stanąć zawsze 

w ich obronie. P. marsz. Daszyński 

miałby zupełną słuszność przerywa- 

jąc, lub odraczając posiedzenie, gdy- 

by ze strony oficerów nastąpił jaki- 

kolwiek agresywny krok w stosun- 

ku do Sejmu. Takiego zejścia z 

placu niktby mu za złe nie wziął. 
Ale godność przedstawiciela pol- 

skiego parlamentu nie powinna mu 
była pozwolić stworzyć przed sobą 

przez rozgorączkowanych „posłów 

mirażu takiej agresji ze strony pol- 

skich oficerów, przypisać tym ofice* 

rom bez żadnego z ich strony po- 

wodu jakieś występne zamiary, i 

przed tym mirażem zrejterować, wy- 

dając okrzyki zgrozy i oburzenia. 

P. marsz. Daszyński, nie wycho- 

dząc tego popołudnia ze swego ga- 

binetu bezwiednie usymbolizował 

swojem postępowaniem nastoje opo- 

zycji, które, jakkolwiekby je naz- 

wać, nic nie mają wspólnego z bo- 

haterstwem. A prawdziwa walka 

o rzeczy wielkie bez bohaterstwa 

obyć się nie może. Testis, 
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Śmieszna przezorność. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Panika jaka ogarnęła pewną część posłów, którą przejął się w znacz- 
nej mierze p. marszałek Daszyński w dalszym ciągu nie przestaje dykto- 
wać mu różnych niepotrzebnych kroków. O zbytniej nerwowości p. Da- 
szyńskiego świadczyć może szereg zarządzeń wydanych przez niego 
w związku z dzisiejszą sesją. Zarządzenia te sprawiają wrażenie, jak gdyby 
gmach sejmu miał być w stanie oblężenia. 

I tak p. marszałek wezwał do siebie wszystkich wożnych i urzędników, 
do których wygłosił obszerne przemówienie o prawach i obowiązkach 
służby marszałkowskiej na terenie sejmu. 

Na dzisiejsze posiedzenie nie będzie dopuszczona publiczność. Pan 
marszałek zarządził, by kancelarja sejmowa wstrzymała się z wydawaniem 
biletów na galerję, która posiada około 500 miejsc. Jedynie za pośredni- 
ctwem sekretarza osobistego p. Daszyński rozdał 25 biletów na galerję. 
Posłowie będą wpuszczani do Sejmu bramą główną, jednak będą ściśle 
legitymowani. 

Dziennikarzom, którzy stale pełnią służbę na terenie sejmowym za- 
broniono chodzić po kuluarach, pozwalając im jedynie przypatrywać się 
obradom z loży prasowej. 

Wszystkie karty wstępu do Sejmu zostały anulowane. 

  

Prasa francuska o zajściach 
w Sejmie polskim. ° 

PARYŻ, 4.X1. (Pat). Jacques Ba- 
inville, omawiając na łamach „Li- 
bertć* czwartkowe zajścia w sejmie 

polskim, oświadcza, że należy przede- 
wszystkiem sprawę tę sprowadzić do 
właściwych rozmiarów. Po siedmio- 
miesięcznej przerwie sejm miał wzno- 
wić swe obrady. Wiadomo było, że 
opozycja, która się z tem wcale nie 
kryła, miała wystąpić z ostremi ata- 
kami przeciwko marszałkowi Piłsud- 
skiemu i rządowi. Wobec tego ofice- 
rowie garnizonu warszawskiego udali 
się w dniu otwarcia do sejmu i urzą- 
dzili manifestację na cześć marszałka 
Piłsudskiego, co dało powód mar- 
szałkowi Daszyńskiemu do zaprotes- 
towania pod pozorem iż dopuszczono 
się gwałtu na zgromadzeniu ustawo- 
dawczem. W niektórych pismach 
francuskich, nie mówiąc już o prasie 
zagranicznej, pojawiły się w związku 
z temi incydentami głosy o rzekomej 
anarchji, wzmagającej się w Polsce. 

Zaznaczyć jednak nałeży — pisze 
Bainville — że jeżeli istnieje jakakol- 
wiek gwarancja przeciwko anarchji, 
to znajduje się ona w osobie marszał- 
ka Piłsudskiego, który w wyrażeniach 
niezawodnie ostrych i obrazowych 
próbował wprowadzić trochę porząd- 
ku do chaosu parlamentarnego. Sami 
niestety widzimy we Francji, do cze- 
go dążą pewne stronnictwa i kluby 
polityczne. W Polsce lewica socjali- 
styczna i prawica sejmu stają w opo- 
zycji przeciwko marszałkowi Piłsu- 
dskiemu, nie mając pozatem żadnych 
wspólnych wytycznych. 

Jak się okazuje, manifestacja war- 
szawska była samorzutna. W całym 
kraju panuje spokój. Poruszenie nie 
ze poza środowisko parlamentar- 
ne. Jednakże wszystkie te wypadki 
zostały ogromnie wyolbrzymione 
przez prasę niemiecką, co jest rzeczą 
najgodniejszą uwagi w danych okoli- 
cznościach. Obyczaje prasy, zwanej 
niegdyś „gadzinową*, nie zmieniły 
się. Jest tylko ta różnica, że za cza- 
sów Bismarka i Biilowa słuchała ona 
rozkazów niewidocznego kapelmistrza 
Dzisiaj prasie tej nie potrzeba żadne- 
go znaku dla podjęcia przeciwko Pol- 
sce kampanji, której cel nigdy nie 
jest chybiony, gdyż wywiera ona na- 
tychmiast wrażenia na Zachodzie. 
Większość dzienników francuskich 
i angielskich zamieściły opisy tych 
wypadków według wersyj niemiec- 
kich. : 

Tego rodzaju kampanje są dowo- 
dem, że w Niemczech panuje stała 
wściekłość i stała konspiracja prze- 
ciwko Polsce. Mniej niż na inne kon- 
sekwetncje swej porażki Niemcy go- 
dzą się na granice, które wyznaczono 
im na Wschodzie. Lepiej nie myśleć 
o tem, co może się stać w Europie 
wschodniej i środkowej, gdy wojsko 
francuskie opuści ostatecznie Nadre- 
nję. Lecz nie myśląc o tem nie zara- 
dzimy niebezpieczeństwu, które w 
dniu tym zagrażać będzie pokojowi. 

Marszałek Senatu u Pana 

Prezydenta Rzplitej. 
WARSZAWA, 4.XI. (Pat). Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
o godz. 12 min. 30 -na godzinnej 
audjencji p. marszałka Senatu Szy- 
mańskiego. 

Rokowania 
polsko-niemieckie. 

WARSZAWA, 4-XI. (Par). Po 
przygotowawczych rozmowach, ktė- 
re odbyły się w ostatnich tygod- 
niach, co do rodzaju i rozpiętości 
gospodarczego układu polsko - nie- 
mieckiego z uwzględnieniem osiąg- 
niętych już uprzednio porozumień w 
tym względzie, wznowione zostały 
w dniu dzisiejszym w Warszawie 
rokowania o polsko-niemieckie po- 
rozumienie gospodarcze. 

Henderson o Polsce. 

LONDYN, 4.X1 (Pat). Zapytany 
w lzbie Gmin o powody podniesie- 
nia poselstwa angielskiego w War- 
szawie do rzędu ambasady minister 
Henderson oświadczył, że Polska 
jest jednem z największych państw 
w Europie tak pod względem ob- 
szaru, jak i liczby mieszkańców, 

arszawa zaś jest ważnym ošrod- 
kiem politycznym, gdzie wkrótce 
zostaną ustanowione, jego zdaniem, 
ambasady innych państw. 

Przyszła polityka Niemiec. 

BERLIN, 4. XI. (Pat). Na zgro- 
madzeniu partji (demokratycznej w 
Lubece wygłosił przemówienie b. 
min. Koch, który wymienił trzy za- 
dania przyszłej polityki niemieckiej: 
rewizję granic wschodnich, przyłą- 
czenie Austrji i skuteczną ochronę 
mniejszości niemieckiej zagranicą. 
Mówca podkreślił, iż żądania te da- 
dzą się urzeczywistnić tylko w dro- 
dze pokojowej, 

Dziś posiedzenie Sejmu. 
(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

Pan marszałek Sejmu wyznaczył posiedzenie Sejmu na dziś 5 b. m. 
na godzinę 12-tą w południe. 

Przesunięcie daty plenarnego posiedzenia 
Senatu. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Biuro Senatu komunikuje, że pienarne posiedzenie Senatu przenie- 
sione zostało z dnia 6 listopada na dzień 12 b. m. na godzinę 16-tą. 

List Pana Prezydenta Rzplitej do marszałka 
Daszyńskiego. ; 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W poniedziałek o godz. 10'/+ ra- 

no adjutant Pana Prezydenta Rzpli* 

tej wręczył p. marszałkowi Sejmu 

Daszyńskiemu pismo, datowane z dn. 
3 listopada. 

Panie marszałku Sejmu! 

Ponieważ przypomniałem sobie, 

że w rozmowie, którą miałem z p. 

marszałkiem dziś o godz. l2-ej nie 

dałem formalnej odpowiedzi na list 
Pański, doręczony mi tegoż dnia o 

godz. ll-ej, przeto obecnie zawia- 

damiam p. marszałka, iż oświadcze- 

nie Pańskie, zawarte w wymienio- 

nym liscie, że Pan „na konferencję 

nie przyjdzie, o ile miałby w niej 

wziąć udział p. Marszałek Piłsudski", 

muszę uważać, jako odmowę ze 

strony Pana chęci wyjaśnienia zajść 

w dn. 3! pażdziernika r. b. w ten 

sposób, jaki Mu to w liście z dn. 30 

października r. b. proponowałem. 
(—) Ignacy Mościcki, 

W liście do Pana Prezydenta 
Rzplitej p. Daszyński na wstępie wy- 
raża zdanie, że wyrównanie poglą- 

dów między nim a Marszałkiem Pił- 
sudskim jest niemożliwe i z oburze- 

niem się wyraża o relacji ministra 

 Składkowskiego i pułk. Becka. 
Dalej p. Daszyński powtarza swo- 

je poglądy na sytuację, którym dał 

wyraz wobec P. Prezydenta. Stresz- 

czają się one w prośbie rozwiązania 

Sejmu lub odwołania rządu. Wkoń- 

cu komunikuje Paau Prezydentowi, 

że jego rozmowa z Marszałkiem 

Piłsudskim możliwa jest jedynie na 

terenie Sejmu, 

List Pana Prezydenta Rzplitej z 

dnia 3 listopada, skierowany do p. 

marszałka Sejmu jest ostatecznem 

zakończeniem czwartkowego incy- 
dentu w Sejmie. List ten stwierdza 

bowiem, że wobec uchylenia się p. 

marszałka Sejmu od wyjaśnienia po- 

wyższego incydentu na drodze usta- 

lonej w pierwszej wymianie listów, 

cała sprawa jest wyczerpana, 
Po liście Pana Prezydenta p. 

marszałek Daszyński wystąpił z no- 
wym listem, który ogłosił odrazu w 

prasie. List ten jest oryginalną mie- 

szaniną spraw oficjalnych z prywat- 

nemi póglądami p. Daszyńskiego. 
P. Daszyński widocznie zapomniał 

kiedy ma prawo występować ofi- 

cjalnie, jako marszałek Sejmu, kie- 

dy zaś może publicznie ogłaszać 

swoje poglądy. 
Jak słychać, list ten zostanie bez 

odpowiedzi. 

Opozycja solidaryzuje się z marszałkiem 
Daszyńskim. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W poniedziałek przed południem oybyło się posiedzenie przewodni- 
czących klubów, na które nie zaproszono przedstawicieli klubów B. B., 
frakcji rewolucyjnej P. P. S. oraz lewicy N. P. R. Na posiedzeniu tem 
p. marszałek Daszyński złożył sprawozdanie z przebiegu dalszych wypad- 
ków, które zaszły po ostatniem posiedzeniu konwentu senjorów wieczo* 
rem da. 3] października. Na wniosek prezesa klubu „Wyzwolenie* uchwa- 
lono wyrazić zupełną solidarność z postępowaniem marszałka Daszyń- 
skiego. 

Tardieu utworzył nowy gabinet. 
Skład nowego gabinetu. 

PARYŻ, 2 XI. (Pat). Gabinet utworzony 

przez Tardieu, ma skład następujący: Pre- , 

zes Rady Ministrów i minister spraw wew- 

nętrznych — dep. Tardieu, minister spra- 

wiedliwości — sen. Hubert, minister spraw 

zagranicznych — dep. Briand, minister fi- 

nansów — sen. Cheron, min. wojny — dep. 

Maginot, minister marynarki — dep. Leygues 

minister rolnictwa — dep. Honnessy, min. 

kolonij — dep. Pietri, min. handlu — dep. 

Flłandin, min. oświecenia publicznego — sen. 

Marraud, min. emerytur — dep. Goliet, min. 

pracy — dep. Loucheur, min. robót publicz- 

nych — dep. Pernot, min. lotnictwa — dep. 

Laurenz Eynac, min. poczt i telegrafów — 

sen. Germain Martin, min. marynarki han- 

dlowej — dep. Rollin. Pozatem powołani 

zostali następujący podsekretarze stanu: 

Prez. Rady ministrów — dep. Heraud, spr. 

wewn. — dep. Manaut, Finansów — dep. 

Champetier de Ribes, Wojny—dep. Petsche, 

marynarki — dep. Deligne, rolnietwa — dep. 

Serot, robót publicznych — dep. Mallarmć, 

kolonij — dep. Delmont, kygjeny — dep. 

Oberkireh, sztuk pięknych dep. Franeois 

Poncet, wychowania fizycznego — dep. Pa 

te i nauczania technicznego — dep. Barety. 

PARYŻ, 3. XI. (Pat). Nowoutworzony 
rząd składa się z ezterech senatorów, z któ- 

rych trzej należą do lewicy socjalnej i rady- 

kalnej, a jeden do unji republikańskiej, oraz 

12-tu deputowanych, z których 5-iu repu- 

blikanów lewicowych, 3-ch z lewicy rady- 

kalnej, 2-ch republikanów socjalistów, 1 z 

grupy akeji demokratycznej i socjalnej, 1 

z unji republikańskiej. Wszyscy podsekre- 

tarze stanu wybrani są z pośród deputowa- 

nych. 

PARYŻ, 8. XI. (Pat) Nowi ministrowie 

zbiorą się we wtorek na posiedzeniu Rady 

Ministrów. k 

Polityka odciąženia podatkowego. 

PARYŻ, 4.XI (Pat). Nowy rząd 
zamierza prowadzić politykę odcią- 
żenia podatkowego płatników oraz 
ma wnieść szereg ciekawych pro- 
jektów ustaw, dotyczących organi- 
zacji kolei szkolnych, rozwoju kas 

szkolnych, udoskonalenia szos, po- 
mocy dla urzędów rolniczych. Prasa 
odnosi się do nowego rządu objek” 
tywnie i najzupełniej przychylnie. 
W dniu wczorajszym Tardieu odbył 
dłuższą rozmowę z Poincarć, 

Tardieu rozporządzać będzie 315 głosami izby. 

PARYŻ, 3.X1. (Pat). „Paris Midi* oblicza, 
iż Tardieu, zgromadziwszy dokoła siebie 

większość, która popierała Poincarćgo, roz- 
porządzać będzie w Izbie 315-tu głosami. 

Katastrofa kolejowa. 
ZAGRZEB. 4.XI. (Pat.). Ekspres 

Konstantynopol — Paryż wpadł na 
dworcu w Reichenburgu na pociąg 
towarowy, przyczem maszyniści jed- 
nego i drugiego pociągu zostali za- 

bici, zaś kilka podróżnych odniosło 
rany, Zwrotniczy, z którego winy 
doszło do wypadku, usiłował popeł- 
nić samobójstwo. 

