
Tak jak przypuszczaliśmy, wiado- 

iności o rewclucji w Rosji Sowieckiej 

w znacznym stopniu były przesadzone. 
Rewolucja w pełnym tego słowa zna- 

czeniu nie miała miejsca. Skorzystał z 

tego Tass i gorączkowo protestował, 

zaprzeczał, bronił się. Obecnie Stalin, 

«tóry od kilku lat nie udzielał się wca- 

'ę w prasie, w niezmiernej łaskawości 

przyjął na auuiencji przedstawiciela 

jednej z angielskich gazet, z którym 

raczył ..dowcipkować. — Skąd po- 

thodzą te wieści? — zapytał dzien- 

nikarz, jeżeli jak twierdzicie panowie 

(w rozmowie brał udział również Wo- 

roszyłow) nic wogóle, ale to zupełnie 

nic nie zaszło i nikt nawet nie zosłał 

aresztowany? -— Z Rygi, proszę pana 

— brzmiała odpowiedź. — Przyznać 

trzeba, że Rygi nie lubią w Moskwie 

okropnie. Już jeden z dyplomatów so- 

wieckich wyraził się kiedyś wręcz, że 

„to gorod spletni*. Dlaczego jednak w 

danym wypadku z Rygi? — Stalin 

zdaje się bardzo lekceważy te wszyst- 

kie niepokojące i elektryzujące świat 

wieści, w czan:buł zaliczając je do rze- 

du zwyczajnych kaczek  dziennikar- 

swych, puszczarych dla napchania se1 

sącjami szpalt dzienników. — Woro- 

szyłow ujmuje kwestje poważniej, u- 

simiechając się znacząco twierdzi, žė 

puszczają te wieści biali „bandyci* z 

vai i Berlina, którym wiecznie zale- 
ży na utrzymaniu o Sowietach opinii 

jako o państwie, które lada chwila wy 

wróci się do góry nogami, w ogólnem 

trzęsieniu pogrzebie komunistów i sta 

nie się zaowu monarchią absolutną. — 

Tak sobie pozwalał Woroszyłow żarto 
wać o rzekomych niepokojach w Ro- 

gii. — Co się dzieje w łonie partji i 

sfer rządzących? — Nic, absolutnie nic 

godnego pragnień chciwych  dzienni- 

karzy gazet burżuazyjnych. Na Szipkie 
wsio spokojno. Nic więcej po: nad ko- 

munikat Tassu, trochę tylko ironii. 

Oto wszystko. 
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Oczywiście wiemy o tem dobrze, 

iż mimo pogłosek Stalin żyje i rewo- 
iucji w Moskwie nie było, władza po- 

zostaje w rękach komunistów i na- 
wet tych samych komunistów. Coś się 

'. jednak stać wogóle musiało. Masowe 
areszty dygnitarzy sowieckich nie ule- 

gają najmniejszej wątpliwości i w da 

nym wypadku żadnym zaprzeczeniom 
__. wierzyć nie potrzeba. Należy się li- 

czyć, iż lada chwila wybuchnie nowy 

wielki proces, nowa trockjada.  Nie- 
watpliwie też obecny proces przemy- 

wy w Moskwie znakomicie sprzyja 

ukryciu zakulisowych ' posunięć i 
| aresztów. Ostatecznie, gdyby nawet 

| generał sowiecki Blucher nie byt a- 

iesztowany, jak to twierdzą moskiew - 

,_ skie źródła urzędowe, nie zmienia to 
postaci rzeczy, ja kkolwiek nie ulega 

również najmniejszej wątpliwości, że 
aresztowany on jest, narówni z innymi 

wymienionymi dygnitarzami. 

Berliński socjalistyczny „Vorwirts* 
zamieszcza dłuższy artykuł i korespon 

dencję z Moskwy na temat źródeł któ- 
'e wywołały pogłoski o przewrocie i 
zamachu na Stalina. Zdaniem pisma 

* wszystkie te wiadomości są najzupeł- 

uiej prawdziwe, jedynie tylko może 

nie zawsze oddane wiernie w szczegó- 

łach. Ta okoliczność sprzyja niezmier- 

nie szerokim dementom urzędowym 
sowieckim. -—-— Według wiadomości 

„Vorwartsu* w Moskwie odbywają się 
w tej chwili gwałtowne przesunięcia 
na najwyższyci: stanowiskach urzędo- 
wych, a to w związku nie tylko z wy- 

krytym zamachem wewnętrznym, ałe 

ze spodziewanemi frondami poszcze- 

gólnych grip i pojedyńczych osób, któ 
re nieraz poprostu szukają ujścia dla 
swych wybujałych / indywidualności. 

Podłożem takich rewolucyjnych ru- 

chów jest teren ciągłych bardzo śmia- 
1ych eksperymentów gospodarczych, 
uprawianych obecnie przez rząd so- 
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wiecki. Na tle niezadowolenia tłumów 
żerują jednostki. 

Musiało coś zajść poważnego w 

Sowietach i jedynie zawdzięczając nie 
zwykle wytresowanej ajenturze GPU, 

terrorowi wewnętrznemu, nie istnie-- 

niu wolnej prasy i t.d. — dowiemy się 

o tem grubo później. — Oto zadanie 
wszystkich mniei więcej kompetent- 

nych polityków i publicystów. —jeden 

z doskonałych niemieckich znawców 

obecnej Rosji Sowieckiej w ten sposób 

scharakteryzował panującą tam sytu- 

ację: nigdy żadnej wiadomości o wybu 

chłych rozruchach i rewolucji nie na- 

leży brać na serjo; nigdy nie należy 

brać na serjo zapewnień, że w Sowie- 

tach wszystko spokojnie... — Nie dziś 

to jutro. Jeżeli przedsięwzięte za- 

wczasu kroki uniemożliwiły przewrót. 

i zamach, to może on jutro wybuchnąć 

ze zdwojoną siłą. LK 

MINISTROWIE NIEMIECCY W 

OPOLU. 

BERLIN. (PAT). — Minister spraw 
wewnętrznych dr. Wirth oraz sekre- 
tarz stanu dr. Abegg po przybyciu 
do Opola odbyii konierencję z przed- 
stawicielami wszystkich stronnictw po 
litycznych, z wyjątkiem komunistów. 

  

Przedstawiciele rządu informowali się 
przytem szczegółowo o sytuacji na 
Górnym Śląsku Niemieckim. W cza- 
sie konferencji reprezentanci wszyst- 
kich ugrupowań politycznych zapew- 
niali, że Górny Śląsk -nie uczyni nic, 
coby mogło pokrzyżować politykę rza 
du Rzeszy. Konierencja miała się przy 
czynić do odprężenia napięcia, jakie 
powstało wskutek podburzeń ze stro- 
ny hittlerowców i Stahlhelmu. 

ZGON SŁYNNEGO PODRÓŻNIKA 

PODBIEGUNOWEGO. 

LONDYN. Z Oslo donoszą: Zmarł 
tu znany podróżnik podbiegunowy Ot- 
to Sverdrup, przežywszy 74 lat.“ 

Sverdrup towarzyszył Nansenowi w 
jego słynnej wyprawie polarnej, oraz 
xierował samodzielnie  ekspedycjami 

| naukowemi w kraje podbiegunowe. 

NAPAD BANDYTÓW NA OKRĘT. 

SYDNEY. O niezwykłym wypadku 
donoszą z Sydney, w Australji. Oto 0- 
kręt „Cathay”, który wypłynął  wie- 
czorem z portu Sydney, mając na po- 
kładzie 250 osób, był widownią bez- 
czelnego napadu bandyckiego. 

W pewnej chwili do kabin najbo- 
gatszych pasażerów wdarli się zło- 
czyńcy, zrabowili wszelkie klejnoty 0- 
raz porfele pasażerów. Na pokładzie 
nikt nie podejrzewał napadu, a w sali 
restauracyjnej statku odbywał się w 
pełni dancing. - 

Złodzieje korzystając z mroku nocy 
uciekli na łodziach. ? 

  

SPRAWA ZAMORDOWANEGO 
POLICJANTA 

KATOWICE. Bestjalska zbrodnia doko- 
nana w Golasowicach na osobie śp. przod. 
Jana Sznapki, doczekała się kłamliwego о- 
świetlenia że strony niemieckiej. 

Strona niemiecka twierdzi mianowicie, że 
zbrojne Pogotowie ludności, spowodowane 
zostało koniecznością samoobrony. W dniu 
krytycznym zaś, według tego* oświe- tenia pastor  Halifinger,  bawiący na 
rozprawie sądowej w Zorach, miał jakoby 
być śledzony przez powstańców, którzy na 
stępnie z chwilą kiedy ten otwartym powo- 
zem odjechał do Golasowic, puścili się ja- 
kody za nim w pościgź autem ciężarowem, /о czem został przez specjalnego posłańca 
ostrzeżony. Goniec ten miał ponadto zawia- 
domić, że gotuje się napad na plebanię. 