Pożar fabryki. 
„ŁÓDŹ, 4 XI (Pat). Wczoraj w godzinach 

popołudniowych spłonęła tu wielka fabry- 
ka wyrobów gumowych i azbestowych pod 
firmą „Leonowit*. Z powodu nagromadzenia 
w fabryce dużej ilości materjałów łatwopal- 
nych, pożar rozszerzył się tak szybko, że 

wszelki ratunek okazał się niemożliwy. Fa- 
bryka spłonęła doszczętnie. 

Straty są bardzo znaczne. Pożar wybuchł 
skutkiem nieostrożności robotników, zaję- 
tych czyszczeniem kotła. 
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W.ADOMO_CI z KOWNA 
NOWY PROCES „UK. SAJUNGI*. 

W drugiej połewie b. m. odbędzie się w 
Poniewieżu proces rakiskiego oddziału „Uk. 
Sajungi“, oskarżonego o nadużycia w wyso- 

kości 900 tys. It. 

ZJAZD NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

W LITWIE. 

W dniu 1 b. m. odbył się w Kownie walny 
zjazd związku nauczycieli szkół polskich w 
Litwie. 

ODWOŁANIE PRZEDSTAWICIELA WĘ- 

GIERSKIEGO. 

Z dniem 1 b. m. odwołany został z Kow- 

na przedstawiciel węgierski Taroczy. 

DOCHODY KOLEJNICTWA WE WRZEŚ- 

ŚNIU R. B. 

Koleje litewskie przyniosły we wrześniu 
r. b. dochód w wysokości 4.015 tys. It. 

POLITYKA GOSPODARCZA ŁITWY W OŚ- 

WIETLENIU „MEM. DAMPFBOOT*. 

„Rytas“ zamiešcil w dniach ostatnich ar- . 
tykuł w którym wskazuje na tendencyjne 
podwyższanie ceł importowych przez rząd 
niemiecki i wzywa do szukania innych ryn- 
ków zbytu. W związku z wywodami „Ryta- 

sa”, zamieszcza „Mem. Dampfboot* artykuł 
w sprawie litewskiej polityki gospodarczej: 

„Rytas* sądzi widocznie, że nowe rynki 

zbytu równie łatwo dziś znaleźć, jak grzyby 
po ciepłym deszczu. Pogląd taki tembardziej 
budzi zdziwienie, że litewskie produkty rolne 
wiele jeszcze pozostawiają do życzenia pod 
względem jakościowym. Notabene „Rytas", 
atakując rząd niemiecki, zapomina, że Lit- 
wa popiera swój, słaby zresztą przemysł, 
przy pomocy nadmiernie wysokich ceł och- 
ronnych tak, iż jest to równoznaczne z nie- 
słychanie wysokiem opodatkowaniem pośre- 
dniem własnej ludności. Wyroby litewskie 
przytem w nader rzadkich wypadkach do- 
równują pod względem ceny i jakości fabry- 
katom niemieckim. 

Ztrzuty „Rytasa* są więc nieuzasadnione. 

Pamiętaćby organ litewski winien, że małe 
państewko, zależne od dobrej woli potężne- 
go sąsiada, dążyć musi do uregulowania wza- 

jemnych stosunków w możliwie, najprzyjaź- 
niejszy sposób. 

NOMINACJA PROF. JURGUTISA. 

Prof. Jurgutis, b. dyrektor Banku Litew- 
skiego mianowany został członkiem Rady 
Państwa. Sł 

ODWOŁANIE SOWIECKIEGO PRZEDSTA- 

WICIELA HANDLOWEGO. 

Handlowy przedstawiciel ZSSR w Kownie 
Gałanin został odwołany. Stanowisko to 0- 
bejmie dotychczasowy dyrektor dep. wscho- 
dnio-europejskiego przy Komisarjacie Han- 
dlu Angarski. 

NOWY ADJUTANT MIN. WOJNY. 

Adjutant litewskiego ministra wojny kpt. 
Werbickas, który jak wiadomo, był ranny 
w czasie zamachu na Woldemarasa, został 
po powrocie do zdrowia usunięty z zajmo- 
wanego stanowiska i przydzielony do od- 
działu operacyjnego litewskiego sztabu ge- 
neralnego. Adjutantem ministra wojny został | 
kpt. Korła z oddziału emerytur sztabu gene- 
ralnego. 

  

  

  

ZMIANY. 

W najbliższym czasie mają być na sze- 
roką skalę przeprowadzone zmiany perso- 
nalne wśród urzędników ministerstwa spr. 

wewnętrznych. Zmiany te będą dotyczyły 
tak centrali, jak i urzędów powiatowych. 

W RADZIE MINISTRÓW. 

Na onegdajszem posiedzeniu rady minist- 
rów omawiana była sprawa budowy kolei 
Telsze — Kretynga. Postanowiono przyśpie- 
szyć prace w kierunku wybudowania tej ko- 
lei. Zdecydowane zostało również rozsze- 
rzenie portu kłajpedzkiego. Pozatem rozpa- 
trywana była sprawa umowy ze szwedzkim 
syndykatem zapałczanym. Projekt umowy uz- 
nano za nadający się do przyjęcia i posta- 
nowiono podpisać umowę w ciągu najbliż- 
szych dni. 

KTO BĘDZIE DYREKTOREM? 
Na wakujące stanowisko dyrektora li- 

tewskiego banku emisyjnego w kołach eko- 
nomicznych wymieniają trzy kandydatury: 
Dionasa Wiłejszysa, burmistrza kowieńskie- 
go (brata ministra komunikacji), Chagaus- 
kasa, burmistrza poniewieskiego i Digrisa, 
dyrektora towarzystwa ubezpieczeniowego 
„Lietuva“. 

WOLDEMARAS NIE CHCE WYJEŻDŻAĆ. 
, Rząd litewski zaproponował b. premjero- 

wi Woldemarasowi wyjazd zagranicę na co 
Woldemaras dał odpowiedź odmowną., 
PRTESAE SIT INDSINTIE IKT KAI T RRKT ON DIAKOTONA 

W parlamencie angielskim. 
LONDYN, 4.Xi. (Pat). W dniu 

jutrzejszym parlament przystąpi do 
dyskusji w sprawie wznowienia sto- 
sunków brytyjsko-sowieckich. O ile 
jeszcze w ciągu dnia jutrzejszego, 
„czego się spodziewa sam rząd, dy- 
skusja zostanie zakończona i wzno- 
wienie stosunków zaakceptowane, 
co zdaje się być pewnem wobec 
stanowiska, zajętego przez libera- 
łów, Henderson jeszcze jutro po 
głosowaniu zamierza ogłosić w par- 
lamencie nominację ambasadora an- 
gielskiego w Moskwie. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa wy- 
bór rządu angielskiego padnie na 
zawodowego dyplomatę, przyczem 
największe szanse posiadać ma do- 
tychczasowy ambasador brytyjski 
w Konstantynopolu Clerc. 

VES RSS RRAASEWDGTZZTZZTOWIOCI . 

Jemrlne  pdganiiecia 
dużej fabryki bardzo poważnego 
artykułu rolniczego poszukuje 2 wy- 
łącznych przedstawicieli z gwarancją 
gotówkową zł. 5.000—na wojewódz- 

twa: Nowogródzkie i Poleskie. 
Zgłoszenia pod „Województwo”* do 
biura ogłoszeń Teofil Pietraszek, 
Warszawa, ul. Marszałkowska [15.
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Kryzys w polskiem drzewnictwie. 

Od szeregu miesięcy — pisze 
„Gaz. Handlowa* polski przemysł 
drzewny przeżywa ostry kryzys, 
mogący pociągnąć za sobą poważ- 
ne komplikacje. Wszystkie firmy 
drzewne chromają wskutek braku, 
względnie znacznego ograniczenia 
się obrotu, a jednocześnie ceny na 

drzewo niemal z dnia na dzień 

spadają. 
Wymownem odzwierciadleniem 

obecnej sytuacji w naszem drzew- 
nictwie są ceny podkładów kolejo- 
wych. W tych dniach właśnie od- 
był się w Ministetstwie Komunika- 
cji przetarg na dostawę okoła mil- 

jona siedmiuset tys. podkładów dla 
P. K. P. Na przetargu tym kilka 

poważnych przedsiębiorców drzew- 
nych, produkujących podkłady, za- 

ofiarowało  pódkłady po cenach 
znacznie niższych od zeszłorocz- 
nych. | tak, gdy w sezonie ubieg- 
łym cena za podkład pierwszego 
typu wynosiła około 8 zł. 60' gr., to 
według obecnie zaoferowanych cen 
wynosiłaby tylko 6 zł. 20 gr. Zniż- 
ka więc wynosi bezmała 30 proc. 
przeciętnej ceny gotowego podkła- 
du loco wagon. Rzecz oczywista, 
że zniżka ceny surowca, używane- 
go do wyrobu podkładów, będzie 
jeszcze większa i dosięgnie około 
50 proc. ceny zeszłorocznej. Ро- 
nieważ zaś ceny podkładow kole- 
jowych są bardzo charakterystycz- 

ne i dla cen innych produktów 
drzewnych, przeto wynika z tego, 
że drzewnictwo nasze znalazło się 
w ciężkiej sytuacji, mającej niebez- 
pieczne znamiona kryzysu 

Jakież są przyczyny tego kry- 
zysu? й 

Nie da się zaprzeczyć, że prze- 
silenie na naszym rynku drzewnym 
wywołane jest w pierwszym rzędzie 
ogólną konjukturą europejską. Ce- 

Cło wywozowe na masło. 

Z dniem |-go listopada b. r. wej- 
dzie w życie rozporządzenie Mini- 
strów: Skarbu, Przemysłu i Handlu 

oraz Rolnictwa ustanawiające cło 
wywozowe na masło. 

W myśl niniejszego rozporządze- 
nia cło wywozowe od masła kro- 
wiego oraz jego mieszaniny z inne- 
mi tłuszczami, pobierane będzie w 
wysokości zł. 600 od 100 kg. brut- 
to. Bez cła może być wywożone: 

|) Masło przeznaczone do włas- 
nego użytku osób wyjeżdżających 
zagranicę w ilości nie wyżej | kg., 
również wywożone w małym ruchu 
granicznym w zakresie wskazanym 
przez obowiązujące w tej mierze 
przepisy. 

2) Naturalne masło krowie o za- 
wartości wody nie wyżej 16 proc, 
nie posiadające domieszki innych 
tłuszczów, oraz innych niewlašci- 
wych domieszek, wywożone na pod- 
stawie zaświadczeń instytucyj do 
tego upoważnionych. 

Wykaz instytucyj upoważnionych 
do wystawiania wymienionych po- 
wyżej zaświadczeń, oraz tryb postę- 
powania przy wystawianiu ich usta- 
li Minister Skarbu w porozumieniu 
z Ministerstwem Rolnictwa oraz Mi- 
nisterstwem Przemysłu i Handlu. 

(Arol). 

Zwrot cła przy wywozie 
masła. 

W 71 Nr. „Dziennika Ustaw* R. 

P. z dnia 16 go pażdziernika b. r. 

ogłoszone zostało rozporządzenie 
Ministrów: Skarbu, Przemysłu i 
Handlu oraz Rolnictwa, dotyczące 
zwrotu cła przy wywozie masła. 

W myśl niniejszego rozporządze- 
nia — przy wywozie zagranicę na- 
turalnego masła krowiego wytwo- 

rzonego w kraju, zwracane będzie 
cło, uiszczone za sprowadzane z za- 
granicy i zużyte do wytwarzania 

masła urządzenia i materjały pomoc- 
nicze w wysokości zł. 20 — za 100 
kg. masła. Zwrot cła będzie usku- 
teczniany zapomocą kwitów wywo- 
zowych, wystawianych każdorazowo 
przez upoważnione do tego urzędy 
celne na podstawie zaświadczeń 
związków eksportowych lub izb 
przemysłowo-handlowych, po stwier- 
dzeniu wywozu towaru zagranicę. 
Kwity'ite opiewačbędą na okazicie- 
la, zachowując ważność na przeciąg 
9 miesięcy od daty ich wystawienia 
i mogą służić do uiszczenia należ- 
ności celnych za wszelkie towary 
sprowadżane z zagranicy w każdym 
z urzędów celnych upoważnionych 
do wystawiania kwitów. Wykazy. 
związków eksportowych, upoważnio 
nych do wystawiania wyżej wymie- 
nionych zaświadczeń, ustalane bę- 
dą przez Ministra Skarku w poro- 
zumieniu z Ministrem Przemysłu i 
Handlu oraz Rolnictwa, ogłaszane 
w „Monitorze Polskim". 

Rozporządzenie niniejsze wcho- 
dzi w życie z dniem |-go listopada 
b. r. i obowiązuje w ciągu 6 mie- 
sięcy od daty wejścia w życie. 

= (Arol). 

PREMJOWANIE WYWOZU ZBÓŻ I MĄKI. 

W dziedzinie rolniczej polityki rządu ma- 
my do zanotowania nowe posunięcie o cha- 
rakterze protekcyjnym. Jest niem uchwała 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
wprowadzająca na okres 5-ciu miesięcy pre- 
mję wywozową — w postaci zwrotu ceł w 
wysskości 4-6 zł. od 100 kg. wywiezionego 
zboża lub mąki. 

Zwrot cła przysługuje eksporterom czte- 

  

ny drzewa na najważniejszych gieł- 
dach drzewnych zagranicą od dłuż- 
szego już czasu wykazują wybitną 
tendencję zniżkową. Tendencja ta 
musiała siłą rzeczy pociągnąć za 
sobą i nasz rynek drzewny, gdzie 
ceny jeszcze do niedawna były 
dość wygórowane.  Niemałą rolę 
odegrały tutaj Sowiety, które pro- 
wądzą politykę intensywnego ek- 
sportu drzewa. Ostatnia ich tran- 
zakcja, zawarta z konsorcjum angiel- 
skiem na 3 milj. standartów tarcicy, 
drogą pośrednią miała wpływ i na 
ceny drzewa w Polsce. 

Okazuje się przeto, że polsk 
przemysł drzewny znalazł się w 
wyjątkowo ciężkich warunkach, wy- 
magających szczególnie  ostrożnej 
i przewidującej polityki drzewnej. 
Tymczasem ostatnie posunięcie na- 
szej administracji lasów państwo- 
wych nietylko nie przyczyniają się 
do złagodzenia kryzysu, lecz prze- 
ciwnie ten kryzys jeszcze bardziej 
pogłębiają, Forsowne usuwanie przed 
siębiorstw prywatnych od eksploa- 
tacji lasów poństwowych musi wy- 
woływać poważne zastrzeżenia. 
Przedsiębiorstwa prywatne, jako 
rozporządzające odpowiednim kapi- 
tałem i aparatem handlowym, nie- 
wątpliwie łatwiejby mogły opano- 
wać sytuację, niż dyrekcja lasów 
państwowych, która nie posiada ani 
odpowiednich środków obrotowych, 
ani należycie wykwalifikowanych 
ludzi. Najbardziej nawet sumienny 
urzędnik nigdy nie zastąpi kupca, 
pracującego w danej branży od 
szeregu lat. ы 
4W każdym bądź razie moment 

do' eksperymentów i inowacyj, któ- 
re obecnie wprowadza dyrekcja la- 
sów państwowych, został wybrany 
bardzo niefortunnie. 

rech głównych zbóż i mąki, którzy przedsta- 
wią zaświadczenie odpowiedniej jakości wy- 
wożonego produktu, wystawione przez jed- 
ną z upoważnionych do tego instytucyj. Jak 
widzimy uchwała powyższa ma na celu pod- 
niesienie jakości towaru eksportowanego z 
Polski. 

Rozporządzenie wykonawcze trzech zain- 
teresowanych ministrów ukaże się w ciągu 
najbliższych 2-ch tygodni. 

STUPROCENTOWY WZROST EKSPORTU 
MASŁA Z LITWY. 