Na skutek alarmu komendant miejscowe- 
80 posterunku policji przod. Sznapka udał 
Się w kierunku Domu Związkowego. W od- 
ległości około 50 metrów od domu rzuciło 
się na niego kilka osób i ciężko poranili go 
nożami i kijami. 3 

W związku z tem przytrzymano szereg 
osób jako podejrzanych o pośredni wzgłęd- 
nie bezpośredni udział w zabójstwie. Stwier 
dzić należy, że pastor Halfinger, ktėry na- 
tychmiast wiedział o zajściu i ciężkiem pora 
nieniu przodownika, nie zawiadomił o tem 
władz bezpieczeństwa, natomiast żona i dzie 
ci jego opuściły natychmiast Golasowice i 
przebywają w Bielsku, sam zaś pastor znikł 
bez śladu. 

Obdukcja zwłok, dokonana przez  ko- 
misję, wykazała, że ofierze zadano ogółem 
18 ciosów. Kilka ran ma głębokości ponad 
8 centymetrów. 

Śp. Sznapka żył przypuszczalnie po za- 
danin śmiertelnej rany jeszcze około 2 go- 
dzin. W tym czasie mogłaby. być pomoc le- 
karska skuteczna. 

  

Opłata pocztowa wiszczona ryczaltem. 
Redakcja rękopisów niezamówienych nie zwraca. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. Į 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. i 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie; — Księgarnia K. 
DUKSZTY — Baiet Kciejowy. 
GŁĘDOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
KHORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep Tyioniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedno: 

Administra- 

DELL SRAORCETA 

szpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. m iai 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjniuje zastrzeżeń co 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — ao Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — garnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

    

  

  

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia I-wa „Fłach*. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł, Rynett $ — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Wickiewicza 24, F. įuczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg., Kol. „Ruch*, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Komunikaty MAŁ 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

  

SŁAWEK - PREMIEREM 
WARSZAWA. 28. 11. (tel. wł. „Słowa”) Dzisiaj po poł. odbyło się po- 

siedzenie Rady Ministrów, po którem wydano komunikat oficjalny, zapowia- 

dający bliskie ustąpienie rządu Marszałka Piłsudskiego i powołanie na sta- 

nowisko prezesa Rady Ministrów kandydata zaproponowanego przez Prezy- 

denta Rzeczypospolitej a mianowicie pułk. Walerego Sławka. 

Komunikat urzędowy mówi jednocześnie, że dymisja rządu Marszałka 

Piisudskiego nastąpi dopiero wówczas, kiedy pułk. Sławek sformuje nowy 

gabinet, co ma zająć kilka dni czasu. Mianowanie nowego Rządu można się 

spodziewać około dnia 9 grudnia t.j. około daty zebrania się nowego sejmu. 

Na stanowiskach ministrów przewidywane są zmiany niewielkie, natomiast 

spodziewają się ogólnie powołania p. Becka na stanowisko wice - ministra 
Spraw Zagranicznych, oraz inż. generała Norwid - Neugebauera na stanowi- 

sko wice - ministra Robót Publicznych. 

Podział mandatów z list państwowych 
WARSZAWA. 28. 11. (tel. wł. „Słowa”) W najbliższy poniedziałek 

odbędzie się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, na którem doko- 

nany będzie pod”ał mandatów do senatu z list państwowych. 

Nota Niemiec do Ligi Narodów 
W SPRAWIE ZAJŚĆ NA G. ŚLĄSKU. 

BERLIN. (PAT), — Nota niemiecka do Ligi Narodów w sprawie mniej 
szošci niemieckiej w Polsce obejmuje 30 stronic. : 

Jednocześnie z nadejściem do Genewy zostanic ona przez przedstawi- 
cieli dyplomatycznych Rzeszy wręczona ministrom spraw zagranicznych w 
Londynie, Paryżu i Rzymie. > 

Powody, które skłoniły rząd Rzeszy do odstąpienia od pierwotnego za- 
miaru zgłoszenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady po dykto 
wane zostały, w-g półurzędowych informacyj niemieckich, względami na to, 
że na nadzwyczajnej sesji, która «nogłaby być zwołana najprędzej w dniu 
10 grudnia br., mocarstwa, zasiadzjące w Radzie, byłyby reprezentowane 
tyiko przez swych przedstawicieli dyplomatycznych w Bernie Szwajcarskiim. 

W takich warunkach wywody ministra Curtiusa mogłyby zostać przyję 
1е tylko do wiadomości. Rząd Rzeszy natomiast przywiązuje jak najwię 
wagę, aby nad materjałem skargi wniesionej przez Niemcy rozwinęła się na 
forum Ligi najbardziej wyczerpująca debata, w której wyniku Rada powzię- 
łaby niedwuznaczną decyzję. 

Na przesunięcie skargi do Sesjt zwyczajnej Rady, rozpoczynającej się 
w połowie stycznia 1931 r. zdecydował się rząd Rzeszy tem bardziej, iż wiaś 
nie na tej sesji obecni będą ministrowie spraw zagranicznych mocarstw za- 
siadających w Radzie Ligi. 

PRASA NIEMIECKA O ZŁOŻONEJ SKARDZE ! RÓWNOUPRAWNIENIU 

MILITARNEM. 

Prasa nacjonalistyczna domaga sie z naciskiem, ażeby skargę w sprawie mniej- 
szości niemieckiej w Polsce połączyć konsckwentnie z niemieckiemi postulatami rozbro- 
jeniowemi, nad któremi toczą się obecnie debaty w Genewie. 

Jeśli kiedykolwiek — pisze „Deutsche Tageszeitung' —. to obecna właśnie sytuacja 
na Gornym Śląsku wskazuje, że nadeszła chwila stoso wna do ogłoszenia zobowiązań 
rozbrojeniowych, nałożonych na Niemcy przez traktat wersalski za nieistniejące, równo- 
cześnie zaś zażądania przyznania Niemcem równouprawnienia militarnego oraz wyciąg- 
nięcia z tego praktycznych konsekwencyj. 

Cała prasa, począwszy od dzienników podkeeśla, iż wysyłając swą notę rząd Rzeszy 
po raz pierwszy występuje na terenie międzynarodowym z samodzielną akcja dyploma- 
tyczną w obronie mniejszości niemieckiej w Polsce, dotychczas bowiem ograniczał się 
rząd Rzeszy tylko do popierania skarg, zgłaszanych przez mniejszość niemiecką do Rady. 

Mac Donald uzyskał większość 
LONDYN. (PAT). Izba Gmin odrzuciła 229 głosami przeciwko 234 

zgłoszony przez konserwatystów wniosek, wyrażający rządowi votum nie- 
ufności. 

_ Minister turecki w Rzymie 
zagranicznych 

  

   

RZPM. (PAT). Włochy zgotowały tureckiemu ministrowi spraw 
Tewiik - Ruchdi - Bey*owi przyjęcie zgoła niepowszednie. Ž 

Mąż zaufania Kemala - PJaszy w pierwszym dniu pobytu swego w Rzymie był 
przyjęty przez króla, a następnie odbył dłuższą konferencję z Mussolinim 4: Grandim. 
Prasa w szeregu artykułów: podkreśla znaczenie wizyty, zgóry zastrzegając się przeciw 
łączeniu jej ze spotkaniem medjolańskiem Grandi z Litwinowem. 

Proces „partji przemysłowej” 
WEZWANIE NOWYCH ŚWIADKÓW. 

MOSKWA. (PAT), — Tass donosi: Na wczorajszej rozprawie wieczor- 
nej przychylając się do prośby Ramzina, Czarnockiego : Kalinnikowa, sąd wy 
słuchał ich dodatkowych wyjaśnień. Oskarżyciel p. Krylenko oświadczył, Że 
mino iż oskarżeni zeznali, że mówili szczerą prawdę, niemniej jednak na 
podstawie materjałów któremi rozporządza, oskarżyciel sądzi, iż szereg kwe- 
styj nie zostało jeszcze należycie wyjaśnionych. Dlatego też domaga się on 
powołania kilku nowych świadków - inżynierów: Nolde, Kirpotenko, Kra - 
sowskiego, Michalenko, Seidlera, Sparro, Sirocińskiego. prof. Jurowskiego 
i Ostapskiego, który był oskarżycielem publicznym w prociesie szachtyńskim 
oraz członkiem CIK ZSSR. Po wysłuchanin: opinji obrony w tej sprawie sąd 
po naradzie przychylił się do wniosku prokuratora, domagającego się we- 
zwarią świadków. Następne posiedzenie wyznaczono na piątek godz. 5 po 
południu. 

Przyznanie nagrody Nobla 
OSŁO (PAT). — Nagroda pokojowa Nobla za rok 1929 otrzymał były 

sekretarz stanu Kellog, nagrodę zaś na rok 1930 szwedzki arcybiskup Natan 
Soederblum. i ; 

Ekspedycja prof. Weqenera zaginęła 
. Od dwóch miesięcy brak jest wszelkich wiadomości o uczestnikacił 

wielkiej ekspedycji, która od wiosny br. zajęta była badaniami naukowemi 
wśród lodów Grenlandji. Wyprawa ta zbudowała stację obserwacyjną w po- 
środku lodowców Grenlandji na wysokości 3.000 m., a w odległości 400 ktm. 
od lądu na wschód i zachód. W stacji tej meteorolog hamburski dr. Georgi 
prowadził od szeregu miesięcy pomiary meteorologiczne. 

Istnieje obawa, że członkowie ekspedycji zaginęli gdzieś wśród lodów. 
Mimo, iż prot. Wegener jest jednym z najznakomitszych badaczy te- 

renów Grenlandji, można się poważnie liczyć z niebczpieczeństwem katastro- 
fy, gdyż najbardziej rutynowany podróżnik nie może być nigdzie zabezpieczo 
nym przed przeciwnościami żywiołów na wielkiej pustyni lodowej. 

  

wzdłuż i wszerz Polski 

ROCZNICA LISTOPADOWA W 
" WARSZAWIE. 

WARSZAWA. (PAT). — Uroczy- 
stości setnej rocznicy powstania listo- 
dowego rozpoczęły się dziś o godzinie 
19 w Łazienkach uroczystym apelem 
poległych podchorążych w roku 1830. 
Przed historyczną kordegardą w Ła- 
zienkach ustawiły się bataljony szkoły 
podchorążych z dowódcą płk. Bociań- 
skim oraz pluton podchorążych piecho 
ty w mundurach podchorążych z roku 
1830. Po zdaniu raportu przez do- 
wódcę szkoły płk. Bociańskiego do- 
wódcy OK I gen. Wróblewskiemu na- 
stapilo odczytanie listy poległych na 
polu chwały podchorążych. Po apelu 
orkiestra woįskowa odegrała marsz 
iałobny. Uroczystość zakończyła się 
modlitwą, odmówioną przez podchora 
żych za poległych towarzyszy broni. 

ŻYCZENIA DLA KRÓLA I NARODU 

BELGIJSKIEGO. 

WARSZAWA. (PA). — Z okazji 
narodowego święta belgijskiego i przy 
padających równocześnie imienin kró- 
la Alberta I nastąpiła wymiana stoso- 
wnych depesz pomiędzy Panem Prezy 
dentem Rzeczypospolitej Mościckim a 
królem belgijskim. 

OTWARCIE BIBLJOTEKI NA- 

RODOWEJ. 

WARSZAWA. (PA). — W gmachu 
Wyższej Szkoły Handłowej odbyło się 
dziś otwarcie Biblioteki Narodowej. W 
uroczystości tej wziął udział Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, przedstawi- 
ciele rządu, ministrowie Czerwiński, 
Car, Janta - Połczyński i Staniewicz, 
wieeministrowie ks. Żongołłowicz, Ko 
narzewski, Grodyński, przedstawiciele 
duchowieństwa wszystkich wyznań z 
xardynałem Kakowskim i metropolitą 
Dyonizym na czele. Uroczystość rozpo 
częłąa się przemówieniem p. ministra 
WR i OP. Czerwińskiego, który pod- 
kreślił znaczenie Bibljoteki Narodowej 
dla kultury polskiej. Omówił powsta- 
nie Bibljoteki, której podwaliną była 
zrabowara przez Rosję przed 135-la- 
ty Bibljoteka Załuskich. Obecnie uzu- 
pełniona szeregiem zbiorów liczy prze- 
szło pół miljona cennych egzemplarzy. 
Bibljoteka Narodowa będzie się mieści 
ła narazie w gmachu wyższej Szkoły 
Handlowej, a za kiłka lat zostanie prze 
niesiona do specjalaego gmachu. Z 
kolei przemawiał inicjator  Bibljoteki 
Narodowei i jej kierownik p. Stefan 
Demby, naczelnik wydziału Minister- 
stwa WR i OP. Na zakończenie prze- 
mówił imieniem polskich kół bibljo- 
tekarskich dr. Kuntze. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
towarzystwie min. Czerwińskiego i na 
czelnika Dembv'ego przeszedł do są- 
siednich sal, gdzie oglądał najciekaw- 
sze egzemplarze zbiorów Biblioteki. 

BADANIE B. POS. UKRAIŃSKICH 

Lwów. (PAT). W dniach ostatnich roz- 
poczęło się we Lwowie przesłuchiwanie by- 
łych „posłów ukraińskich, przewiezionych z 
Brześcia do wiezienia śledczego. Sędzia 
śledczy dr. Januszewski przesłuchał dotąd 
bvłych posłów. Palijiwa i Celewicza Prze- 
sluchany bedzie jeszcze były poseł Lesz- 
czyński. Z opieczetowanege po ostatnich re 
wizjach ickalu prezydjum Undo we Lwowie 
przedstawiciele policji zdjęli wczoraj  pie- 
częcie, przekazując lokat sen. Hałuszczyń- 
skiemu, jako człotkowi prezydjum Undo. 

ZWOLNIENIE Z ARESZTU B. POSŁA 

POZNAŃ. (PAT). — Dr. Michałkiewicz 
wybrany na posła z okręgu Poznań został 
wczoraj zwolniony z aresztu, w którym prze 
bywał od dwóch tygodni pod zarzutem nie- 
prawidłowości w zwiazku z nadużyciami w 
spółdzielni. 

KATASTROFA KOLEJOWA POD 
GDYNIĄ. 

„GDYNIA. (PAT). Na szlaku Kack Wiel- 
ki — Maksymiljanów —- Koscierzyna — 

Gdynia wydarzyła się wczoraj katastrofa 
kolejowa. Wykoleiło sie kilkanaście wago- 
nów z węglem pociągu węglowego nr 8988. 
6 wagonów zostało eałkowicie rozbitych, a 

cztery uszkodzone. Konduktor Jan Paproc- 
ki z Bydgoszczy poniósł śmierć, Z powodu 
zatarasowania Obu torów ruch _ pasażerski 
odbywa się zapomocą przesiadania. Przyczy 
ny katastrofy narazie nie ustałone. 

PREMJOWA POŻYCZKA BUDOWLANA 

Celem umożliwienia nabycia Premjowej 
Pożyczki Budowlanej wszystkim, którzy nie 

wykorzystali tej okazji w czasie subskryp- 
sji P.K.0. sprzedawała te obligacje przez 
pewien czas z własnych zapasów po cenie 
nominalnej. 

Obecnie, wohec wielkiego zainteresowa- 
mia ze stróny pubiiczności, zapas ten został 
wyczerpany. 

Dalszą więc sprzedaż uskutecznia P.K.O. 
po cenie zł. 50. gr. 50 za sztukę, z dolicze- 
niem wartości bieżącego kuponu. 

Należy przypuszczać, że kurs ten uleg- 
nie dalszej zwyżce. 

  

  

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W nr. 266 pańskiego poczytnego 
pisma w korespondencji „Układ sił w 
sejmie* powiedziano: „Najgorzej wy- 
szły z wyborów mniejszości narodowe, 
poprostu zdziesiątkowane.... Białorusi- 
ni (1 mandai)“ — Može Pan Redak- 
tor odróżnia Białorusinów z listy nr. 
11 od innych, ale nawet i w tym wy- 
padku nie chciałbym przyznawać te- 
mu „jednemu* prawa do zastępstwa 
Białorusinów. Sądzę, że przynależność 
narodowościowa nie powinna być pod 
stawą dla. stworzenia odrębnych klu- 
bów w Sejmie, że walki wyborcze na 
tie narodowościowem są anachroni- 
zmem, że bronić interesów Białorusi- 
na potrafi Polak nie gorzej, a nieraz 
lepiej od nich samych. — Pamiętam 
przy wyborach do Dumy rosyjskiej, 
gdyśmy z ks. Harasimowiczem wy- 
walczyli w kurji polskiej na zebraniu 
przedwyborczem dla szlachty zaścian 
kowej silnie podówczas reprezentowa- 
nej w Słucku prawa dysponowania 
jednym z dwóch wyborców, taż sama 
szlachta jako swego przedstawiciela 
de legowała p. Edwarda Woyniłłowi- 
cza, przywódcę ziemiaństwa. — Nie 
oznaczało to bynajmniej rezygnacji z: 
Swego prawa, ale nakładło na pana 
Woyniłłowicza w razie jego dalszego 
wyboru obowiązek obrony interesów 
drobnej właśności polskiej w Dumie. 