Pismo niemieckie „Der Butter u. Feu- 
warenverkehr* w N-rze 44 podaje ciekawe 
sczegóły co do wzrostu eksportu nabiałowe- 
go z Litwy. Litewskie spółdzielnie mleczar- 
skie wyeksportowały w ciągu 9 miesięcy r. b. 
2091727 kg. masła, podczas gdy całkowity 
eksport w tym samym okresie roku ubieg- 
łego wyniósł zaledwie 1269855 kg. W miesią- 
cu wrześniu r. b. wywieziono z Litwy 
387753 kg. masła, natomiast we wrześniu 
1928 roku — 191145 kg., czyli o całych 102 
proc. więcej. 

Głównymi odbiorcami masła litewskiego 
są Niemcy i Anglja. W pierwszem półroczu 
r. b. eksport do tych krajów wyniósł 706514 
kg. w stosunku do 502215 kg w roku 1928 

i 335531 w rogu 1927. Liczby powyższe mówią 
wymowniej aniżeli długie wywody o rosną- 
Re znaczeniu gospodarki mlecznej na Li- 
wie. 4 

Giełda warszawska ż dn. 4.Х!. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
РОаг as ka 8,901/,—8,921/,—8,88! 
ВЫа оЕИ 124,74-—125.08 — 124,48 
Molandfa".. 224250 359,94—360,84—359,04 
POMdYD 20 GH 3 43,501/,—43,61 —43,40 
Nowy OPK SA 58 8,>98/,—8,91*/,—8,873/, 
Paryż +. - +. « . 35,18//, —35,22—35,05 
Praga ......... 26,41—26,47—26,35 
Szwajcatja . . .: | 172,83—173,26 172,40 
Swkholm - - „.: © - 239 49 — 240,09 — 238,89 
Wiedeń 5% 4% 125,41—125,72—125,10 
Włochy. « « « . . 46,72—46,831/, —46,601/, 

Berlin. WER AS R AO DCWCAE 213,26 
GASIBER ERN as 173,95 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwest. . . 118,50—118,25—119,00 
Bolarówka: 85 53. 62,00—64,00—63,00 
5% konwersyjna . +... ..„. . « + 50,25 
OE GDISŁOW AS: © Pia sl is 80,50 
Stabilizacyjna . - « . »« . . . - . . 88,00 
100 K6I8JGWA.|.-. „525 .. . 102,50 
8% L Z.B G.K.1B R. obl. B. G. K. 94,00 

  

То-вате 0 ле ба оРО ЕО 83,26 
41/,% ziemskie - . « 1 «1. 41,50 —47,25 
41,00 Warszawskie  « <,. оее ле еа 47, 
8% warszawskie. . . .. .. 69,00— 68,75 
SOEWASES 0... „. . 61,00—60,50 
10% =iedlee . . . . . 68,35—68,00—67,75 
6% Obl. poż. konw. m. Warszawy . . . 50,25 

AKCJE: 
Bank Dyskontowy use + 4 e 127,00 
Bank Handlowy . . «. « « «  « » 6 118,00 
Bank PO SKI. | 70% 166,00—168,00 
Bank Spółek Zarobk.. . . . . . . . 78,50 
Sita i Światłow. . . . » . 106,00—105,50 
BODY 4 SOW dary a Т 5 48,50 
AWARIE осс RAK: 70,00 
Lilpoj“. 2 8 ор 28,50—29,00 
Modrzejów .. .. . . 18,50—18,75 - 18,25 
NSDDINEC 50 4 wię dł e OOOO 89,00 
S(ara0ho%i00 „> + + Gać sę 4 22,00 
Zieleniewski . . « : . « « « « « « » 8210 
Haberbusėni 0 OST OWER NE S 106,00 

Oryginalny sposób. 
MOSKWA. 4.XI. (Pat.). Z Char- 

kowa donoszą, że w kopalniach w 
rejonie Grisziffiskim w okręgu Arty- 
mowskim zmniejszyła się dyscypli- 
na pracy, natomiast zwiększyła się 
ilość opuszczeń (progułow). Aby 
temu ' przeciwdziałać, administracja 
kopalni zastosowała oryginalny, lecz 
podobno skuteczny środek. Miano- 
wicie, z wiedzą zarządu i za zgodą 
centrali związków zawodowych przy- 
wołano do pomocy milicję. Do każ- 
dego robotnika, który z jakichkol- 
wiek powodów nie zjawił się do 
pracy, posyła się milicjanta, który 
ściąga robotnika do kopalni siłą. 
Przeciwko tego rodzaju pomysłowym 
metodom podnoszenia wydajności 
pracy zaoponowało jednak ostatnio 
prezydjum wszechukraińskiego zwią- 
zku górników. 

„skiego w Angorze Orsini 

KU. R. | ER W 

NĄ? 
` 

a mieć szczęście w życiu—znaczy korzystać z nadarzającej się szczęśliwej okazji. Taką sposobność 

Amerykanie głoszą: zdobycia majątku i zamożności daje właśnie Państwowa Loterja Klasowa. Drobna kwota 

10 Złotych (ceny losów: ćwiartka — Zł. 10, połówka — Zł. 20, cały—zł. 40) otwiera każdemu wrota do głównej wygranej 750.008, 350 000, 

250.000, 150.000, 100.000, 80.000, 75.000, 60.000. 50.000, 40000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 i t. d., it. d. 

32 miljony Złotych. 
tak, że jesli ktoś kupuje dwa losy, to może z niemal matematyczną pewnością ocze- 

kiwać wygranej, bowiem istnieje prawdopodobieństwo 1:1. Wybrać należy kantor, mający 

ogólnie największą sumę wygranych. Kanrorem takim, który jest największą i najszczęśliwszą kołekturą w kraju jest 

we Lwowie, przy ul. $ykstuskiej 6, 
iż graczom tego kantoru sprzyja stale niebywałe szczęście. 

  

  

  

Co drugi los wygrywa! 
  

  

  

  

  

  Tysiące ludzi wzbogaca rok 
maximum szans, co stawia   
Ponieważ popyt na szczęśliwe 

M
P
 

  

   
   

Juž drugi rok ciągnąca się spra- 
wa glošnego konfliktu prawoslawno- 
katolickiego w Žabczu (na Woly- 
niu) doczekała się rozwiązania. Na- 
leży przypomnieć, że w roku ubieg- 
łym część wsi Żabcze przeszła na 
obrządek wschodnio-katolicki, usu- 
nęła siłą księdza prawosławnego, 
rozgrabiając jego dobytek, zajęła cer- 
kiew i osadziła w niej księdza, przy- 
słanego z kurji przez biskupa Sze- 
lążka. Większa część jednakże pa- 
rafji pozostała wierna prawosławiu. 
Zaczęły się spoty i walki między 
zwolennikami obu Kierunków i cer- 
kiew przechodziła z rąk do rąk od 
jednych do drugich. Sytuacja groziła 
poważnem zakłóceniem porządku 
publicznego, dla uniknięcia czego 
władze były zmuszone zamknąć 
świątynię aż do ostatniego wyjaśnie- 
nia sprawy. Do jakiego stopnia do- 
szło roznamiętnienie, wystarczy przy- 
pomnieć, że w lutym b. r. podczas 
najsilniejszych mrozów do świątyni 
wdarli się przemocą prawosławni i 
w ciągu całego tygodnia o głodzie 
i chłodzie siedzieli w niej zamknię- 
ci. Tylko dzięki taktowi władz bez- 
pieczeństwa udało się wtedy incy- 
dent zlikwidować i zerwane pieczę- 
cie zpowrotem nałożyć. 

Obecnie, jak się dowiadujemy; 
wojewoda wołyński zwrócił się w 

„NADZIEJA“, 
zwłaszcza, że długoletnie doświadczenie wykazało, ‹ 

„NADZIEJA“ w każdej bez wyjątku Loterji główne wygrane, dlatego bezsprz 

rocznie zakupienie losów Loterji Państwowej. 

jest w całym kraju z swej solidnośc 
Ciągni 

1-1. E5 MS 

Do kolektury „Nadzieja*, Lwów, Sykstuska 6. Niniejszem zamawiam . 

... losów ćwiartek po Zł. 10.— do l-ej klasy 20 Loterji. Nale : 

kietem P.K.O., o którego załączenie do losów upraszam. Imię i nazwiska . . 

  

tej sprawie z pismem do Metropoli- 
ty kościoła prawosławnego Dyoni- 
zego. Pan wojewoda wzywa w niem 
Metropolitę do wydelegowania du- 
chownego, któremu zostaną wręczo- 

ne klucze od zapieczętowanej świą- 
tyni i któryby w ten sposób objął 
zarząd cerkwią. Jednocześnie woje- 
woda wskazuje Metropolicie, że du- 
chownym takim nie może być ksiądz 
Sahajdakowski, znany ze swego 
nielojalnego zachowania się wzglę- 
dem władz i zamieszany czynnie w 
przeszłoroczne podburzanie spokoj- 
nej ludności, czem doprowadził do 
zerwania pieczęci, przyczyniając się 
w znacznym stopniu do opóźnienia 
zwrócenia cerkwi prawosławnym. 

Jednocześnie dla zadośćuczynie- 
nia potrzebom religijnym miejsco- 
wej ludności unickiej, zamierzona 
jest budowa kaplicy, w której kosz- 
tach władze ze swej strony udzielą 
pomocy finansowej. 
Pozostawieniem cerkwi prawosław- 

nym, a budową kaplicy dla unitów 
załatwia się więc definitywnie całą 
tę sprawę, zgodnie z zasadą niewy- 
twarzania wśród ludności sporów na 
tle wyznaniowem, szkodliwych dla 
prawdziwego poczucia religijnego i 
nieporządanych z punktu widzenia 
państwowego. 
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Dnia 12 b. m. 

"Radjo! 

Należytość w kwocie Zł. ... 

  
  

Nowy ambasador włoski 
w Berlinie. 

BERLIN, 4.XI' (Pat.) „Vossische 
Ztg.“ dowiaduje się, że dotychcza- 
sowy ambasador włoski w Berlinie 
Aldrovandi powrócił do Berlina tyl- 
ko w tym celu, aby wręczyć listy 
odwołujące. Nowym ambasadorem 
włoskim w Berlinie zamianowano 
dotychczasowego ambasadora wło- 

Marel- 
liego, który obejmie swe stanowi- 
sko dopiero za kilka tygodni. 

Bójka faszystów 
z socjalistami. 

BRUKSELA, 4-XI. (Pat). Jak po- 
daje „Le Peuple", około 20 osób, 
przeważnie Włochów, niosących god- 
ła faszystowskie i uzbrojonych w 
pałki, urządziło manifestację przed 
domem ludowym. Młodzież socjali- 
styczna wystąpiła przeciwko mani- 
festantom, przyczem doszło do star- 
cia, podczas którego 7 osób odnio- 
sło rany. 

  

odda radjoinstalacja 

Kiepury 
3173 

Bankructwo „Derussy”. 
BERLIN, 4. XI. (Pat). Dzienniki 

donoszą, że w związku z bankruc- 
twem niemiecko-rosyjskiego towa- 
rzystwa filmowego „Derussa* zbie- 
gli z Berlina dwaj urzędnicy sowiec- 
kiego przedstawicielstwa handlowe- 
go w Berlinie, podejrzani o sprze- 
niewierzenie wysokich sum pienięż- 
nych. Dwaj inni kierownicy oddzia- 
łów importowego i transportowego 
w sowieckiem przedstawicielstwie 
handlowem zostali usunięci ze swych 
stanowisk, ponieważ nie zastosowa- 
li się do wezwania instytucyj so- 
wieckich do powrotu do Moskwy 
dla złożenia sprawozdania. 

potęgę głosu najwierniej 

„PHILIPSA 

Afera braci Sklarków. 
BERLIN. 4.XI. (Pat). Sensacyjna 

afera korupcyjna braci Sklarków 
wciąga w swój wir coraz to nowe 
osobistošci berlińskich kół komu- 
nalnych. Policji udało się wykryć 
szereg tajnych rachunków biežą- 
cych, prowadzonych pod kryptoni- 
mami dla ukrycia wybitnych fałszów 
magistratu berlińskiego. Pod rachun- 
kiem komunistycznego radcy  miej- 
skiego Degnera znajduje się kwota 
2,500 marek, jaką otrzymywał on 
miesięcznie od braci Sklarków. Ra- 
chunki innych osobistości wykazują 
jeszcze większe sumy. 

  

Kiepura 
  3174 

Jego szeroką skalę głosu odda tylko głośnik: 

śpiewa w RADJO!! 

Maxconi 
  

  

Echa rozruchów w Palestynie 

JEROZOLIMA, 4-XI. (Pat). Ko- 
misja, prowadząca śledztwo w spra- 
wie ostatnich rozruchów, oczekiwa- 
na jest we wszystkich miastach, 
gdzie miały miejsce rozruchy. Do 
komisji tej zgłaszają się tłumy Ara- 
bów, składających petycje i wyraža- 
jących swe pełne zaufanie komisji. 

Sprawa Jakóbowskiego. 

BERLIN. 4-XI. (Pat). Izba karna 
sądu krajowego dopuściła wniosek 
o wznowienie postępowania w spra- 
wie Jakóbowskiego, gdy tylko wy- 
rok przeciwko rodzinie Nogensów 
zostanie zatwierdzony przez trybu- 
nał państwa. 

  

  

    

Komisja konstytucyjna. 
WARSZAWA, 4-X1. (Pat). Na 

czwartek 7-go listopada r, b. wy- 
znaczone zostało posiedzenie ko- 
misji konstytucyjnej Sejmu, „którego 
porządek dzienny obejmować bę- 
dzie wniosek posła Sławka i innych 
w sprawie zmiany niektórych po- 
stanowień ustawy konstytucyjnej, w 
trybie przewidzianym dla jej rewi-* 
zji, oraz podobny wniosek P. P. 5., 
Wyzwolenia i Stronnictwa Chłop- 
skiego. 

Konferencja kancierza Millera 
z przywódcami stronnictw 

rządowych. 
BERLIN, 4-XI. (Pat). Kanclerz 

Miller zaprosił do siebie na środę 
przywódców stronnictw rządowych. 
Na konferencji tej omówiona ma 
być sprawa ostatecznego objęcia 
teki ministerstwa spraw zagranicz- 
nych przez Curtiusa oraz kwestja ob- 
jęcia opróżnionej teki ministerstwa 
gospodarki, do której kandyduje po- 
seł ludowy Albrecht. 

Ze względu na to, że centrum 
pragnie tekę ministerstwa; gospodar- 
ki zachować dla siebie, oddając do 
dyspozycji tekę ministerstwa spra- 
wiedliwości, konferencja zajmie się 
próbą załatwienia tej sprawy  spor- 
nej w drodze ugodowej. 

W piekle sowieckiem. 
HELSINGFORS, 4-XI. (Pat). Pra- 

sa donosi, že w ostatnich czasach 
zaczęli przybywać do Finlandji zbie- 
gowie ze znanego więzienia sowiec- 
kiego Sołowki. Wczoraj przybyło do 
Finlandji 13 mężczyzn i jedna ko- 
bieta, którym udało się uciec z So- 
łówki trzy tygodnie temu po zabi- 
ciu strażników. Uciekinierzy cały 
ten czas spędzili w okropnych wa- 
runkaćh, uciekając przez bezludną 
tajgę bez ciepłej odzieży i zapasów 
żywności, a nawet bez kompasu. 
Zbiegowie opowiadają o nieprawdo- 
podobnem okrucieństwie władz  so- 
wieckich w stosunku do więżniów 
w Sołówkach i o tragicznej śmierci 
w lutym r. b. 150 więżniów, którzy 
przed śmiercią byli torturowani w 
okropny sposób przez władze wię- 
zienne. 