Sądzę, że posłowie wybrani z listy 
nr. 1 głosami Białorusinów aczkolwiek 
są Polakami, będą uważali za swój о— 
bowiązek występowanie w obronie in- 
teresów Białorusinów i zdawanie im 
sprawozdań ze swojej działalności po- 
selskiej, to też sądzę, że Białorusini 
mogą ich zą swoich posłów uważać, 
chociąż są Polakami. 

W tej płaszczyźnie przedstawiciel- 
stwo Białorusinów w Sejmie wcale się 
nie kurczy do 1 czy jak, chce „Życie 
Nowogrėdzkie“ do 3 posłów, a raczej 
wzrasta, ponieważ frekwencja wybor 
ców była większa. 

Skoro już mowa o „mniejszościach 
narodowych'** pozwolę sobie dodać, że 
mnie zawsze razi włączanie Białorusi- 
nów i Ukraińców do szeregu tych 
mniejszości. Termin ten wprowadzony 
przez Traktat Wersalski powinien 0- 
bejmować te narodowości, które posia 
dają własne państwa, jednak zamie- 
szktją w mniejszości wśród innych na 
rodów na terenie obcych państw. 
Mniejszości te przeważnie wrogo na- 
strojone do państwa, którego są oby- 
watelami, mogą się łączyć dla obrony 
zbiorowych wspólnych interesów; jest 
to bolączka jako taka traktowana 
przez Traktat Wersalski. 

Ale Białorusini i Ukraińcy nie po- 
siadają własnych państw, nie są mniej 
szościami, bo na danym terenie stano- 
wią znakomitą większość, przedsta- 
wiają doskonały materjał na lojalnych 
obywateli Polski, słuszne ich prawa i 
potrzeby kulturalne nie napotykają 
przeszkód. raczej poparcie władz, włą- 
czanie ich tedy do grupy tamtych 
mniejszości jest wielkim błędem i 
krzywdą. — Krzywdą przedewszyst- 
kiem dla nich, a jednocześnie dla nor- 
malnego współżycia z nami. Jako* ró- 
wni z równymi i wolni z wolnymi za- 
wsze znajdziemy z nimi wspólny ję- 
zyk i wspólne ukochania, a skoro ich 
zą swoich braci uznajemy, nie powin- 
niśmy pozwalać, by obcy, chociażby 
nawet obywatele mniejszościowi, swo- 
je palce pomiędzy nas wtykali. 

Wobec tego, że Białorusini świado 
mie głosowali na nr. 1, mają liczniej- 
sze i więcej odpowiedzialne przedsta- 
wicielstwo w sejmie, aniżeli dawniej. 
— Poseł mniejszościowy Białorusin 
czy nawet Polak nie wart jest imienia 
Białorusina czy Polaka i nie warto o 
nim wspominać — jest to człowiek 
szkodliwy. Nie dawajmy wrogom na- 
szym argumentów dla rogoryczania 
Białorusinów i wpajania im przekona- 
nia, że ich przedstawicielem jest ten 
jeden, którego oni nie wybierali. 

Łączę wyrazy poważania 

O. Jeleūski. 

KARA ICH JEDNAK NIE MINIE. 

LWÓW. (PAT). Rozprawa przeciw. 
ko Pawłowi i Michałowi Hnidecom, o- + 
skarżonym o zamordowanie sekretarza 
gminy Senkowce oraz podpalenie za- 
budowań gospodarczych z motywów 
politycznych, została w dniu wczoraj- 
szym odroczona na czas nieograniczo- 
ny ze względu na fo, iż wskutek sporu 
między obrońcami jeden z nich zrzekł 
się obrony.



NAD NIEMNEM 
Dnia 27-go odbyła się 'w Grodnie 

jedna z tych uroczystości, która swym 

zbożnym państwowym charakterem w 

umysłach obecnych na długi czas po- 

zostawia niezatarte wspomnienie. 
Nie żaden obchód z zamierzchłej 

trzechsetletniej lub świeższej dziesię- 

cioletniej przeszłości, !ecz dokonany 

czyn, któremu na imię: most na Nie- 

mnie, połączył rząd z ziemianinem, 

chłopem, robotnikiem, przemysłowcem 

i kupcem w szczerym, serdecznym UŚ- 

cisku korzystnie dokonanego dzieła. 

A miało to miejsce nie na uroczystej 

akademji, w wypełnionej po brzegi od 

parteru i lóż do galerji gala publicz- 

nością sali, lecz na przyczółku mosto- 

wym od strony Warszawy, w otocze- 

niu licznych mieszkańców Grodna i 

okolic ludnie i gwarno zajmujących 

swe łoże po obu brzegach malownicze 

go Niemna, lub jak stada kawek na 

wiosnę, — po dachach domów i ko- 
narach drzew nadniemieńskich... 

A ponieważ Bóg sprzyja wszelkie- 

mu dziełu, płynącemu ze szczerej i 

niekłamarej dla naszego wyniszczone- 

go kraju ochoty, więc i opromienione 

słońcem przez cały dzień niebo gro- 

dzieńskie zdawało się tiarmonizować z 

tym „miłym Bogu i ludziom* czynem. 

Uroczystość otwarcia dla ruchu no 
wego mostu rozpoczęła się o godz. 

10 min. 30. Rząd reprezentowali pp. 

ministrowie Matakiewicz, Kiihn, Pry- 

st' or, w imieniu zaś ministra spr. woj. 
gen. Litwinowicz, wojewodowie 
białostocki Kościałkowski, wileński — 

Raczkiewicz, dalei prezes dyr. kol. Fal 

kowski, dyrektor depart. min. rob. 

publ. Nestorowicz, dyrektorzy Wąsow 

ski i Szczygiet, prof. Pszenicki, rektor 
warsz. Politechniki, prezydent Grodna 

O'Brien de Lacy w otoczeniu bardzo 

licznie przybyłych gości z Białostoc- 
kiego, Wilna i okolic. 

Po modłach, odprawionych przy 
polowym ołtarzu ustawionym na pra- 
"wym przyczółku przez ks, dziek. Such- 
cickiego i przemówieniu, głos zabrał 
dyrektor Wąscwski, dając bardzo 
szczegółowy opis i historję budowy 
mostu. Po p. Wąsowskim krótko w 
imieniu rządu przemówił minister Ma- 
iakiewicz i, przecinając wstęgę, dał 
sygnał do rozpoczęcia ruchu, poczem 
w asyście ks. dziekana,  kropiącego 
swięconą wodą obie strony mostu, 
przeszedł na prawy — grodzieński 
brzeg, gdzie oczekiwały pojazdy i 
auta. 

W ten sposób w dniu 27-go listo- 
pada 1930 r. Grodnu przywrócono po- 
łączenie kołowe z lewym „warszaw- 
skim” brzegiem i zagojono w naszym 
kraju jeszcze jedną ranę powojenną. A 
ponieważ  dżiało się to za rządów 

_ Marszałka Piłsudskiego, przy jego zna 
cznem poparciu, na brzegach jego u- 
kochanego Niemna, —- most ochrzczo- 
no imieniem Marszałka Piłsudskiego. 

Grodzieński most kołowy na Niem- 
nie posiada swoją historyczną przesz- 
łość, i chociaż nie da się z dokładnoś- 
cią określić miejscą w którem za da- 
wnych polskich czasów most się znaj 
dował, to nie ma dwóch zdań, iż wo- 
bec operowania materjałem dawnym, 
musiano w owe czasy szukać dlań ni- 
skich łatwo dostępnych brzegów, gdy 
dzisiejszy konstruktor, ze względu na 
żelazny materjał i żeglugę rzeczną, nie 
jest skrępowany w wykorzystywaniu 
stromych wyniosłych brzegów. 

Przypuszczalnem miejscem daw- 
nych grodzieńskich mostów .na Niem- 
nie jest wylot dzisiejszej ul. Podzam- 

BEM 

  

  

* 518 * 
DE aaa 

DZIŚ w salonach 
8 Kasyna Garnizonowegogy 

cze w kierunku na kościół O.O. Fran- 
ciszkanów. Tu, zapewie, znajdował 
się most wybudowany za panowania 
Augusta III, zu też był most, który 
Płatow w 1812 r. zniszczył, odstępu- 
jąc z Grodna przed Hieronimem. Za- 
ledwie w 1906 roku na miejscu obec- 
nego mostu rozpoczęto roboty ziemne 
na dojazdach, a w 1909 r. oddano 
most do użytku publicznego. Nowo- 
czesny ten trzyprzęsłowy most, podług 
projektu inż. Polaka Edwarda Poło- 
zowskiego, spoczywał na dwóch fila- 
rach na pneumatycznych kesonach, 0- 
puszczonych na głębokość 12 metrów 
poniżej dna rzeki, żelazną zaś kon- 
strukcję mostu wykonały zakłady K. 
Rudzkiego w Mińsku Mazowieckim. W 
1915 r., colająca się armja rosyjska 
wysadziła lewy filar mostu za pomocą 
ładunku 260 kig. dynamitu, umieszczo- 
nego w komorach minowych obu fi- 
larów połączonych przewodem elektry 
cznem z centralą, umieszczoną w dzi 
siejszym szpitalu wojskowym. 