HELSINGFORS, 4-XI. W uzu- 
pełnieniu doniesień o przybyciu do 
pogranicznej miejscowości Rowo-Ni- 
weni 14 zbiegów z Sołowek, dzien- 
niki podają, że oprócz nich podob- 
no w drodze znajduje się jeszcze 
60 uciekinierów, los których nie jest 
znany. 

Nowe awantury na politech- 
nice wiedeńskiej. 

WIEDEN. 4.XI. (Pat). Na poli- 
technice wiedenskiej przyszlo dzi- 
siaj znowu do awantur. W auli ze- 
brało się około 60 osób nie będą- 
cych słuchaczami politechniki. Wcho- 
dzących studentów witali okrzyka- 
mi: „Precz z żydami socjalistami!* 
Szczególnie burzliwe zajścia roze- 
grały się w czasie wykładu niemiec- 
ko-narodowego docenta dr. Turby, 
który na wstępie swego wykładu 
zapowiedział odczyt o traktatach 
pokojowych i niegodnem stanowisku 
pewnej części narodu niemieckiego 
w tej sprawie. Słowa te wywołały 
wśród studentów burzliwe manifes- 
tacje za i przeciw, przyczem doszło 
do bójki. Kilku studentów niemiec- 
ko-narodowych obsadziło wejście do 
sali wykładowej, aby przeszkodzić 
wejść studentom żydowskim i socja- 
listycznym. Rektor politechniki za- 
rządził natychmiastowy przymus le- 
gitymacyjny. Pedelowie zamknęli 
ramy gmachu i żądali od wszyst- 

kich osób, opuszczających go wyle- 
gitymowania się. Osoby, które nie 
posiadały legitymacyj, zostały przez 
policję zaaresztowane. 

114-LETNI OJCIEC 33 DZIECI. 

W miejscowości Richmond, w stanie 
Virginia, w Stanach Zjednoczonych mieszka 
leciwy ale czerstwy jegomość, niejaki Bur- 
bridge Colemn, który urodził się 1 stycznia 
1816 roku, a więc obchodzić będzie wkrótce 
sto czternastą rocznicę swych urodzin. Jest 
on najstarszym weteranem Wojny Secesyj- 
nej i był dwa razy żonaty. Z pierwszego 
małżeństwa ma żyjących 21 dzieci, zaś z dru- 

ga, żyjącą dotąd żoną — dwanaścioro, z któ- 
rych najmłodsze liczy dwudziesty rok życia, 
a więc przyszło na świat, gdy ojciec miał 
94 lata! 

  

  

  

ecznie zasługuje na miano najszczęśliwszego kantoru Loterji. 
Nowy plan gry 20-ej Loterji jest tak ułożony, że zapewnia 

Państwową Loterję Klasową na czele światowych loteryj jako najkorzystniejszą. Kolektura „NADZIEJA* znana 

i i skrupulatności w załatwianiu klienteli. i 

enie I-ej klasy odbędzie się już 14. i 15. listopada b. r.! 
losy kolektury „NADZIEJA* jest kolosalny, należy już dziś wystosować zamówienia następującej treści: 

.. losów całych po Zł. 40.—, .. . losów połówek po Zl. 20.—, 
uiszczę natychmiast po otrzymaniu losów blan- 

„Dokładny i:czytelny: adres; nast 4) 65% 

Nr. 253 (1598) 

  

    

   
   

    

     

    
   

    

na ogólną sumę 

  

Od szeregu lat wypłaca 

   

  

    Prof. Jan Baudouin 
de Courtenay. 

W niedzielę o godzinie 4-ej po 
południu zmarł w Warszawie zna- 
komity językoznawca, prof. Jan 
Baudouin de Courtenay. 

Urodzony w r 1845 w Radzymi- 
nie, ukończył gimnazjum realne w 
Warszawie, następnie kształcił się w 
warszawskiej Szkole Głównej, gdzie 
otrzymał stopień magistra nauk fi- 
lologiczno - historycznych, wreszcie 
słuchał wykładów w Pradze, Jenie 
i Berlinie. Wykładał na uniwersy- 
tetach w Kazaniu, Dorpacie, Peters- 
burgu, Krakowie i Warszawie. Na- 
pisał szereg cennych dzieł z zakre- 
su językoznawstwa w językach: pol- 
skim, rosyjskim, czeskim, słoweń- 

skim, niemieckim, francuskim i wło- 
skim. Od r. 1887 był członkiem 
Akademji Umiejętności w Krakowie. 

Prasa naukowa nie absorbowała 
wyłącznie zmarłego. Brał również 
czynny udział w życiu społecznem, 
walcząc niezłomnie 0 ideały spra- 
wiedliwości. wolności i tolerancji. 
Z tego powodu naraził się na ostre 
represje ze strony rządu rosyjskie- 
go. Jako zdecydowany bezwyzna- 
niowiec nie cieszył się popularno- 
ścią w szerokich kołach społeczeń- 
stwa polskiego, ale nawet wśród 
przeciwników ideowych. Zasługi nau- 
kowe, prawy charakter i niepospo- 
lita odwaga cywilna zmarłego jed- 
nały mu ogólne poważanie. 

Zgon prof. J. Baudouin de Cour- 
tenay okrywa žalobą m. inn. jego 
cėrką, profesora U.S.B. p. Cezarję 
Ehrenkreutzową. 

Camera obscura. 
Podaję poniżej fragmenty z regulaminu 

Wypożyczalni Książek przy Centralnym Za- 
rządzie Polskiej Macierzy Szkolnej (z Wil). 
według tekstu na kartce legitymacyjnej. 

„po przekroczeniu zapłaconego (!) czaso- 
kresu, choćby jednym dniem (!), liczy się 
za pełny następny miesiąc. 

„„.Książkę (!) nie można przetrzymywać 
dłużej niż 10 dni. 

..wszelkie upomnienia pisemne, wysyła- 
ne do abonenta przez pocztę idą (!) na je- 
go konto... 

..za zgubioną.. książkę musi abonent 
zapłacić odszkodowanie... względnie najda- 
lej tygodnia odkupić takową (!) 

„„Капс]а złożona służy jako gwarancja, 

że książka będzie w porzą tku (1) zwróconą. 
.„.złożona kaucja w żadnym razie nie upo- 

ważnia abonenta do zatrzymania wypoży- 
czonych książek, a te zawsze są własnością 
wypożyczalni, 

-..przy zgłoszniu wypisu... zwraca się а- 
bonentowi kaucja (!). i 

Takiego oto stylu, gramatyki i ortografji 
używa wypożyczalnia książek przy Central- 
nym Zarządzie Polskiej Macierzy Szkolnej 
z. Wileńskiej, z której korzysta przedewszy- 
stkiem młodzież. 

Możeby tak zmienić karty legitymacyjne 
czytelników, poprawiwszy przedewszystkiem 
tekst? hbg. 

KORZE OOA SNS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Wyszła z druku nakładem księgarni 

Józefa Zawadzkiego w Wilnie (Zamkowa 
22) książka p. t.: „Zarys prawa administ- 
racyjnego (Nauka administracji)", opraco- 
wana przez Magistra Praw Witolda Reissa, 
Radcę Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i wykładowcę prawa administracyjnego na 
Stud. Roln. Uniwersytetu S. B< w Wilnie. 
Książka ta obejmuje 370 stron druku i za- 
wiera zasady teorji prawa administracyjne- 
go, ustrój i zakres działania władz i urzę- 
dów państwowych i samorządowych, zasa- 
dy procedury administracyjnej (postępowa- 
nie administracyjne, egzekucyjne i karno-ad- 
ministracyjne z tekstami ustaw  wyjas- 
nieniami i t. d.), tudzież przepisy o państw. 
służbie cywilnej i o postępowaniu dyscyp- 
linarnem. Książka ta ma na celu zaznajo- 
mienie urzędników wszelwich resortów i 

samorządu zwłaszcza nieprawników) z za- 
sadami teorji prawa. Zawiera ona prócz te- 
go zbiór najważniejszych i najnowszych 
przepisów prawnych wedle układu i progra- 
mu, ustalonego przez Prezydjum Rady Mi- 
nistrów dla kandydatów, zdających t. zw. 
praktyczne egzaminy urzędnicze, zaznajomi 
też szerokie sfery obywateli z najnowszem 
ustawodawstwem administracyjnem. Cena 8 
złotych. 

— Władysław Szejnach. Z życia wielkiej 
pielęgniarki: Florencja Nightingale. Bibljo- 
teka Wydziału Opieki nad dziećmi i mło- 
dzieżą Ministerstwa Pracy i Opieki Społeez- 
nej. Warszawa 1929. Pokrótce opowiedzia- 
ny žywot niepospolitej kobiety, która wbrew 
opinji swej sfery poświęciła się ciężkiej 
pracy pielęgniarskiej, stworzyła niejako 
opiekę nad chorymi, tysiące kobiet do niej 
wprzęgła, pisała o tem dzieła i, obdarzona 
wszelkiemi zaszczytami i orderami, których 
nie pragnęła, zmarła w 1910 r. jako 90-letnia 
staruszka. Rząd zdecydował pochować ja 
w grobach zasłużonych w Westminster, ale 
ona wolała cichą mogiłę wiejskiej siedziby 
przodków. Bogactwo swe, stanowisko świa- 
towe, życie całe. poświęciła niesieniu uigi 
cierpieniom ludzkim. 

— Sprawozdanie z działalności zrzeszenia 
gosp. Polaków w kraju i zagranicą „Polska 
Ekspansja Gospodarcza* — Warszawa 1929, 
str. 62 z ilustracjami
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
< Ošwiata 

Zaczyna się sezon zimowy. Dłu- 

gie wieczory i w małych miastecz- 

kach nie mówiąc już wsiach, nuda, sa- 

motność, niewiadomo co robić? Ra- 

djo, dobrze jeżeli jest pod ręką, ratu- 

je od wielu nieszczęść: od melancho- 

dji i od pijaństwa. Bo z nudy ludzie 

piją, przynajmniej inteligencja. Ale 

nie każdy ma radjo. I ono zresztą nie 

wystarcza. Są bibljoteki. Owszem, ale 

często już wszystkie ciekawsze ksią- 

żki przeczytane, a na sprowadzenie 

nowych niema pieniędzy. Bywają 

przedstawienia amatorskie, to już jest 

rozrywka pociągająca wiele osób i 

przyjemnie łącząca zespół osób prag- 

nących w godziwy sposób zabawić 

siebie i drugich. Jeszcze te+zespoły i 

przedstawienia nie są w dostateczny 

sposób zorganizowane żeby sobie po- 

magać. Ale wiemy o próbach wyjaz- 

dów lepszych zespołów w sąsiedztwa 

i dobrze to się udawało. Zw. Teatrów 

Ludowych, który istnieje w Wilnie 

służy wszelkiemi informacjami z tej 

dziedziny i jak wiemy z ogłoszeń 

przygotowuje sztuki teatralne na a- 

matorskie teatry, przez ogłoszenie 

konkursu, na który już kilkanaście 

sztuk przysłano. Pozatem firma Za- 

wadzkiego wydaje Teatrzyk Wileński 

dla młodszych, a firma Lux Scenę Wi- 

eńską dla starszej młodzieży.. Obie te 

serje mają powodzenie, gdyż książecz- 

ki wychodzą w 2 — 3 wyd. i prędko 

się wyczerpują, a proszą o nie nietyl- 

Kko w wileńszczyźnie ale i w innych 

prowincjach Rzeczypospolitej. 

Poza temi rozrywkami kulturalne- 

mi mamy odczyty i wieczory literac- 

ko-deklamacyjne. W tej dziedzinie pa- 
nuje pewien chaos, któryby należało 

na Wsi. 
zorganizować systematycznie. Mia- 

nowicie różne organizacje, nie poro- 

zumiewając się ze sobą wysyłają pre- 

legentów i dane miejscowości mają 

odczyty za często lub za rzadko, 

sprzeczne ze sobą lub o podobnej tre- 

ści. Powinno by się otworzyć jakąś 

do tego centralę meldunkową. Zarząd 

Związku Literatów opracowuje teraz 

plan objazdu na prowincję w celu sze- 

rzenia czytelnictwa, referowania o no- 

wych książkach, skierowania gustów 

szerszej publiczności od Walłace'a do 

swojskiej literatury i rzeczy bardziej 

wartościowych. O takie odczyty pro- 

pagandowe, oświatowe i produkcje 

artystyczne utworów własnych pro- 

siły Zw. Lit. Wil. Nowogródek, Nie- 

świerz, Lida, Grodno, Słonim. Zapew- 

ne znajdą się i inne ośrodki. Do posz- 

czególnych członków związku zwra- 

cał się referat oświatowy Dyr. Kolei 

Państwowych, który gorliwie się zaj- 

muje szerzeniem w „Ogniskach“ kul- 

tury i wiedzy. Odczyty w ogniskach, 

leżących na drodze do większych OŚ- 

rodków, jak Grodno, Nowogródek, da- 

dzą się z łatwością zorganizować w 

łączności z produkcjami zespołowemi 

Plan takich podróży opracowuje się 

właśnie w Zw. Literatów i dobrze by- 

łoby żeby osoby i instytucje zaintere- 

sowane nadsyłały tam swe uwagi i de- 

zyderaty wyrażały. Związek Litera- 

tów w Wilnie postawiony jest w tem 

szczególnem położeniu, że musi na 

drugi plan odłożywszy swe prace ar- 

tystyczno-literackie, poświęcać dużo 

czasu sprawom społecznym. Zmienia 

to może po części charakter związku 

„zawodowego*, ale przynosi bodaj 

jakąś korzyść społeczną. 

      

‚ В 

Mižy obrazek humanitarnošci policjanta. 
Nieliczni pdróżni byli świadkami drobne- 

go wprawdzie wypadku, ale zato tem waż- 
niejszego, że świadczy o kulturze niektórych 
członków naszej policji. 

Do bufetu pierwszej i drugiej klasy w 

Białymstoku przychodzi nędznie ubrana ko- 

bieta z dzieckiem na ręku i prosi dzierżaw- 
cę o butelkę gorącej wody, gdyż jest zzięb- 

miętą i głodną, a na zapłacenie pieniędzy nie 

posiada. Dzierżawca nie chciał nawet słu- 
chać o tem, pomimo molestowań kobiety. 
Zainteresował się tem dyżurny starszy przo- 

downik, a wiedząc czem jest dla biednej ko- 

biety ciepła herbata, spróbował wstawić się 

do bufeciarza, a-gdy to nie pomogło, zapłacił 

sam ze swych szczupłych poborów, czyniąc 

w ten sposób dobrodziejstwo kobiecie. 

Obyż takich ludzi nasza policja miała jak 

najwięcej, moglibyśmy wówczas dumnie spoj 

rzeć w oczy Europie, albowiem w policjan- 

cie mielibyśmy nietylko stróża bezpieczeńst- 

wa, lecz przyjaciela i wychowawcę publicz- 

nego. 
mej 

Wypadek z autobusem pod Wilnem. 
W niedzielę rano na 5 kilometrze od 

miasta uległ katastrofie autobus idący z Mej- 

szagoły. 

RADOSZKOWICZE 
- Jeszcze o spółdzielczości. W N-rze 248 

Kurjera Wileńskiego czytamy z Radoszko- 
wicz odpowiedź na temat rozwoju spółdziel- 
czości. Podkreślić muszę, że z prawdziwem 
zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o zro- 
zumieniu przez Radę Gminną konieczności 
wzniesienia budynków dla potrzeb spółdziel- 
<zości. Projekt szybko ma być zrealizowa- 
ny, gdyż jak widzimy z tego wyjaśnienia — 
gmina już posiada śpichrz dowojenny, któ- 
ry niebawem do Radoszkowicz zostanie prze- 
niesiony. 