Po wysadzeniu mostu, budowano 
kilkakrotnie i burzono w następstwie 
podczas działań wojennych mosty cza 
sowe poriżej i powyżej wysadzonego. 
Jeden z tych mostów, położony obok 
mostu stałego, podczas pożaru w 1920 
roku uległ zniszczeniu i równocześnie 
zaącznie uszkodził przyczółki stałego 
mostu. Starania o odbudowę stałego 
mostu czyniono oddawna, jednakże 
dopiero w 1927 r. sprawa odbudowy 
mostu weszła na tory realne, na sku- 
tek starań i interwencji ówczesnego 
prezydenta miasta Grodna mecenasa 
Rogalewicza. 

Projekt konstrukcji nowego inostu 
został opracowany w Biurze Mosto- 
wem MRP pod kierownictwem i kon 
sultacją profesora Andrzeja Pszenic- 
kiego, znakomitego uczonego, twórcy 
słynnego zwodzonego mostu przez Ne- 
wę w Petersburgu, przy udziale inż. 
pp. Leona Pniaka, Wacława Zawistow 
skiego, Michała Zalewskiego, Zygmun 
ta Pieślaka i Leona Pszenickiego. No- 
wy świeżo poświęcony most jest tak 
zwaną konstrukcją wspornikową, o 
trzech przęsłach, z których dwa skraj 
ne posiadają rozpiętość po 52 mtr., 
środkowe zaś z przegubem w środku 
— 60 mtr. Odbudowę zniszczonych 
w 1915 r. filarów mostu, jak również 
roboty betonowe i brukarskie na sa- 
riym moście i dojazdach do niego, wy 
konała Dyrekcja RP w Białymstoku w 
osobie kierownika inż. L. Pniaka. Cała 
konstrukcja żelazna z materjałów do- 
starczonych wyłącznie przez huty pol- 
skie, była wykonana w Starosieleckich 
Warsztatach Mostowych Dyrekcji O- 
kregowej PKP Wilno pod kierownict- 
wem naczel. warsztatów inż. Stetana 
Popławskiego. Montaż na miejscu bu- 
dowy, rozpoczęty w marcu i ukończo- 
ny we wrześniu rb. był wykonany pod 
kierownictwem zastępcy naczelnika 
warsztatów inż. Edwarda Seydla. Nale 
ży zaznaczyć, że o ile montaż dwóch 
brzeżnych przęseł był prowadzony spo 
sobem normalnym t.j. na stałych ru- 
sztowaniach, o tyle montaż przęsła 
środkowego był prowadzony  Sposo- 
bem niepraktykowanym dotąd w Pol 
sce dla mostów o charakterze stałym, 
tj. bez rusztowań. Godnym zwrócenia 
uwagi jest również faki, że wszystkie 
roboty wykonane zostały nie tylko we 
własnym zarządzie, lecz również po 
cenach bardzo niskich, co zaprzecza 
powszechnie stosowanemu  twierdze- 
niu o kołosalnej drożyźnie robót, wy- 
konywanych we własnym zarządzie 
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Na wystawie Stryjeńskiej *) 
Często słyszymy złorzeczenia ar- 

tystów, że laicy, że prości zjadacze 
chleba, śmią krytykować, kręcić no- 
sem, ba nawet wręcz ganić ich utwo- 
ry. Na temże miejscu czytałem  kie- 
dyś w „Słowie* bolesne kwilenie 
kompetentnej osoby, ergo artysty — 
bo tylko oni się znają, że do duszy 

__ malarzy każdy włazi w kaloszach..... 
Nie rozumiem, poco w takim ra- 

_ zie subtelni ci malarze urządzają wy- 
stawy. Jeśli malunki ich mają  oglą- 
dać sami znawcy, to prościej pokazać 
im je u siebie w domu. Znawców jest 
ak mało: paru przyjaciół, kilku ma- 
 larzy (kilku — bo reszta to zawist- 
nicy, pacykarze, kretyni) i jeden, pół- 

_ tora przychylnych krytyków. Ciasne 
'_ grono wybranych znawców nie wy- 

starcza jednak malarzowi, chce więk- 
szego rozgłosu —— zaprasza wszyst- 
kich do podziwiania. No i przychodzi 
szary tłum, ale wzamian za swe 2 zło- 
te uważa, że wolno mu mieć swe 
zdanie i... o bezczelności — wypo- 
wiadać je. 

_ A f dlaczegożby nie? A malarze 
głosowali do Sejmu? Owszem, oczy- 
wiście. Niema co, dużo się znają na 
polityce — znam takiego, co od 3 
lat gazety nie miał w ręku; jeśli jaki 
drugi przejrzy ją nawet, to i tak nic 
nie zrozumie: napisane przecie nie 

- namalowane! 
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«yw Warszawie od miesiąca jest wy- 

stawa Zofji Stryjeńskiej i rzeźbiarza Kuny. 

  

Zresztą wszyscy ciągle mówią o 
rzeczach, na których się zgoła nie 
znają. Co za tupet mają te kucharki! 
„lajka podrożały”, skrzeczą. A eko- 
nomję polityczną znacie? A politykę 
ekonomiczną? Czy  uwzględniacie 
wszechświatowe położenie gospodar- 
cze? kryzys płodów?  Nadpłodność 
ludzką? Bilans Banku Polskiego? A 
ostatnie sprawozdanie komisji bada- 
nia cen czytałyście. Nie. Nic z tego 
wszystkiego. Zaznajomcie się wpierw 
z temi podstawowemi rzeczami, a po- 
tem dopiero mówcie o jajkach. Niema 
co po dyletancku rozprawiać. 

Ktoś zaczyna ględzić o niebezpie- 
czeństwie niemieckiem, 0 pacyfizmie 
Francji — certyfikat z ukończenienia 
wyższej szkoły nauk politycznych 
jest? Niema. Dość, zamknąć buzię. 
Ten o autobusach, ów o chodnikach, 
tamten o gospodarce miejskiej — pa- 
nowie! Jakien: prawem? 

Zdrowy rozsądek. Artyści nie uzna- 
ja tego autorytetu. Ludzie o zdrowym 
rozsądku twierdzili, że Mickiewicz 
Szukałskiego jest nonsensem i nie go- 
dzili się, by natchnienie miało kształt 
kuli, genjusz — miotły, a miłość oj- 
czyzny —- krowy. Szukalski beształ 
ich, wymyślał od durni — on sobie 
tak wykombinował, więc tak jest. 
Co do mnie to uważam, że zdrowy 
sens rozumował doskonale, a rozu- 
mowanie artysty było bez sensu. 

Gdyby zwyciężyła zasada, że wol- 
no mówić tylko o kwestjach, które 

s Lu we 
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Ruchawka chłopska w okr. pskowskim Niezwyktedziejearesztowanego “ 
Z POWODU BEZLITOSNYCH REKWIZYCYJ. 

RYGA. (PAT) „jJaunłatgale* donoszą, że w okręgach pskowskim, ostrowskim i 
opoczeskim wybuchły ponownie masowe powstania chłopskie. Powodem powstań jest 
Gdbierania zboża i Inu przez organy władz państwowych. 

25 listopada została zniszczona i spalona wieś Korzyro, licząca 30 gospodarstw. 
Wszyscy mężczyźni w sile wieku zostali aresztowani i zesiani na Syberję. Więzienia w 
Ostrowie i Pskowie sa przepełnione. W klasztorze św. Trójcy urządzono prowizoryczne 
węzienie. Powstanie nosi charakter zorganizowany i wybucha jednocześnie w kilku miej 
scowościach. W środę wybuchły powstania 
dzisiejszym słychać było strzały armatnie w okolicach wsi Łobanowo, 

we wsiach Opoczki, Griwa i Usikły. W dniu 
Chorostowo, 

Griwa i Kołbowo. Na dawnej szosie petersburskiej w okolicy granicy łotewskiej stale 
patrolująa dwa samochody pancerne. chrena granic została wzmocniona. W szeregach 
oddziałów ekspedycji karnej daje się odczuwać pewna chwiejność. 

OSTRZELANIE POCIĄGU SOWIECKIEGO. 

Wczoraj zwrócił uwagę na dworcu w 
byłego z Moskwy, który miał przestrzelone 
ślądy kul. 

Dyneburgu jeden z wagonów pociągu, przy 
okno, a га Ścianach którego widniały liczne 

NA UKRAINIE RÓWNIEŻ NIESPOKOJNIE. 

WIEDEŃ. (PAT). Dzienniki wiedeńskie denoszą z Buk 
skie wzmocniły straż na granicy rumuńsko - rosyjskiej. Słychać, 

  

resztu, że władze rumuń- 
że ostatnio nastąpiły 

  

tarcia między chłopami a wojskiem sowieckiem, które przedsiewzielo rekwizycję wśród 
chłopów. 

Zerwanie rokowań z Agencją Żydowską 
LONDYN. „Dailiy Telegraph'* donosi, że luda chwila spodziewać się można zer- 

wania rokowań przedstawicieli rządu angielskiego z Agencją Żydowską. Ostatni zdają 
sobie sprawę, że rząd nie wysunie żadnego konkretnego i określonego wniosku. Naj-' 
prawdopodobniej rząd zadowoli się niejasnemi uogólnienianu, które nie zaspokoją Agen 
cji Żydowskiej. 
lem uczestniczenia w rokowaniach, jak się 

ismo dowiaduje się, że prof. Frankfurter nie przybędzie z Ameryki ce- 
uprzednio spodziewano. 

Dymisia ministra spraw wewn. w Hiszpanii 
MADRYT. Hiszpański minister spraw wewnętrznych Marco podał się 

do dymisji. Kierownictwo ministerstwa spraw wewrętrznych powierzono do 
tychczasowemu ministrowi robót publicznych Matosowi. › 

Dymisja ministra Marco uważane jest tu za symptom nader poważny. W 
kołach politycznych przypuszczają, że właściwą przyczynę ustąpienia mini- 
stra był fakt, że Marco stracił zupełnie zaufanie do armji królewskiej. 

= m > sr a m aa 

Zniwo śmierci w Japonii 
A 259 ZABITYCH, 351 RANNYCH. 

TOKJO. (PAT). Wedle ostatnich danych urzędowych, wskutek katastrofy trzę- 
sienia ziemi 259 osób poniosło śmierć, a 351 zostało rannych. 2353 domy uległy zupełne- 
mu zniszczeniu, zaś 5654 częściowemu. Szkody materialne, wyrządzone na drogach lą- 
dowych i rzecznych, obliczają na 20 miljonów yenów. 

Odkrycie pokładów węgla pod Tyśmienicą 
LWÓW. Pisma ukraińskie donoszą, że w lesie włościańskim kołe Tyśmienicy od- 

kryto pokłady węgla kamiennego, rozciągające się, jak wynika z badań przeprowadzo-. 
nych na znacznej przestrzeni ku południowi. poczynając od toru kolejowego linji Chry- 
plina — Tyśmienica. 

Badania złóż węglowych mieli przeprowadzić — wedle doniesień pism ukraińskich 
— inżynierowie Niemcy w ciągu ubiegłego 

Rownoczešnie z 
woj. 

lata. 
wiadają te same pisma, że w nieoznaczonej bliżej miejscowości 

stanisławowskiego odkryto na gruntach chłopskich bardzo bogate pokłady miki 
W związku z tem, zamieszczają pisma ukraińskie ostrzeżenie pod adresem włościan, 
by nie pozbywali się za bezcen swoich gruntów. 

Państwa i o stąłem przekraczaniu kre 
dytów wyznaczonych. 

Notując fakt powyższy z obowiąz- 
ku dziennikarskiego, nie możemy jed- 
nak pominąć kontrargumentu, iż do 
rachunku przedsiębiorstwa  państwo- 
wego nie wchodzi obciążenie podat- 
kami ani obrotowym, ani  dochodo- 
wym, jak również większe ryzyko przy 
zdawaniu robót? 

Ogólny koszt odbudowanego mo- 
stu wyniósł 1.761.794 zł. 23 gr. 

O godzinie 5-tej w kasynie oiicer 
skiem odbył się bankiet. W czasie ban 
kietu pierwszy przemawiał p. wojewo 
da białostocki Kościałkowski, nawią- 
zuiąc do uroczystości nić historyczną 
prastarej tradycji Jagiellońskiej, któ- 
ra z połączenia obu brzegów Niemna 
wypływa. Poczem wzniósł toast za 
pomyślność Rzeczypospolitej i zdro- 
wie P. Prezydenta i Marszałka Jozeia 
Piłsudskiego. 

Prezydent m. Grodna p. O'Brien 
de Lacy mówił o znaczeniu mostu dla 
miasta z punktu interesów rolnictwa 

KAWA” bX-ga 
Karty wstępu w cenie 6 zł. 

się zna na wylot, w których się jest by zaś wróciwszy do domu, miał 
ultra-kompetentnym to z równem 
powodzeniem moglibyśmy się odrazu 
uznać za głuchoniemych. Ustałyby 
wszelkie rozmowy, conajwyżej bez- 
ładne monologi. Ciekawie prezento- 
wałaby się pogawędka towarzyska: 
tea gdacze o podwójnej  buchalterji, 
drugi o gruczołach kości pacierzowej, 
tamta o najlepszym sposobie uciera- 
nia dzieciom nosa, ów o wpływie 
Etrusków na ostrogotów, dziesiąty o 
racjonalnej hodowli wieprzy. A niech- 
by ktokolwiek spróbował powiedzieć 
przy obiedzie odsuwając talerz z 
cuchnąca zupą: „nie smakują mi te 
pomyje“, zaraz musiałby się wykazać 
maturą kuchenną, albo zjeść podwój- 
na porcję tej cieczy — za karę. 

Wlazłem tedy w kaloszach nie do 
duszy Stryjeńskiej, ani gdzieindziej, 
tylko poprostu do salonów Philipsa, 
gdzie mieści się jej wystawa; wlaz- 
łem tem śmielej, że żaden napis nie 
głosił: „wstęp jedynie dla znawców”. 
Panienka od biietów obarczyła mnie 
katalogiem. Spis obrazów jest kró- 
ciutki, zato elukubracja pana War- 
chałowskiego jest porządnie długa. 
Uczony ten jegomość tłómaczy przy- 
stępnie, że Stryjeńska jest wielką, 
bardzo wielką artystką, że dzieła jej 
są świetne, bardzo świetne, że są na- 
rodowe, zupełnie narodowe (ostatni 
argument dla endeków!). 

Oczywiście cel katalogu jest pro- 
sty. Niech. się zwiedzający wysta- 
wę matoł jeden nie waży powątpie- 
wać, że ogląda cuda, niech nie ślnie 
układać sobie swego własnego sądu, 

  

dla akademików 3 zt. 

  

i handlu. Minister Kiihn o znaczeniu, 
wypływającem z połączenia dwóch po 
łaci państwa. Radny m. Grodna inż. 
Cytarzyński wzywał rząd do przenie- 
sienia województwa z Białegostoku do 
Grodna. Wojewoda Raczkiewicz pod- 
kreślił wspólność zadań historycznych 
sędziwego Grodna i Wilna. Z wielkim 
wreszcie tupetem i nowoczesną lite- 
racką swadą po białorusku — ргхета- 
wiał w imieniu Białorusinów p. Ar- 
szun, redaktor „Białoruskiej Dumki“. 
Czarno na białem przekonał obecnych, 
iż polityka Marszałka Piłsudskiego zje 
dnała cały naród białoruski dla pań- 
stwa i rządu polskiego, czego ludność 
dała dowód w ubiegłych / wyborach. 
--Dziś, wołał .rszun, cały naród bia- 
łoruski zrozumiał, iż dobrobyt jego, 
szczęście i przyszłość jest tyłko z Pol- 
ską! 

Zapewnienie to na obecnych uczy- 
niło bardzo przyjemne wrażenie pod 
którem po skończonym bankiecie о- 
puszczono gościnne podwoje. M.O. 

co opowiadać — to artykuł pana 
Warchałowskiego, wystarczy zapamię 
tać co trzecie zdanie. 

Moja towarzyszka, urocza wy- 
smukła blondynka, wyrwała mi z rak 
katalog i pokazując dwa wielkie 
płótna szczebiotała: „patrz głuptasie 
-— to ogień, a tu woda”. 

Jakieś nagusy, grube cielska... za- 
czeliśmy się doszukiwać podobieństw 
i znaleźliśmy ich sporo, ale okazało 
się, że to, co braliśmy za wodę, było 
właśnie ogniem i naodwrót. To nas 
trochę zdetonowało —— tak się nie po- 
znać... może jednak obsługa przesta- 
wiła numerki. 

Z porami roku było o tyle lepiej, 
że Stryjeńska wykaligrafowała sta- 

rannie gdzie, która. Może z obawy, iż 
gama potem zapomni. Zresztą pomy- 
lić się trudno: kiedy dziewczynka mo- 

się bawie piłką na pagórku? 
Wiadome tylko jesienią. 