Ta radosna nowina da moralne prawo 
wszystkim tym, komu drogi jest sztandar 
spółdzielczości — upominać się w przysz- 
łości o ten budynek, sądzimy jednak, że nie 
zajdzie tego potrzeba, gdyż zapadła w tym 
względzie uchwała Rady Gminnej, napewno 
nie została przez nikogo wymuszoną. Co do 
rozwoju spółdzielni mleczarskiej, nie będę 
przytaczał tu bajki o gęsiach rzymskich, fa- 
ktem jedynie smutnym jest to, że żaden czło- 
nek zarządu gminy nie bierze obecnie udzia- 
łu w pracach spółdzielczych, aczkolwiek na 
terenie miasta Radoszkowicz są aż trzy spół- 
dzielnie. 

Z drugiej strony dotychczas nie było tu, 
(a miejmy nadzieję, że i w przyszłości nigdy 
nie będzie) żadnych prądów, zdążających do 
izolowania gminy od współpracy na polu 
spółdzielczem. To też niech ta cała, a o- 
"wocna polemika sprawi cud i pchnie wszyst- 
kich do wyścigu pracy, co niewątpliwie sta- 
nie się ku pożytkowi ojczyzny. L. A. 

Z nieustalonych przyczyn autobus skrę- 

cił nagle wbok i wywrócił się. 
Jeden z pasażerów odniósł lekkie rany, 

inni wyszli bez szwanku. 

NOWOGRÓDEK 
+ Otwarcie Izby Rzemieślniezej. W nie- 

dzielę o godz. 1-ej w poł. nastąpiło otwarcie 
Izby Rzemieślniczej. Otwarcia dokonał wo- 
jewoda Beczkowicz, który w przemówieniu 
podkreślił znaczenie i wagę dla rzemiosła 
kresowego powołania do życia tej instytucji. 
Następnie dokonano wyboru zarządu, w 
skład którego weszli: prezes Kleniewski Sta- 
nisław, wiceprezes Konopko i członkowie 
zarządu: Reźnik, Rodziewicz i Wudke. Ze- 
brani wysłali depesze hołdownicze do P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsu- 
dskiego i ministra Przemysłu i Handlu Kwia- 
tkowskiego. ' » 

GŁĘBOKIE 
+ Odezyty w  Kasynie Urzędniczem. 

Oddział Powiatowy i Ognisko Związku Pol- 
skiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
w Głębokiem rozpoczyna od najbliższych dni 
szereg stałych odczytów. 

Odczyty odbywać się będą w soboty, w 
miejscowem Kasynie Urzędniczem. 

Tematy odczytów zostaną wkrótce poda- 
ne do ogólnej wiadomości. 

Z POGRANICZA 
-- Ujęcie *echników komunistycznych. 

W rejonie W. Chutor patrol K. O. P. ujął 
2-ch techników komunistycznych, którzy u- 
siłowali w sposób nielegalny przedostać się 
przez t. zw. granicę zieloną. U aresztowanych 
wysłanników G. P. U. znaleziono szereg kom- 
promitujących instrukcyj i dokumentów. 

  

Z MUZYKI. 
Życie muzyczne Wilna już na 

«dobre się rozpoczęło, stwierdzając 
początek t. zw. sezonu zimowego. 

Mamy do  zanotowania kilka 
„audycyj tem znamiennych, że zor- 
ganizowanych wyłącznie z inicja- 
tywy miejscowych stowarzyszeń. А 
więc Wileńskie Towarzystwo Fil- 
harmoniczne rozpoczęło swoje dzia- 
łanie togoroczne koncertem symfo- 
nicznym. 

ŚProgram koncertu, którego dy- 
rygentem był p. Dziewulski, nie 
odznaczał się wprawdzie szczegėl- 
niejszem urozmaiceniem (znalazły 
się tam utwory grane u nas często 

i niezbyt dawno) jednakże uważamy, 
że typ koncertów symfonicznych 
porannych, który zdaje się w tym 
sezonie będzie dominującym, wy- 
magać musi programu właśnie o 
trwałej i znanej wartości. Wykona- 
nie poranku symfonicznego było 
staranne i muzykalne— koncert ten 
należy zaliczyć do zupełnie udanych* 
pod względem artystycznym. Na 
drugim koncercie Tow. Filharmonicz- 
nego wystąpiła znana już Wilnu 
skrzypaczka Irena Dubicka. W pięk- 
nej interpretacji artystki usłyszeliśmy 
doskonale zagraną Choconne Bacha, 
koncert Paganiniego, Melodje Sło- 
wiańskie Dworzaka i nieznane u nas 
brawurowe „Tańce rumuńskie" Bar- 
toka. 

Pod względem techniki wykona- 
nia naprawdę trudno artystce <co- 
kolwiek zarzucić, natomiast w in- 
terpretacji chciałoby się trochę mniej 
surowej akadamickošci, a więcej ży- 
«wego ciepła. 

Chwalebnem poczynaniem było 
wystawienie „Widm* Moniuszki w 
szacie scenicznej przez grono ama- 
torów, dzięki staraniom pp. Zyg- 
munta Dołęgi (kierownictwo mu- 
zyczne) i Adama Ludwiga (režy- 
serja). Dobrze przygotowane chóry 
akademickie, zupełnie odpowiedni 

soliści śpiewacy z p. Hendrych na 
czele, oraz p. Ludwigiem wyko- 
nawcą trudnej roli śpiewaczo—mó- 
wionej guślarza — złożyły się na 
widowisko naogół udane. W szcze- 
gółach wszakże były niedociągnię- 
cia, które należało i można było 
usunąć. — Co znaczył np. strój waj- 
deloty z czasów pogańskiej Litwy, 
u guślarza? Chemu niektóre „Widma* 
nie były widzialne, tylko słyszalne 
ito w zupełnem zgłuszeniu przez 
ukrywające je kulisy. 

tych warunkach oczywiście 
tekstu słychać zupełnie nie było. 
Czemu przywoływanie chóru do ła- 
du rytmicznego odbywało się za- 
pomocą uderzeń batuty o blaszany 
daszek żarówki, powodując dźwięki 
partyturą Moniuszki nie objęte? 
Wszystkie te mankamenty podkreś- 
lamy jedynie w przekonaniu, że 

. właśnie imprezy podjęte wyłącznie 
wysiłkiem artystów wileńskich win* 
ne być wolne od usterek mogących 
na przyszłość dyskredytować po- 
dobne poczynania. 

Wystawienie „Widm* (ub. z or” 
kiestrą) daje nadzieję, że równie 
pomyślnie udałaby się próba wy- 
konania niejednego dzieła scenicz- 
no-muzycznego, siłami będącemi już 
teraz do rozporządzenia. 

KURJER 

l jeszcze jedną inicjatywą po- 

ważniejszego znaczenia może się 

pochwalić ruch muzyczny ostatnich 

tygodni. 
Oto staraniem Związku Litera- 

tów, Dyrekcji Polskiego Radja i Wil. 
Tow. Filharmonicznego, zapowie- 
dziano cykl koncertów kameralnych. 
Podjęcie tej chwalebnej imprezy, 
sądząc z powodzenia artystycznego 
takiejże imprezy przeprowadzonej 

przed kilku laty przez konserwa- 

torjum Wileńskie i obecnie przyjęte 

zostało z wdzięcznością przez nie- 

licznych, ale stałych i wytrwałych 

zwolenników muzyki kameralnej. 

Pierwszy koncert miał w progra* 

mie muzykę polską. Zespół złożony 

z prof. Kimont-Jacynowej (fortepian) 

prof. Sołomonowa (skrzypce) i Ka” 

ca (wiolonczela) odegrał kwartet 

fortepjanowy op. 8. L. Noskowskie- 

go i sonatę na skrzypce i fortepjan 
I. Paderewskiego. 

Warunki akustyczne mało zna- 
nej zespołowi sali, nie pozwoliły mu 
w całej pełni na szczególną pre- 
cyzję dynamiczną, starannie jedna 
pod innemi względami wystudjowa- 
ny przez utalentowanych wykonaw- 
ców program, zostawił na słucha- 
czach najlepsze wrażenie, zwiększo- 
ne jeszcze zaletami lokalu bardzo 

odpowiedniego do intymnego cha- 
rakteru muzyki kameralnej. 

Planowo ułożony repertuar na- 
stępnych koncertów cyklu, zapowia” 
da szereg ciekawych wieczorów. 

; ży JA: 

EAST NSS ALI TUALETO 

Uczczenie „Reduty“. 

W dniu 29 b. m. upływa dziesięć 

lat od chwili, kiedy ,„Reduta* dała 
pierwsze swe przedstawienie, by 
następnie rozwinąć swą powszech- 
nie znaną, wspaniałą działalność we 
wszystkich dzielnicach  Rzeczypo- 
spolitej, w myśl szczytnego hasła 
pracy narodowej, zwłaszcza na kre- 
sach. Najdłuższy okres tej pracy 
przypadł w udziale naszej ziemi, to 
też nic dziwnego, iż społeczeństwo 

wileńskie podjęło odruchowo inicja” 
tywę należnego uczczenia zasług 
„Reduty“. 

Ukonstytuowal się w dniu 4 b.m. 
pod przewodnictwem prof. Ferdynan- 
da Ruszczyca, a przy udziale przed- 
stawicieli m. Wilna, nauki, sztuki, 
prasy, teatru i młodzieży akademic- 
kiej „Komitet Uczczenia Dziesięcio” 

letniej Pracy Artystyczno-Kultural- 
nej Zespołu „Reduty*. 

Komitet powyższy wyłoniony zo- * 

stał przez odbyte w tym dniu ob- 

szerniejsze zebranie organizacyjne, 

na które, na zaproszenie wojewody 

i prezydenta miasta zjawiło się liczne 

grono osób, Przewodniczył obradom 

wicewojewoda Kirtiklis. Na zapro- 

szenie komitetu przybędzie do Wilna 

zespół „Reduty* i da w dniu 29b. m. 

w teatrze Miejskim na Pohulance 

głośną sztukę „Uciekła mi przepió- 
reczka“ z udziałem dyr. Osterwy 
i p. Jaracza. 

Na uroczystem tem przedstawie- 

niu podczas antraktu przedstawiciele 
miasta i wszystkich sfer społecz- 
nych złożą „Reducie* hołd należny, 

przez usta przewodniczącego komi- 
tetu obywatelskiego, dalej reprezen- 
tanta Ministerstwa W. R.i O.P. 

oraz p. p. Śliwińskiego i Zelwero- 

Wręczony będzie adres i 

kwiaty. 
Po przedstawieniu ma się odbyć 

wspólna wieczerza lub raut. W naj- 

kliższych dniach komitet rozeszle 

do wszystkich ziem Rzeczypospoli- 

tej stosowne zaproszenia. Jubileusz 
„Reduty* ma być utrzymany w ra- 
mach skromnych, mimo to ma być 
godnem podkreśleniem zasług zna- 

komitego zespołu. 
Protektorat nad świętem „Redu- 

ty“ raczył objąć wojewoda wileński. 

Komitet zajmie się opracowaniem 
szczegółów, drukiem artystycznych 

pamiątkowych programów. Jak sły- 
chać, „Reduta* wydaje z powodu 

swego jubileuszu artystyczną księgę 
pamiątkową. (Pat). 

Zagadnienie osiowe. 
Byt nasz, byt naszej rodziny, zapewnienie 

jej możliwej egzystencji, mieszkania, żyw- 
ności, nauki dzieciom, światła, opału, ubra- 
nia, zdrowia ect., czyż nie jest osiowem za- 

gadnieniem każdego z nas? Każdy z nas, oj- 

ców rodzin, wie ile osobistych potrzeb trze- 

ba odmówić, aby naszym najdroższym było 
dobrze, niegłodno, ciepło... Nasze osobiste 
życie schodzi na plan drugi. 

Ale przez chwilę pomyślmy, coby się z 
naszą rodziną stało, gdyby nas Pan Bóg pe- 
wnego dnia odwołał? Mamy prawo postawić 
sobie takie pytanie. Czy pomyśleliśmy, że 
nietylko dzień dzisiejszy, ale zapewnienić 
rodzinie spokojnego jutra w razie naszej 
przedwczesnej Śmierci jest naszym obowiąz- 
kiem? 

Jeden jest tylko sposób na rozwiązanie 
tego niepokojącego, męczącego zagadnienia, 

to przymusowe, systematyczne, oszczędzanie 
drogą ubezpieczenia się na życie na rzecz 
rodziny w P. K. O. 

Drobne oszczędności wpłacone co mie- 
siąc w P. K. O. na opłatę polisy, utworzą po 
latach kilkunastu poważny kapitał, zabez- 
pieczający byt nasz i rodziny. 

Nie wolno nam zwlekać z tą naszą spra- 
wą. Czas nagli, życie ucieka. Zróbmy to nie- 
zwłocznie. Każdy oddział pocztowy udzieli 
nam informacji i przyjmie ubezpieczenie ży- 
ciowe P. K. O. 

Wszak żyjemy i poświęcamy się dla na- 
szych najdroższych. M. Cz. 

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

== i Rzeczną!!   

WODTCECNOSTRZI 

Zajście w restauracji „Polonia”. 
W nocy z soboty na niedzielę w restauracji „Polonja* wydarzył się 

wypadek, który dobitnie świadczy, do jakiego stopnia może zaćmić umysł 

nawet inteligentnego człowieka zacietrzewienie polityczne. 
Grupa oficerów poprosiła dyrygenta orkiestry o zagranie wiązanki 

piosenek legjonowych. Na dźwięk pierwszych strofek, zerwał się Z miej- 

sca siedzący przy jednym ze stolików adwokat Turski, z okrzykiem „Prze- 

stać grać”. Okrzyku jednak nikt nie usłuchał. Wówczas adw. Turski pod- 

biegł do dyrygenta orkiestry i wyrwawszy mu skrzypce z rąk strzaskał 

je na drobne kawałki. Powstało zamieszanie. 
: Świadkowie skandalu przyjęli groźną postawę wobec krewkiego 

gościa, domagając się wyjaśnienia takiego postępku. Znajdujące się w 
restauracji przyjaciele p. Turskiego, widząc jąki obrót przyjęła sprawa, 
wyprowadzili go czemprędzej z restauracji, chcąc nie dopuścić do grożą- 

cych p. Turskiemu przykrych konsekwencyj. W ten sposób cały incydent 

został „narazie zlikwidowany. 
W związku z powyższem oficerowie, na których prośbę grano te 

piosenki, powiadomili o całem zajściu Komendę placu, która zkolei po- 

czyniła odpowiednie kroki celem wyjaśnienia całej sprawy. Rezultat zaj- 

Ścia dla p. Turskiego, sądzić należy, nie będzie przyjemny. 

Zabójstwo czy samobójstwo? 
Śmierć 65-letniej staruszki. 

W ubiegłą niedzielę przy ulicy Żwirowa 

Góra 8, jeden z lokatorów zajrzawszy do 

mieszkania sąsiadki 65-letniej Weroniki Ta- 

raszkiewiczowej, znalazł ją leżącą koło łóż- 

ka w kałuży krwi. Ranna, którą chciano od- 
wieźć do szpitala zaraz po ulokowaniu w 
karetce pogotowia wyzionęła ducha. Nie zdo- 
łano nawet zapytać w jakieh okolicznościach 
została ona poraniana. Podczas oględzin na 
głowie Taraszkiewiczowej znaleziono 8 ran, 
zadanych siekierą i głębokie pchnięcie no- 
żem w okolicę serca. 

Zmarła cierpiała ostatnio na lekkie po- 
mieszanie zmysłów. Trudniła się żebraniną, 
lecz sąsiedzi utrzymują, że ma ukrytą znaez- 
ną sumę pieniędzy, krążą wersje, że chęć 
zawładnięcia majątkiem staruszki spowodo- 
wała, że dokonano na nią napadu. Niewy- 
kluczone również jest, że popełniła ona sa- 
mobójstwo, mimo że jest conajmniej niepra- 
wdopodobnem by miała ona tyle sił by zadać 

sobie aż 8 ran siekierą w głowę, a w dodat- 

ku pchnąć się nożem. (o) 
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Dziś: Zacharjasza i Elżbiety. 