Niektóre sielanki wzbudzały po- 
wątpiewania Wandeczki. Jakim sposo- 
bem i po kiego licha spory Krakus 
na dużym koniu tryni się do maleń- 
kiej chatki przez wąziutką furtkę, któ- 
sa ledwo łeb jego kobyły pomieścić 
mogła. Czyżby chciał wszystko roz- 
walić. Albo poco tyle gołych babsk, 
jedna pokraczniejsza od drugiej, piu- 

ża 

skają się w wodzie? Jak się jest tak. 
szpetnie zbudowanym, niema co cho- 
dzić na plażę. 

Królowie polscy ubodli znowu 
mnie jako historyka. Bolesław Chro- 
bry był okropnym grubasem, dla któ- 
rego trudno było znaleźć odpowied- 

    

przy wejściu za okazaniem zaproszenia 

wzgiędnei legitymacji akademickiej. Zaproszenia można otrzymać u p.p. Gospodyń Honorowych . 

w Warszawie złodzieja 
DZIECKO PRZYTUŁKU. — ADOPTOWA-NY PRZEZ BOGACZA TURECKIEGO. — 
INSTRUKTOR KOMUNISTYCZNY. — O0-CHOTNIK WOJSK POLSKICH. — NA ULI- 
CY. — KRADZIEŻ 40 TYS. DOLARÓW.— WŁAŚCICIEL MAJĄTKU. —W WIĘZIENIU 

Przed kiłku dniami aresztowano w War- 
szawie przestępcę, który podał się za wła- 
dysława Sobiraja. Dzieje życia tego, dziś 
zwyczajnego włamywacza, konkurować mo 
gą z najbardziej wymyślnym filmem kKrymi 
nalnym, niezwykłą, sensacyjną epopeją. Oto 
one: ‚ 

Wychował się w przytułku dla dzieci 
oezdomnych w Sielcach pod Warszawą. 

ORGANIZACJA KAS OSZCZĘD- 
NOŚCIOWYCH 

W założeniu Kasy Oszczędnościowe nie 
są przedsiębiorstwami kapitalistycznemi. Od 
roku 1815, kiedy w Anglji (Szkocji) pow- 
stał pierwszy, podobny do współczesnych 
kas, Bank  Oszczędnościowy, organizacja 
kas, wzgl. banków opiera się na dwóch za- 
sadach: 

1) umożliwienie ludziom niezamożnym i 
wogóle składającym niewielke / oszczędno- 
ści, zupełnie pewnej lokaty, 

2) danie składającym pewności przy jed- 
O zyskowności (rentowności) skła- 
dek. 

Tc też chyba zadne banki, wzgł. kasy 
uie korzystają z takiego zaufania społe- 
czeństwa zachodniego, jak kasy oszczędno- 
ściowe. 
niej praktyce instytucyj oszczędnościowych 
są tacy, którzy t dzą, że najpewniej się 
czują mając pieniądze odłożone u siebie 
w domu. jest to ywście pogląd z grun- 
tu. fałszywy i niepraktyczny. Pomijając, że 
takie pieniadze spoczywające w szufladzie 
biurka, czy szafy, nie procentują, a więc 
tracą, — narażamy je w każdej chwili na 
różnorodne niebezpieczeństwa. Zdarza się 
przecież nieraz, że mieszkanie pozostawio- 
ne bez opieki (a takie wypadki. przecież 
tyć muszą) staje się łupem rabusiów. Zda- 
rza się, że i domowy złodziej, podpatrzyw- 
szy skrytkę pana czy pani domu, obławia 
się ich skarbem. Zdarza się i to najtragicz- 
niejsze, wyrzucenie pieniędzy przez  nieu- 
»agę i zapomnienie, czy zniszczenie ich 
przez właścicieli wraz 7 niepotrzebnemi 
papierami. — Bywa i tak. 

A pożary? Wieleż krwawo zarobionych 
pieniędzy zginęło w ich płomieniach! Więc, 
naprawdę, nie będzie niesłusznem twierdz=- 
nie, że dom własny, mieszkanie prywatne 
nie jest odpowiedniem miejscem  przecho- 
wywania pieniędzy. Tylko ludzie bardzo 
niepraktyczni i lekkomyślni mogą być prze- 
ciwnego zdania. 

Gdzież więc umieszczać grosz odłożony 
z trudem, do czasu jego przeznaczenia, czy 
też na dalsze, stare lata? Czem się kierować 
przy wyborze miejsca lokaty? Czego wy- 
magać od biorącego nasz pieniadz? 

Oto słuszne pytanie, pełne obaw i zwaąt- 
pień, które nękają posiadaczy większej czy 
unniejszej gotówki, nie wiedzących jak po- 
stąpić, aby nie zgrzeszyć brakiem przezor- 
ności i roztropności. 

Otóż tych skłopotanych  uspokoję paru 
radami, opartemi na doświadczeniu i obser 
wacji. 

Nie łakomcie się na duże zyski, bo są 
niepewne i często zawodzą. Nie na wielkość 
obiecanego zysku — procentu należy zwa- 
żać, ale na solidność jego i gwarancję bez- 
pieczeństwa. Dowiedz się przedewszystkiem 
jak obraca pieniędzmi instytucja, której 
powierzasz swoje dobro, gdzie je sama lo- 
kuje i czem za nie odpowiada. 

Otóż instytucja, której sprawozdania 
roczne. są powtarzającą się historją dbato- 
ści o dobro nietylko klientów, ale i całego 
społeczeństwa jest P.K.O., która gwaranta- 
je całość złożonych kapitałów olbrzymim 
własnym majątkiem. 

7 całym spokojem i ufnością możemy 
oddać tam nawet najbardziej ciężko zapra- 
cowany grosz. Nietylko bowiem nie nara- 
zimy go na niebezpieczeństwo wahań i 
zmian w konjunkturach finansowych rynku 
gospodarczego, ale zabezpieczamy go przed 
temi wahaniami. 
„ Nie mniej ważnem jest solidny procent 
i udogodnienia, które ofiaruje nasza skarb- 
nica oszczędności swoim klientom. 

Społeczeństwo wyczuło, to zdrowym in- 
stynktem, obdarzając P.K.O  niepowszed- 
niem zaufaniem, re wzrasta z każdym 
miesiącem, czego dowodem jest chociażby 
wzrost ilości książeczek oszczędnościowych, 
których ilosć obecnie wynosi ponad: półmi- 
ljona czynnych książeczek oszczędnościo- 
wych 
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nio silnego wierzchowca — nie zgrab- 
nym młodzieńcem; Krzywousty miał 
naprawdę krzywa gębę; Henryk bro- 
daty — wielką, rudą, niechlujną bro- 
de; Łokietek — ogromną głowę. Tak, 
tak — licentia poetica. Ale wzamian 
za odstępstwa od prawdy, wolno żą- 
dać przynajmniej prawdziwej pomy- 
słowości. Niema jej za wiele. 

Tańce góralskie są śliczne. Fur- 
koczą suknie, wstążki — wszyscy ży- 
ja, ruszają się. Ten drab z ciupagą, 
ta różowa dziewka —- fajne obrazki. 
Dziwna manja tych malarzy silić się 
na jakieś przenośnie, alegorje, Ianta- 
zje, kiedy te proste rzeczy udają się 
im najlepiej i są najładniejsze. > 

Wszystko jednak idzie w kąt wo- 
bec Uroczyska. Księżyc, chmury, ta- 
jemnicze drzewo o wielkich konarach, 
para kochanków przytulonych do sie- 
bie, koń chlap:iacy wode i cudowne 
zielone światło -— przepiękny obraz. 
Chwili bym się nie wahał dać te 7 ty- 
sięcy, co Stryjeńska żąda. Choć gdy- 
bym miał 7 tysięcy, to może samocho- 
dzik.... 

Siedzieliśmy zapatrzeni w Uroczy- 
sko, Wandeczka  ekstazjowała się 
głośno: „Jaka czystość rysunku, jaka 
iekkość, co za wykończenie.  cienio- 
wanie! Genjalna ta Stryjeńska. Boże, 
jakaż to musi być subtelna, delikatna, 
pełna finezji kobieta. 