Jutro: Leonarda W. 
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Wschód słońca—g. 6 m. 33 

Zachód „ —g.16 m. 7 

Spostrzeżenia Zakładu Kieteorologicznego 

U. S. B. z dnia 4 XI —1929 roku. 

Ciśnienie \ 
średnie w mi- ; 763 
limetrach | 

Temperatura ° 
srednia į AE 

Opady w mi- 
limetrach | 9 

Wiatr | zachodni. 

Uwagi: rano pochmurno, deszcz, wieczo- 

rem dość pogodnie. 

Minimum: -- 4 * 
Maximum: 4- 6 

Tendencja barometr.: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 

— Przeniesienia służbowe. Pan Minister 

Spraw Wewnętrznych rzeniósł radcę woje- 

wódzkiego p. Witolda Żórawskiego ze wzglę- 

dów służbowych do Urzędu Wojewódzkiego 

w Tarnopolu z jednoczesnem paruczeniem 

kierownictwa wydziału samorządowego w 

tymże Urzędzie. 

— Konferencja referentów bezpieczeństwa 

W dniu 4 b. m. odbyła się w wydziale bezpie- 

czeństwa urzędu wojewódzkiego, konferen- 

cja referentów bezpieczeństwa ze wszystkich 

starostw naszego województwa, pozostająca 

w związku ze zmianami organizacyjnemi w 

tych referatach. Konferencję zagaił p. wi- 

cewojewoda St. Kirtiklis. W toku narady po- 

szczególni referenci zdawali sprawę ze sta- 

nu bezpieczeństwa w powiatach. 

ADMINISTRACYJNA 
— Opłaty stemplowe. Władze centralne 

wyjaśniły swego czasu, iż opłaty stemplowej 

nie powinno się pobierać od wniosków ust- 

nych, niestwierdzonych. Czy dany wniosek 

ustny ma być zaprotokułowany, czy też nie 

pozostawione było uznaniu władzy admini- 

stracyjnej. Obecnie weszło w życie rozpo- 

rządzenie na mocy którego podlegają proto- 

kułowaniu wszystkie ustnie zgłoszone wnio- 

ski. W tym wypadku jednak zobowiązanie 

do uiszczenia opłaty stemplowej może mieć 

miejsce tylko wtedy, gdy podanie ustne we- 

dług przepisów ustawy stemplowej, ma to 

samo znaczenie, co podanie wniesione na 

piśmie. 
Jednocześnie zostało zaznaczone, iż wła- 

dze nie powinny zbyt pochopnie załecać da- 

nego wniosku, jako kwalifikującego się do 

zaprotokułowania. / 

MIEJSKA 

— Wiee P. P. S. nie odbyl się. W ubieglą 

niedzielę w sali kina „Heljos'* miał się od- 

być wiec sprawozdawczy P. P. S. z ostat- 

nich wypadków w Sejmie. Wiec jednak nie 

doszedł do skutku. 

— Posiedzenie komisji gospodarczej. We 

środę 6 b. m. w lokalu magistratu odbędzie 

się posiedzenie miejskiej komisji gospodar- 
czej, na którem omówiona zostanie sprawa 
wydzierżawienia Wileńskiemu T-wu Wioś- 
larskiemu miejsca pod budowę przystani na 

Wilji. ‹ 
— Asfaltowanie jezdni. Po wielu zawie- 

dzionych zapowiedziach, w dniu wczoraj- 

szym rozpoczęto nareszcie roboty nad as- 
faltowaniem jezdni na ulicy Mickiewicza 
(przed gmachem Sądów). Roboty te wyko- 
nywane przy pomocy specjalnie skonstruo- 
wanej maszyny wzbudziły swego rodzaju 
sensacje wśród przechodniów, którzy z wiel- 
kiem zainteresowaniem zgromadzili się na 
chodnikach ogłądając skomplikowany prze- 
bieg wykonywanych robót. 

— Skwer Franciszkański. Miasto nasze 
wzbogaciło się o jeden jeszcze skwer otacza- 
jący były kościół Franciszkański. Roboty 
ziemne nad niwelacją terenu i wytknięciem 
granic poszczególnych trawników i _ alei 
trwały przez całe lato. Usunięto pozatem kil- 
ka nazbyt wybujałych drzew w miejscu któ- 
rych, korzystając ze stosownej po temu pory 
zasadzono szereg planowo rozmieszczonych 
młodych drzewek. Poszczególne trawniki 
zostaną okolone szpalerami krzewów deko- 
rujących. Takiż sam szpaler zostanie zasa- 
dzony wzdłuż alei głównej. 

— Groch 0 ścianę! Mimo coraz to częściej 
powtarzających się alarmów prasy o fatal- 
nym stanie chodników asfaltowych na ul. 
Mickiewicza między Bankiem Polskim a za- 
ułkiem Ś-to Jerskim, gdzie głębokie doły w 
chodniku, w związku z ostatniemi deszczami 
zmieniły się w sadzawki, — nikt nic sobie 
nie robi z tego skandalicznego wprost stanu 
rzeczy i wszystko pozostaje tak jak było. 

Analogiczna sytuacja zachodzi na odcin- 

ku ul. Wielkiej między kościołem Św. Kazi- 
mierza i kinem „Piccadilli*, oraz na przes- 

trzeni między kinem Miejskiem a ul. Rud- 
nicką w których to miejscach stan chodni- 
ków jest również niemożliwy. 

— Nowe chodniki. Onegdaj przystąpiono 
do układania chodników betonowych na ul. 
Jezuickiej. Ulica ta jak wiadomo posiadała 

  

chodnik z płyt betonowych tylko z jednej 

strony z drugiej zaś istniały tylko powydzie- 

rane na pół „klawisze** drewniane. Do robót 
tych wzięto stare płyty i krawężniki usunięte 
z ostatecznie uporządkiwanych ulic śród- 
mieścia. 

Płyty te i krawężniki nieraz całkiem pra- 

wie nieuszkodzone i stosunkowo niedawno 

kładzione musiały być jednak usunięte ze 

względu na potrzebę utrzymania jednolitego 

charakteru nowych chodników na tle któ- 

rych partje ze staremi płytami odbijałyby 

rażąco, pomijając już tą okoliczność że 

przedtem stosowano inny system krawężni- 

ków niż obecnie i że szerokość chodników 

uległa w wielu miejscach zmianie. Pomysł 

zużytkowania starych płyt na uliczkach któ- 

re ich całkiem nie posiadają należy uznać 

za racjonalny. 
Również na ulicy św. Ignacego ułożono 

nowe chodniki na odcinku między ulicą Do- 

minikańską i wylotem ul. Jezuickiej. 

LITERACKA — 

— 79-ta Środa Literacka odbędzie się w 

siedzibie Zw. Literatów (Ostrobramska 9) 

dnia 6 listopada o godz. 19.30. Będzie to 

pierwszy w tym sezonie wieczór autorski. 

P. Tadeusz Łopalewski odczyta szereg swo- 

ich ostatnich, niedrukowanych utworów pro- 

zą, między innemi nowele i fragmenty no- 

wej powieści; autor pozatem czytać będzie 

najnowsze swe wiersze, a wśród nich, na- 

wiązując do ostatniej „Środy*, odpowiedź 
Towimowi na jego wiersz „Do prostego czło- 

wieka”. Odpowiedź jest zatytułowana: „Od 

prostego žolnierza“. 
Wieczór zakończy dyskusja. Wstęp dla 

członków zwyczajnych i sympatyków, oraz 

gości wprowadzonych przez członków zwy- 

czajnych. 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata gazet żydowskich. Na pod- 

stawie polecenia Starostwa Grodzkiego or- 

.gana policyjne dokonały w dniu wczoraj- 

szym konfiskaty nakładu czasopism żydow- 

skich „Cejt” i „Wilner Tog* za umieszczenie 

niezgodnej z prawdą wiadomości telefoni- 

cznej z Warszawy. 

WS8JSKOWA 

— Zebrania kontrolne. Dziś we wtorek 

do zebrań kontrolnych mają się zgłosić 

wszyscy szeregowi rezerwy i pospolitego ru- 

szenia urodzeni w roku 1889 z nazwiskami 

rozpoczynającemi się na litery L, L i M. 
Jutro litery N, O i P. 

SPRAWY _ AKADEMICKIE 

— Z Koła Prawników U. S. B. Zarząd 

Koła podaje do wiadomości, iż Turniej Kra- 

somówczy odbędzie się dnia 14 listopada r.b. 

W turnieju mają brać udział Studenci Wy- 

działu Prawa i doktoranci Wydziału Prawa. 

Zapisy osób, pragnących wziąć udział w tur- 

nieju, przyjmuje Zarząd Koła w godzinach 
urzędowania do dnia 8 listopada włącznie, 

w lokalu własnym Zamkowa 11. Przy zapi- 

sie będzie pobierane wadjum w wysokości 

5 zł. Tematem mowy na turnieju będzie prze- 

mówienie obrończe lub oskarżające, w zwią- 

zku z casusem prawnym, który otrzymuje 

się przy zapisie. 
— Żarząd chóru akademickiego komuni- 

kuje, że w misterjum muzycznem „Widma“ 

chór brał udział w składzie powiększonym 

przez p. Rożkową (sopran) i p. Paksiównę 

(alt), którym na tem miejscu zarząd składa 
serdeczne podziękowanie. 

Jednocześnie zarząd komunikuje, że pró- 
by chóru będą się odbywały we wtorki i 
piątki o godz. 8-ej wiecz. w „Ognisku* a- 
kademickiem (Wielka 24). 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— QOdezyty Czerwonego Krzyża. W zro- 

zumieniu konieczności zapoznania szerokich 
warstw ze sposobami zwalczania gruźlicy, 
tego najstraszniejszego wroga ludzkości, dr. 
Antoni Borowski, naczelny lekarz Wileńskie- 
go Towarzystwa Przeciwgruźliczego, wygłosi 
odczyt na temat „Zapobiegawcze zwalczanie 
gruźlicy”. 

Ze względu na temat, niewątpliwie odczyt 
ten obudzi wielkie zainteresowanie, dając 
możność wszystkim bez wyjątku zapoz- 
nania się ze sposobami zwalczania tej stra- 
sznej choroby, dziesiątkującej nasze społe- 
czeństwo. 

Odczyt zostanie wygłoszony w sali kina 
„Šwiatowid“, Mickiewicza 9, dnia 10 listo- 
pada r. b. o godz. 12-ej w południe. 

Wejście bezpłatne. 
— Zebranie „Peowiaków* kresowych. 

W dniu 10 b. m. o godz. 11-ej rano w sali 
kasyna oficerskiego przy ul. Mickiewicza 13 
odbędzie się zebranie organizacyjne byłych 
Peowiaków z Kresów, zamieszkałych obec- 
nie na terenie Wileńszczyzny. 

— Z Polsk. T-wa Eugenicznego. 7-go li- 
stopada w czwartek w Poradni Eugenicznej 
(ul. Żeligowskiego 4) Dr. A. Borowski wy- 
głosi odczyt na temat „Zwalczanie gruźlicy 
dawniej i dziś”. Początek o godz. 6-ej w. 

— Walne zebranie Policyjnego Kl. Sport. 
odbyło się w Wilnie 3 b. m. przy udziale 
delegatów z terenu województwa. Na zeb- 
raniu tem byli obecni również powiatowi 
komendanci policji. Przy tej sposobności od- 
była się w wojewódzkie komendzie policji 
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pod przewodnictwem inspektora Konopki 

konferencja powiatowych komendantów, na 

której omawiano sprawy służbowe i organi- 

zacyjne, dotyczące stanu bezpieczeństwa. 

SPRAWY ROLNE 

P. Minister Reform Rolnych prof. Stanie- 
wicz, w dniu wczorajszym odwiedził Wileń- 
skie Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, gdzie odbył z dyrektorem Towarzy- 
stwa p. Makowskim, konferencję na tematy 

najbardziej aktualne w chwili obecnej dla 
rolnictwa Wileńszczyzny. Następnie p. Mini- 

ster odwiedził poszczególne oddziały Towa- 
rzystwa interesując się ich pracami w kie- 

runku podniesienia kultury rolnej woje- 

wództwa: 

ZE ZWIĄZKUW I STOWARZYSZEŃ 

— Podziękowanie. Komitet odbudowy 

kościoła garnizonowego św. Ignacego skła- 
da najserdeczniejsze podziękowanie wszyst- 

kim ofiarodawcom i biorącym udział w lo- 

terji na tenże kościół, a przedewszystkiem 

Szanównym Paniom Organizatorkom, z nie- 
strudzoną panią inż. Wilczewską na czele, 

jak również panu dyrektorowi firmy „Ele- 
ktrolux* za bezinteresowne odstąpienie lo- 
kalu, „Bóg zapłać” 

Odbiór fantów wygranych jeszcze może 

być uskuteczniony dn. 5 b. m. od godziny 
13—15 w Elektroluksie. 

SPRAWY BIAŁORUSKI: 

— Sprawa 400-lecia „Statutu Litewsk.*. 
W dniu 2 listopada r. b. odbyło się posiedze- 

nie Komitetu Obchodu 400-lecia „Statutu Li- 

tewskiego”, na którem omawiano szereg kwe- 

styj związanych z obchodem. Na tem posie- 

dzeniu Komitet Obchodowy zorganizował 

szereg poszczególnych sekcyj mających się 

zająć szczegółami obchodu, a mianowicie se- 

kcje: naukową, gospodarczo-finansową i or- 

ganizacyjno-propagandową. Zgodnie z uch- 

wałą Komitetu Obchód ma się odbyć w dniu 

30 listopada r. b. w Wilnie a później nieco 

w główniejszych ośrodkach białoruskich na 

prowincji, 

TEATR i MUZYKA 
—Teatr miejski na Pohulanee. Niezwy- 

kłe powodzenie, jakiem cieszy się krotoch- 
wila polska „Maman do wzięcia* zniewala 
dyrekcję do utrzymania tej świetnej sztuki 
jeszcze czas jakiś na repertuarze. 

Dziś „Maman do wzięcia** 
Codziennie odbywają się przygotowania 

do wystawienia „Sen nocy letniej" Szekspira. 
Teatr miejski „Lutnia*. Dziś po raz dru- 

gi „Złote Wilno* nowa aktualna rewja wi- 
leńska Świętochowskiego i Drwicza, składa- 
jąca się z nieznanych piosenek, skaetchów, 
rewellersów i produkcyj tanecznych. Całość 
ujęta w 14 barwnych obrazów na tle dekora- 
cyj art. malarki Lidji Cholet. Początek o 
godzinie 8 wieczorem. Bilety po cenach zwy- 
kłych do nabycia w kasie zamawiań od11—9 

W przygotowaniu jeden z najcelniejszych 
utworów B. Winawera „R. H. Inżynier". 

— R. H. Inżynier. W teatrze „Lutnia od- 
bywają się ostatnie próby pod kierunkiem 
reżysera Jerzego Waldena, ze współczesnej 

komedji „R. H. Inżynier”, Brunona Wina- 

wera. 
— Gorczyńska w Wilnie. Ulubienica Wil- 

na znakomita artystka, Marja Gorczyńska 
wystąpi na czele własnego zespołu w teatrze 
miejskim „Lutnia* dwukrotnie, we środę 6 
i we czwartek 7 listopada w świetnej sztuce 
Verneuilla „Radość kochania". 

Bilety do nabycia w kasie zamawiań od 
godz. 11 do 9 w. 

— Uroczysty wieczór ku ezci E. Orzesz- 
kowej. W czwartek 7 b. m. w Teatrze miej- 
skim na Pohulance odbędzie się uroczysty 
wieczór ku uczczeniu Elizy Orzeszkowej. 
Wieczór rozpocznie przemówienie prof. 
Kolbuszewskiego. Program składać się będzie 
z inscenizowanych utworów E. Orzeszkowej: 
„A. B. C.*, „Gloria Victis* oraz „Zimowy 
wieczór* w wykonaniu zespołu dramatycz- 
nego teatrów miejskich. Inscenizacji utworu 
„W zimowy wieczór* dokonał W. Hulewicz 

Wieczór E. Orzeszkowej wywołał wielkie 
zainteresowanie. 
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WTOREK, dnia 5 listopada 1929 roku 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Poranek mu- 
zyki popularnej. 13.10: Komunikat meteoro- 
logiczny. 15.40: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 16.00: Komunikaty or- 
ganizacyj społecznych. 16.15: Gramofon. 
17.00: Audycja dla dzieci. Opowieści histo- 
ryczne wygł. Hanna Kozłowska. 17.25: „Ką- 
cik dla panów* wygł. Karol Wyrwicz Wi- 
chrowski. 17.45: Koncert. 18.45: Pierw- 
sza wesoła wizyta w Anglji* odczyt wygł. 
prof. dr. Wincenty Lutosławski. 19.10: Popu- 
łarny kurs literatury polskiej. 19.30: Kurs 
języka niemieckiego (lekcja 2), prowadzi dr. 
Włodzimierz Jacobi. 19.45: Program na środę. 
19.50:: Opera z Poznania oraz komunikaty 
z Warszawy. 

  

ŚRODA, dnia 6 listopada. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Poranek mu- 
zyki popularnej. 13.10: Komunikat meteoro- 
logiczny. 15.40: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 16.00: Komunikaty orga- 
nizacyj społecznych. 16.15: Koncert orkie- 
stry wojskowej 1 p. p. Leg. pod dyr. kap. 
Feliksa Koseckiego. 17.00: Audycja dla dzie- 
ci „Nauczyciele sieroty* zradjofonizowana 
nowela J. W. Kraszewskiego. 17.25: Niespo- 
dzianka. 17.45: Koncert. 18.45: Kwadrans a- 
kademicki. 19.05: Audycja wesoła: „Naresz- 
cie w Paryżu” fragment V z powieści Lejki- 
na „Nasi zagranicą”. 19.30: Kurs języka wło- 
skiego (lekcja 2), prowadzi dr. Janina Rost- 
kowska. 19.45: Program na czwartek, sygnał 
czasu z Warsz. i rozmaitości. 20.05: „O po- 
etach Kwadrygi* odczyt wygłosi Jerzy Wy- 
szomirski. 20.30: Koncert, feljetony, komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 

KINA I FILMY 
NOWE KINO. 

(„Słońce*) 

W niedzielę został otwarty nowy kinema- 
tograf w Wilnie, w gmachu przy ul. Dąbro- 
wskiego 5. Jest to, jedna z b. wielu imprez, 
które gościły w ciągu — bodajże dwudzie- 
stolecia' (jeśli nie więcej) w tym lokalu. 
Przedsięwzięcie ostatnie jest zakrojone dość 
poważnie, oby też utrzymało się dłużej niż 
poprzedzające. Sądząc z pierwszego wraże- 
nia, można go uznać za pierwszorzędny ki- 
noteatr narówni z „Heljosem* i „Hollywo- 
od*, choć zdaje się, że liczbą miejsc im nie 
dorównuje. Urządzony jest dosyć solidnie, 
acz jeszcze niezupełnie, co ma być wykoń- 
czone niebawem. Przydałoby się zwłaszcza 
nieco więcej krzeseł w poczekalniach. 

Wybrano na początek film pierwszorzę- 
dny z takiemi gwiazdami jak sławna Joan 
Cravford i bardzo piękny Nils Asther. Temat 
mimo że wzięty ze słynnej sztuki p. t. „Ad- 
rienne Lecovreur“, jest dość już zużyty w 
filmie. Już nieraz widzieliśmy tych książąt 
„Mauretanji'* czy „Bałkanji*, te rewolucje 
przeciwko despotom—uzurpatorom, powołu- 
jące na tron prawych jego dziedziców etc. 
Wszystko jest jednak zrobione tak dobrze, 
że pozwala patrzeć z przyjemnością. Przy- 
czyniają się do tego zarówno świetni wyko- 
nawcy, jak i zręczna doskonale, dowcipnie 
powikłana fabuła. Piękne kobiety w bajecz- 
nych toaletach, urodziwi mężczyźni, efek- 
towne wnętrza — czegoż więcej narazie po- 
trzeba? (sk) 
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Z ruchu strzeleckiego. 
Udział strzelców wileńskich 
w uroczystościach warszaw- 

skich. 
Celem wzięcia udziału w uroczystościach 

11-ej rocznicy odzyskania niepodległości — 
w dniu 9 b. m. wyjeżdża z Wilna do Warsza- 
wy kompanja honorowa Strzelców Wil. 

W sobotę rano od udających się do War- 
szawy strzelców przed Urzędem Wojewódz- 
kim odbierze raport p. wojewoda Wł. Racz- 
kiewicz. 

Zakaz działalnośi partyjnej 
strzelców. 

Komenda Główna Związku Strzeleckiego 
wystosowała do wszystkich podwładnych 
oddziałów rozkaz, w którym w związku z 
ożywieniem działalności stronnictw polity- 

  

BY. s . ч 

Kimo Fliejskie 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

Od dnia 5 do 10 listopada 
1929 r. włącznie będzie 

wyświetlany film: 

W rolach głównych: Lionel Barr 
Kasa czynoa ou godz. % m, 30. 

i Tryumfalny pczebój sezonu! 
Dziś! Władca sere niewieścich 

cznych zakazuje strzelcom oficjalnego udzia- 
łu w tej działalności. Niedopuszczalny jest 
zwłaszcza udział umundurowanych strzel- 
ców w zebraniach i wiecach politycznych. 
Za zorganizowany udział strzelców w podo- 
bnych wypadkach Komenda Główna pocią- 
gać będzie do odpowiedzialności właściwych 
komendantów. 

SPORT 
Apel Wil. Okr. Zw. Narciarskiego. 

Wileński Okręgowy Związek Narciarski 
zwraca się z apelem do wszystkich klubów 
sportowych i stowarzyszeń P. W. nie nale- 
żących jeszcze do Związkus Narciarskiego 
by zechciały łaskawie zgłosić swój udział za- 
pisując się na członków Związku, celem 
wspólnej pracy w nadchodzącym sezonie nar- 
ciarskim. Zarząd Związku szczególną zaś u- 
wagę chce zwrócić na powstające narciarst- 
wo na prowincjach dając mu zdrowe i silne 
podstawy rozwoju. 

Iwan Petrowicz i posągowo 

KSU ROCE R 

Wszelkie zgłoszenia i informacje kiero- 
wać należy do Sekretarjatu Związku „Wilno, 
Dowództwo 1 p. p. Leg. Wileński Okręgowy 
Związek Narciarski". 

Ż RUCHU ORGANIZACYJNEGO. 
Walne zebranie S. N. A. Z. S. 

11-go listopada b. r. odbędzie się walne 
doroczne zebranie Sekcji Narciarskiej A.Z.S. 
w lokalu Związku ul. Ś-to Jańska 10 z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie. 2) Wybór przewodniczące- 
go zebrania. 3) Odczytanie protokółu po- 
przedniego walnego zgromadzenia Sekcji. 4) 
Odczytanie sprawozdań zarządu i komisji 
sportowej. 5) Odczytanie sprawozdania ko- 
misji rewizyjnej. 6) Rozdanie odznak P.Z.N. 
7) Wybory nowego zarządu. 8) Wnioski ustę- 

pującego zarządu i 9) Wolne wnioski. 

Zarząd Sekcji uprasza wszystkich człon- 
ków Sekcji oraz sympatyków i gości o jak- 
najliczniejsze przybycie. 

Zebranie rozpocznie się o godz. 20-ej. 
Walne zebranie Wil. Okr. Zw. Pływackiego. 

Poezątek ssansów od godz - 4-ej, 

Lil Dagower w swej najnowszej kreacji, 

  

KINO - TEATR piękna potężnem arcydziele 

HELIOS" : 
Wileńska 38. $9 e62 ое@ 

Waruszający dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Olśniewsjąc: h t I K t gra potentatów ekranul Przepiękne kobiety, Mistrzowska ja — = I ans I 6, 8 110,15, 

Dziś dawno oczekiwany filmi ii KINO-TEATR Superfilm produkcji swiatowej, sezonu 1929-30 r. RÓ ń R 5 H R į 6 i 
» 4 

„ИО° 
Mickiewicza 22. 

2 Dziš i dni 
Kino Kolejowe natępnych! 

Nadzwyczajny 0GNISKO, ŽŽ 

Nieśmiertelne arcydzieło ALEKSANDRA DUMASA 
Role główne kreują 3 gwiazdy międzynarodowe: LIl Dagover, Bernard Goetzke i Jean Angelo. 

Film „Hrabia Monte Ghristo" jest owocem pracy umysłu ludzkiego, prześcigający pod względem techniki, fabuły, 
szaleńatwa i okrucieństwa, najśmiełszy wymysł fantazji ludzkiej. 
gra artystów. Niezliczona ilość statystów. Wokonanie powyższego filmu kosztowało 6.000.000 dolarów. Specjalną 

W sobotę i w dni świąteczne początek o godzinie 4, 5.30, 7, 
W poczekalni tranemiejstradjowa: 

ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. 

Przepiękny dramat dworski w 10 aktach 

8,30 i 10.25 wiecz. 

„Arólewska kochanka” 
Rzecz dzeje się we Francji za panowania Ludwika XV. 

Niewidziany przepych wystawy. Mistrzowska 

W rolach 

  

obok dworca kolejow. głównych: Dorota Gisch, Antonio Moreno i inni. Nad program: 66 
‘ Pom komedja w 2 aktach. Począt-k ssansow 0 z. 5, w niadziele i swięta o g 4. „Papa się zgadza 

KINO DZIŚ rewja gwiazd: Emil Jannigs, Konrad Veidt i Elżbieta Bergner w flnie nad filmy 

Piccadilly 
Wielka 42, Tel. 17-85, podług utworu Osipa Dymowa. 

Dlaczego kobieta zd radza? SBa” 
Wielki pisarz O. Dymow i utalentowany reżyser Paweł Czinner pouczą Was 

ze srebrnej karty ekranu, dlaczego małżeństwo nowoczesne jest nietrwałe. 

Dziś Fllm ze śpiewem! Hold Francji dla genjusza Polski! Nieśmiertelny dramat wielkich uczuć wielkiego człowieka 

Współczesny 

KINO 

LUX 
Mekiewicza 11. 

Najpiękniejsze epokowe 
arcydzieło Miłość i lzy Szopena i 

W roli Szopena — Pirre Blanchar. Arystoxracja pulska i francuska. Powstańcy. żołnierze rosyjscy ete. 
KONCERT. Podczas seansów znana śpiewaczką wykona utwory SZOPENA. Dla młodzieży dozwolone 

. Qsny miejsce od 40 gr. Początek o godz. 1-oj. 

  

  

DZIŚ! Najwybitniejszy szlagier obecnego sezonu! Arcydzieło filmowe przewyższające grą i napięciem drama- 
KINO-TEATR tycznem, najcel- Fascynująca symfonja miłości na egzo- 

niejsze filmy BIAŁA NIEWOLNICA tycznem tle wschodu w 12 aktaeh, 
doby ostatniej Rolę araba, żywiołowego demona i bru- 
talnego zdobywcy serc ucieleśnia WŁODZIMIERZ GAJDAROW. Rolę pięknej angielki, kochanki arabskiego 
księcia odtwarza z niebywałą finezją Liana Hald. Dumę i energję, siłę i szlachetność Europejczyka uosabia 

Wielka 36. kreacja Karola Wanela. Dzika, zmysłowa córa arabji, królowa haremu, wampira gorących nocy afrykańskich, 
olśniewająca Renee Havibel. 

Polskie Kino DZIŚ! Najnowsza kreacja POLI NEGRI 

WANDA 
ul. Wielka 30, tel.14-81 

Przepiękny 

„Spowiedź uczciwej kobiety”... 
W roli główaej Pola Negri i Arnold Kent. Nad program: „NARZECZONA Z KONIECZNOŚCI'' Komedja w 2 akt. 

W rolach tytułowych: JOAN CRAWFORD, 

SŁOŃCE | „SenoMiłości” ;-- 

  

NILS ASTHER i AILEEN TRINGLE 

Początek seansów o g. 4-ej, 6-ej, 8-ej i 10.15 w. 
BEN-HURA — Fried Niblo 

  

KINO-TEATR 

SŁOŃCE 
ul. Dąbrowskiego 5. 

Już otwarte   
  

W. SOMERSET - MAUGHAM. 

od dn. 3 list. 99 

4) 

NA OKRĘCIE. | 
(Z cyklu: „SAMOTNE DUSZE*). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Gładkie morze, mieniące się pod 
promieniami słońca niczem szklana 
tafla, było puste i wrogie, jak życie, 
w którem nie było dla niej miejsca. 
W ciągu trzech dni nie spotkali ani je- 
dnego okrętu. Od czasu do czasu gła- 
dka powierzchnia kreśliła się na 
mgnienie oka lotem wyskakującej z 
morza ryby. Upał był tak wielki, że 
nawet najwytrzymałsi pasażerowie 
zaprzestali gier pokładowych i rozpo- 
starli się na leżakach. Reszta zeszła 
do kabin. Przed chwilę zjedzono 
lunch. 

Nadszedł Linsell i usiadł obok niej. 
— A gdzie szanowna małżonka — 

zapytała pani Hamlyn. 
— Nie wiem, gdzieś tu musi być. 
Oburzyła ją jego obojętność. Czyż 

nie widzi że żona i doktór flirtują na 
dobre? A przecież jeszcze nie tak da- 
wno musiała go obchodzić. Małżeń- 
stwo ich było bardzo romantyczne. 
Zaręczyli się kiedy ona jeszcze była 
pensjonarką, a on bezwąsym młodzie- 
niaszkiem. Musieli stanowić zachwy* 
cającą i wzruszającą parę, promienie- 
jacą młodością i miłością. I tak pręd- 
ko znużyli się jedno drugiem. Jekież 
to smutne. Co to mówił jej, pani Ham- 
lyn, mąż? 

REDAKCJA | ADMIRISYNACH Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz, we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

ZENA PRENUMERATY: 

— Przypuszczam, że po powrocie 
do kraju zamieszka pani w Londynie? 

- zapytał leniwie Linsell poto tylko, 
aby coś powiedzieć. wz 

„  — Pewnie — odpowiedziała obo- 
jętnie. 

Ciężko było pogodzić się z faktem, 
że nie miała się gdzie udać i że nikogo 
nie obejdzie to, gdzie ewentualnie za- 
mieszka. , 

Asocjacja pojęć skierowała jej my- 
śli na Gallaghera. Zazdrościła mu za- 
pału z jakim powracał do ojczyzny, 
bawiła i wzruszała bujna wyobraźnia 
plantatora, z jaką opisywał przyszłą 
swoją siedzibę i przyszłą żonę. Przy- 
jaciele pani Hamlyn w Jokohamie, 
którym powierzyła w zaufaniu swoją 
tajemnicę rózwodową, zapewniali ją, 
że wyjdzie za mąż powtórnie. Ona sa- 
ma nie bardzo się kwapiła do powtó- 
rzenia nieudanego eksperymentu, a 
zresztą większość mężczyzn głęboko- 
by się namyśliła, nimby zaproponowa- 
ła małżeństwo kobiecie czterdziestole- 
tniej. Pan Gallagher marzył o mło- 
dej, hożej osobie. 

— (o się dzieje z panem Galla- 
gherem — zapytała potulnego pana 
Linsella. 

SEN O MIŁOŚCI" 
W rolach głównych pełni czaru i uroku Joan Crawford w najlepszej swej kreacji i genjalny 
Nils Asther. Reżyserja Fred Nibie twórcy filmu Ben-Hura. Początek seansów og. 4,6,8i8.15 w. 

dramat 

w 10 akt.   
— Nie widziałem go już od paru 

dni. 
— To pani nie wie? Chory. 

Biedny. Cóż mu jest? 
Ma czkawkę. 

Pani Hamlyn roześmiała się. 
— Nie choruje się przecież na 

czkawkę. 
— Doktór jest zaniepokojony. 

Próbował wszelkich środków, jak do- 
tąd bez skutku. : 

— Dziwne. 
Zapomniała o tem kwrótce, ale na 

drugi dzień rano, spotkawszy dokto- 
ra, zapytała o Gallaghera. Ku jej 
zdziwieniu wesoła chłopięca twarz 
młodego lekarza okryła się cieniem 
smutku. 

— Bardzo chory, bardzo. 
— Na czkawkę? krzyknęła 

zdumiona. 
Niemożliwe było brać na serjo te- 

go rodzaju niedomagania. 
— Nie może jeść, wszystko odda- 

je zpowrotem. Nie może sypiać i 
jest straszliwie wyczerpany. Próbo- 
wałem wszelkich możliwych środków. 

Zawahał się. 
— Io ile nie uda mi się prędko 

zaradzić tej czkawce — to nie wiem, 
jak się to skończy. 

Pani Hamlyn zdrętwiała. 
— Ależ on taki silny, taki pełen 

życia! : 
— Cheialbym ,żeby go pani teraz 

zobaczyła. 
— Qzy nie miałby nic przeciwko 

temu? 
— Z pewnością nie. 

mną. 
Proszę za 

waż 
K Ras ER>SK 1 

W dniu 14 listopada b. r. o godz. 19 w 
lokalu Banku Gosp. Krajowego odbędzie się 
doroczne walne zgromadzenie Wil. Okr. Zw. 

Pływackiego. й ? 
Walne zgromadzenie Wil. Okr. Związku 

Lekkoatletycznego 
W piątek, dnia 15 listopada b. r. o godz. 

19-ej w lokalu Okr. Ośr. W. F. Wilno odbę- 
dzie się doroczne walne zgromadzenie Wil. 
Okr. Związku Lekkiej Atletyki. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Zuchwała kradzież w Magfótracie. W 

sobotę po skończonem urzędowaniu w lo- 

kalu magistratu m. Wilna popełniono zuch- 

wałą kradzież w wydziale opieki społecznej, 

skąd po wyważeniu drzwi wejściowych skra- 

dziono maszynę do pisania systemu „Remin- 

gton“, Jednocześnie złodzieje przedostali się 

do referatu wojskowego skąd skradli dużych 

rozmiarów plan m. Wilna. 

  

KUP LOS 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
ZAMKOWA 9 

Gdzie padły duże wygrane w V klasie. 
  Cena całego lósu 40 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

, losu 20 zł. — — 

Powiadomione o powyższem władze bez- 

pieczeństwa wpadły na trop złodziei, któ- 

rych aresztowano. Maszyna została odnale- 

ziona i zwrócona wydziałowi opieki społeczn. 

— Okradli posta. W dniu 3 b. m. Dwor- 
czaninowi Ignacemu posłowi białoruskiemu 
ul. Piwna 13 z jego mieszkania skradziono 
różnej garderoby oraz 1500 zł. w gotówce na 
ogólną sumę 3.000 zł. Złodzieje przedostali 
się do mieszkania usunąwszy zasówki od 
drzwi. 

— Ucieczka złodziejki. Filipowiczówna 
Zofja ul. Mostowa 6 zameldowała o kradzie- 
ży różnej garderoby na sumę 100 zł. przez 
Podmostównę Helenę. Podmostówna zbiegła. 

— Ładna zabawa. Branicki Piotr lat 12 
ul. Kurlandzka 44 i Żałubin Teofil ul. Kur- 
landzką 10 obrzucali się kamieniami wzaje- 
mnie. Żałubin trafił Branickiego cegłą w gło- 
wę wskutek czego trafiony stracił mowę. 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło rannego 

se szpitala św. Jakóba w stanie bardzo cię- 
żkim. 

  

KUP LOS 

   1/ losu: 10 zł. 

  

  

20 PAŃSTWOWEJ LOTERII KLASOWEJ w KOLEKTURZE 

! 
į 

ł 
    

КАМа ь A.N O V A" 
  

Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energję, jędrność ciała, 
usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny Środek, to pić 

„G L 
smaczną, zdrową, zupelnie nieszkodliw 
jak rėwniež zalecaną w racjonalnem odžywianiu dzieci. 

Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorom w majątku Żuki ziemi Wileńskiej. 

Wilno, ul. 3-g0 Maja JE 9-10, A. KUSTER. Udziela się iuformacyj i 
przyjmuje się zamówienia: 

Cena: 15 zł. klg.; 1/2 kig. 8 zł. 

| 

| KAWĘ 

- OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

do publicznej wiadomości, że w dniu 26-go listopada 
1929 roku sprzeda w drodze publicznego przetargu 
ofertowego różne materjały i przedmioty: 

W magazynie zasobów na st. Brześć II. 
kabel toamy 75. La a 0NB BBOKkIE: do biura przy ul. Portowej 23 m. 19 od go- 
kroksztyny do słupów telegraficznych , 577 i ; ‚ > 0 
kolanka do parowego ogrzewania. ‚ 4.36% : KIER 
i inne, 

'W magazynie zasobów na st. Łapy. 
resory parowozowe, tendrowe i wagonowe 2.261 

255 mtr? szkło przezroczyste w taflach . . 
pasy pareiane używane i t. p. 

Warunków przetargu i szczegółowych laformacyj 
udziela Wydział Zasebów (IL piętro, pokój Nr. 38) 
w dnie urzędowe od 12 do 13. 

OGŁOSZENIE 
Dyrekeja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

na dzień 26 listopada 19029 roku przetarg ofertowy 

2.400 mtr.* 
ь 600 mtr.* 

Szczegóły w Wydziale Zasobów Dyreżcji K. P. 
w Wilnie, ul. Słowackiego 2, III piętro, pokój 38. 

na dostawę: 
desek i bali sosnowych. 
desek i bali dębowych. 

Dyrekcja K. P. Wilno 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje | 

do ogólnej wiadomości, że w dniu 7-go lis- 

topada r. b. o godz. 10 rano w sali licyta- 

cyjnej przy ul. Trockiej Na 14 odbędzie się 
licytacja różnego rodzaju spzrętów domo- 

wych oraz maszyny garbarskiej zasekwestro- 

wanych u poszczególnych płatników w celu 

pokrycia zaległości podatkowych. 

MAGISTRAT. 

Gallagher został przeniesiony z ka- 
biny do szpitala okrętowego. 

Zbliżając się do wejścia usłyszeli 
głośną czkawkę. Odgłos ten będący 
zazwyczaj objawem przejedzenia, wy- 
dawał się przedewszystkiem šmiesz- 
ny. Ale wygląd ofiary dziwnego nie- 
domagania przyprawił panią Hamlyn 
o silne  wstrząśnienie.  Plantator 
schudł bardzo silnie, i na karku po- 
tworzyły mu się fałdy luźnej skóry. 
Pod opalenizną przeświecała choro- 
bliwa bladość skóry. Oczy pełne prze- 
dtem śmiechu i radości życia, uderza- 
ły wyrazem posępnej rozpaczy. Wiel- 
kiem ciałem wstrząsała bezustannie 
czkawka, w której nie było teraz nic 
rażącego. Pani Hamlyn ten dźwięk 
z niewiadomego powodu. wyda się 
dziwnie przerażający. 

Na jej widok chory uśmiechnął 
się uprzejmie. 

— Ogromnie panu współczuję 
— rzekła. 

— Nie umrę na to — wysapał z 
trudem — ujrzę jeszcze zielone brze- 
gi Erynu. 

Obok łóżka siedział jakiś człowiek 
który ujrzawszy wchodzących, wstał. 

— Pan Pryce — przedstawił le- 
karz. — Były mechanik z plantacji 
pana Gallaghera. 

Pani Hamlyn skinęła głową. 
Był to właśnie ow pasażer drugiej 

klasy, o którym plantator wspominał 
w czasie dyskusji nad balem kostju- 
mowym. Odznaczał się bardzo ma- 
łym wzrostem, ale był zażywny, krze- 
pki i pewny siebie i z twarzy jego bi- 
ła sympatyczna zadzierzystość. 

Wysyła się za zaliczką pocztową, 

ANOVA“ 
| 
| 

na serce, | 

| 
     

  

  
    

podaje 

e) 

  

  

J i) 
Popierajcie Ligę Morską i Rzeczną! 

GEMABZEREANEZABKANAM 

Nr. 253 (1598) 

— Zamach samobójczy. Łukaszewicz Wi- : 
told ul. Krakowska 37 wypił esencji octowej 
Pogotowie przewiozło go do szpitala w stanie 
niezagrażającym życiu.. Przyczyna — ciężkie 
warunki materjalne. 

— Podrzutek. Przy ul. Zawalnej 23 zna- 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 0- 
koło 2 miesięcy z kartką „Jest ochrzczony 
na imię Lonia Majmit“. Podrzutka umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 
KADROWCA EESTI IGO NP POŁ WPRO 

Rozmaitości 
ILU JEST ANALFABETÓW NA ŚWIECIE? 

Według danych, zgromadzonych i opu- 
blikowanych ostatnio przez federalny wy- 
dział szkolnictwa w Waszyngtonie z ogólnej 
liczby ludności świata ponad dziesięć lat ży- 
cia, a wynoszącej 1.363.900.000 osób, nie n- 
mie ani czytać ani pisać 850.000.000 osób to 
jest 62 proc. 

65 Dzieje walk o wolność 
i niepodległość Ameryki. 

53 : Aktów !0. 
ymore, Lonis Wolheim i Caroline Dempster. Reżyserował D. W. Griffith. 

ЁЕ 

A 
KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

ОНО i YTAOGKTORNA 
ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
książki. alscedędów 

państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

  

majątek przemysłowy 

  

i za płacą miesięczną, oraz prowizją, przyj- 
mie się kilka inteligentych pań i panów do 
lekkiego podróżowania z życiowo ważnym 
artykułem. Wymagane poręczenia. Tylko os0- 
biste zgłoszenia z oryginalnemi dokumentami 

в № stałe miejsce E 
pod Wilnem około 

300 ha. przy gotówce 
12.000 dolarów. 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
  

kig. 

jar wyżej. 

3097 

sopiśmie Technicznem we Lwowie. 
3083 

Przetarg publiczny, 
Dyrekcja Dróz Wodnych w Wilnie, ul. Adama 

Mickiewicza 23 podaje do wiadomości, iż w dniu 14 
listopada 1929 r, o godz. ll-ej w biurze Dyrekcji 
odeędzie się przetarg publiczny ofertowy na dostawę 
2-ch ekakawatorów parowych: jeden typu eiężkiego 
na podwoziu gąsienicowem z łyśką wleczoną z do- 
datkowem ramieniem sztywnem, drugi typu lekkiego 

Oferty należy przesyłać pod adresem Dyrekcji 
do dnia 14 listopada 1929 r. do godz. 10-ej. 

Warunków dostawy oraz waselkich wyjaśnień 
udziela oddział mechaniczny Dyrekeji Dróg Wodnyeh 
w Wilnie w godzinach urzędowysh. 

Szczegółowe ogłoszenie przetargu umieszezono 
w Monitorze Polskim w dniu 31-X r. b,, oraz w Cza- 

Akuszerka 

Maja Brzezia 
przyjmuje od 8 rane 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m, 4. W. Zdr. 

Nr. 8098 

POTRZEBNE 
dla R w śródmieściu 

oko- 8-6 5ow. mieszkanie 
lub też 2 pokoje z me- 
blami lub bez, nie wyżej 
ll-go piętra. Mieszkanie 
opłacę zą rok zgóry. 
Zgłoszenia pod: Miekie- 
wieza 60 m.3, dla „A. B.* 

3145-1 

    

Dyrekcja. 

    Ez 

ECOLE -PIGIER de PARIS darzeddje się 
pensjonat dla miodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 

handlowość 
DOM 

RENNE (Seine). Stenografja, 
i język francuski.   

— (Cieszy się pan, że wracacie do 
kraju? — zapytała pani Hamlyn. 

— Jakżeby nie, proszę wielmożnej 
pani — odpowiedział. 

Intonacja z jaką były wypowie- 
dziane te słowa, dała jej poznać, że 
ma przed sobą londyńczyka z ludu, i 
w sercu jej wezbrała sympatja do ty- 
powo rozsądnego, pogodnego i bez- 
troskiego osobnika. 

— Pan nie z Irlandji? — zapy- 
tała z uśmiechem. 

— Nie, panienko, moje strony to 
Londyn, ale psiakość nie martwiłbym 
się, gdyby tam moja noga więcej nie 
postała. 

Pani Hamlyn nigdy się nie obraża- 
ła gdy ją brano za pannę. 

— Pójdę ja, proszę wielmożnego 
pana — rzekł mechanik, zwracając się 
do swego pana, przyczem wykonał 
ręką taki gest, jakby chciał unieść 
czapki, chociaż był z gołą głową. | 

Pani Hamlyn zapytała chorego, 
czy nie mogłaby mu być w czem po- 
mocną, poczem zabawiwszy u niego 
parę minut wyszła razem z doktorem. 

Pryce czekał za drzwiami. 
Czy mógłbym prosić panienkę o 

chwilę rozmawy? — zapytał. 
— Owszem 
Kabina szpitalna znajdowała się 

od strony rufy. Stanęli koło barjery i 
spojrzeli na pokład, gdzie na zakry- 
tych lukach wylegiwali się leniwie nie 
będący na służbie marynarze. 

— Sam nie wiem, jak mam za- 
cząć — rzekł mechanik. 

W głosie jego brzmiał ton niepew- 
ności, a na ruchliwej, pomarszczonej 

mictwa przyjmaje od godz. 12—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Š-to Jańska 1, Telefon 3-40, 

miesięcznie x cdaoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

FIEEEFEEFFFEFEFEFE 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
[IELSLALHLECALEACEJLACAL=LCAL=I=IL=) 

S na Zwierzyńcu 
z powodu wyjazdu. 

O warunkach 
dowiedzieć się: 

Uli. Lwowska 12-4 
  

  

twarzy, malowała się dziwna, obca jej 
powaga. 

— Służyłem u pana Gallaghera 
przez cztery lata i lepszego od niego 

człowieka ze świecą szukać. 
Zawahał się ponownie. 
— Bogiem, a prawdą nie podoba 

mi się to wszystko. 
— (o się panu nie podoba? 

— Jeżeli się panienka pyta, to po- 
wiem, że on patrzy na księżą oborę. 
Doktór o tem nie wie. Powiedziałem 
ale ani nie chce słuchać. Myśli że je- 
stem głupi. 

— Nie trzeba upadać na duchu, 
panie Pryce. Doktór jest powagą, choć 
taki młody, i ludzie nie umierają na 
czkawkę. Jestem pewna, że za dwa, 
trzy. dni pana Gallagher będzie zdro- 
wy i wesoły. 

—Wiie panienka kiedy się to zaczę- 
ło? Jak nam tylko ląd zeszedł z oczu 
A ona przepowiedziała mu, że już ni- 
gdy nie zobaczy swego kraju. 

Pani Hamlyn odwróciła się i spoj- 
rzała w twarz małemu mechanikowi, 
którego przewyższała wzrostem naj- 
mniej o trzy całe. 

— 0 kim pan mówi? 
— Mnie się widzi, że ona jego za- 

czarowała, jeżeli panienka rozumie 
co to znaczy. Lekarstwa jemu nie po- 
mogą. Panienka nie wie, co to są ma- 
lajskie baby, a ja znam je, jak zły 
grosz. 

   

(D. c: n.) 
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Dyrektor wydaw 
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