Wiewatpliwie Wanduleczko masz 
rację. I przypomniałem sobie obrazek 
widziany pare lat temu w  Zakopa- 
nem: środkiem Krupówek leci jakiś 
pan — zygzakami, ogląda się trwoż- 
nie, umyka jak tubylec przed kroko- 

  

„Z wybuchem wojny światowej, rząd car 
ski” wysłał wychowanków sieleckich w głąb o 

m 

Rosji. 
„ Jako kilkunastoletni już chłopiec, znał się S. w m. Orłowo, gub. Szoleńskiej, 2 

unueszczono go w rządowym zakładzie wy- 
BZ 

rłowie bawił wówczas przeja i 
magnat turecki, znany A 2 
Stambułu, Ali Achmet Osman Przyjechał dła zawarcia wielkich tranzakcyj ‹ 

Ali Osman był człowiekiem samotnym. Interesowaiy go sprawy społeczne, którym 
niemało czasu poświęcał Między innemi wie- 
le serca wykazywał dla sierot, dzieci opu- szczonych, zapomnianych... т Zwiedzając szereg przytułków w Orłowie 
w jednym z nich uwagę samotnika zwrócił | 
chłopiec o kruczych włosach, usposobienić wesołego i o_ miłej powierzchownošci Byl nim , Sobira : „ Po zalatwieniu formalności 
biraja ze schroniska, Wiek 20% > 

A T też adoptował chłopca i 
mu doknme! i a i 

Age, a nty na nazwisko: „Ali 

„ Trwało to tak do rewolucji bolszewickiej Ali Achmet Osman. wiynisżył do Turcji” Przybrany lego syn, Ali Age Osman pozo- stał w Orłowie. Żaciągnął się do szeregów partji komunistycznej. 2 W 1919 roku wychowanek 
weleckiego przyjechał. do Stambułu i zamie- szkał w komfortowym pałacu przy ul. Pera. „ Dostatek i dobrobyt nie zadowoliły So- hiraja. Ucieka pokryjomu z Turcji i wraca do Bolszewji. Znów jest w Orłowie. Władze 
tamtejsze postanowiły wysłać go do Irkuc- Aa a RA komunistycz- 

g zkolenie i zi i i struktora rr PR WCS 
SE A zaszedł incydent. 

- Osman naraził sii i 
Grozla M Sa aził się bolszewikom. 

Szybko zorjentował się w sytuacji i ucieki Niepostrzeżenie przekroczył anie wpobli- #ч Słucka i stanął na ziemi polskiej | 
W 1920 roku zgłosił sie w Grodnie jako 

ochotnik do wojska polskiego. Służył pod 
e Sauleja Wójcika w 24 pp. w 

owcu i z pułkie: i я 
ukraiński, p m tym wyjechał na front 

skutek ciężkiej chorob: „, jaką przebył rzekomy Wójcik zwolniony is Lig 
A „Po wyjściu ze szpitala, nie miał z czego 
żyć. Włóczył się po różnych miastach. Wre- 
Szcie szukał oparcia wśród mętów i szumo 
win_społecznych. 

Straciwszy grunt pod nogami, S. w to 
K zorganizowanej przez siebie 

jki włamywaczy i kasiarzy wyjech. 
Tas „Wschodnich. RT 

edną z najśmielszych „wypraw* band 
złodziejskiej był zamach na konsulat e 
rykański w Królewcu w 1927 roku 

„ Łupem Sobiraja stała się powyższa go- 
tówka w kwocie 40.000 dol. am. 

S. zaopatrzony w fałszywe dowody о- 
sobiste, wraca do Polski, — zrywa na pe- i 
wien czas z przestępstwami. Chce żyć. — 1 
„życiem uczciwego człowieka”... 

Wkrótce nabywa majątek ziemski Brzeź. 
ri, w pow. Łowickim, za sumę 172.000 zi. 
i zaczyna gospodarować. 4 

Z polecenia władz niemieckich za  na- 
pad na konsulat amerykański w Krolewcu 
Sobiraj zostaje uwięziony. 

W czerwcu 1928 roku w Brodnicy za- 
padł wyrok: 3 lata więzienia. Majątek uległ 
konfiskacie 

Sobiraj siedział w więzieniu w Grudzią- 

przytułku   

  

dzu.   Władysław S., po odzyskaniu wolności, 
grasował w wielu miastach. 

' Onegdaj pochwycono go w. Nowem 
Mieście, pow. Lubawskiego, na kradzieży 
z włamaniem. 

Ponieważ Władysław Sobiraj vel Stanisław 
Wójcik vel Ali Age Osman nie ma żadnych 
dokumentów i dokonał całego szeregu prze 
stępstw na obszarze Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, przesłano go do warszawskiego urzę- 
du śledczego dla zbadania dotychczasowej 
jego „działalności* i wyświetlenia jego oso- 
bistości... 

OOOO НЙ 
Czy jesteś członkiem 

L. @. P. P,? 
i 

EH 
Poczateko godz.Z T E 
9-ej wieczorem. | o | 

— * 
dylem. Za nim potężna, rozstrzepana, 
nieuczesana, od ostatniego deszczu 
nieumyta, gruba pari, wymachując 
czemś nad głową — laską, parasolem, 
czy też wielkim pędzlem. Nieszczęs- 
ny wpadł do  Gebethnera, schował 
się pod ladę; subjekci zasłonili go, 
przysypali książkami —- ani widu. 

— Gdzie jest ten nicpoń, ten łotr, 
ten mój mąż, — zagrzmiała tubalnie 
znakomita artystka. 

— Nie wierny, proszę pani, nie wi- 
dzieliśmy go od tygodnia. 

Nędznicy. Wartoby i was tu zdzie- 
lić. Ale on nic nie zyska na odwłoce! 

Najciekawsze to, że w Zakopanem 
nikt się nie interesował taką chryją. | 
Zapewne, Stryjeńska rozweselała ca- | 
łe miasto, dostarczała tematu do roz- 
inów, ale było tego już zadużo: wy- | 
biła kamieniami wszystkie szyby w 

oprowadza {^ 

   

  

szkole, w której jej mąż był rektorem, 
pocięła mu frak na kawałeczki na go- 
dzinę przed uroczystem 
niem Prezydenta po szkole, nawymy- 
Ślała jakiejś pannie, której mąż się 
ukłonił, kopnęła inną, a o gonitwach 
i pościgach z parasolem po mieście, 
nikt nawet nie wspominał — codzien- 
ne zjawisko, taka sobie odtłuszczają- 
ca kuracja. 

Zreszta co tam. Takiej, co nama- 
lowała Uroczysko, wszystko wolno, 
wszystko się daruje. Bo ma napraw- 
dę w sobie iskrę Bożą. Karol. 

 



  

  

  

0D ADMINISTRACJI 
W ciągu ostatnich dni w nagłówkach kilku kolejnych numerów „SŁOWA*, 

skutkiem przeoczenia, drukowany był mylnie Nr. Konta Czekowego Administracji 

zamiast, jak powinno być 80259 
— Ч м Р. К. 0. 

Drukowano Nr. 20259, 

Bi IX-ty „Tydzień 
Kupujcie znaczki i nalepki. $ 

Tych z pośród naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, 

abonament pod wyżej wymienionym mylnym Nr. 20259, Administracja uprasza © 
nadesłanie, pod jej adresem, kwitów potwierdzających wpłaty, w celu uskutecz- 

nienia odpowiednich adnotacyj i uniknięcia ewentualnych przerw w dostarczaniu 
| „SŁOWA* z racji braku wiadomości © wpłatach. 

L 

KRONIKA 
SOBOTA 
29 2г W. słońca Gg. 7 m 16. 

Suturnina 
jutro 

Andrzeja 

| SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGH U. $. B. W WILNIE, 

3 dnia 28. XI. 30 r. 

Ciśnienie 762 

Temperatura 4-4 1-5 4-1 

Opad — 
Wiatr — południowy. 

Tendencja — wzrost 

Uwagi — Pochmurno, rano mgła. 

Z. słońca o godz. 3 m. 30 

  

  

MIEJSKA 
— Inspekcja ośrodka zdrowia. Do Wil- 

tia przybył dełegat M. S. Wewn. dr. Tob- 
Jasz w celu zlustrowania zakładów zdrowia- 

gistratu m. Wilna i nowobudującego się 
Smachu przy ui. Nowogródzkiej. 

— Miejska komisja kwalifikacyjna. Magi 
„Strat powalal specialną komisję która zajmie 
Się zbadaniem kwalifikacyj pracowników 
miejskich w związku z projektowanem prze 
iiesieniem niektórych pracowników kontrak 
towych na etaty. 

— Uigowe nabywanie świadectw prze- 
imysłowych. W związku z rozpoczęciem 
Sprzedaży przez Izbę Skarbowa świadectw 
ĘZemystowych i handlowych na rok 1931 
Zwraca się uwagę na to, że na mocy za 
tządzenia Ministra Skarbu do dnia 15-go 
„Erudnia rb. włącznie przyjmowane bedą 

_ Bodania o ulgi. Podania takie m. in doty- 
<zą przedsiębiorstw, prowadzących sprze- 

aż towarów, posiadających cechy produk- 
€ji wytworniejszej. Prowadzone na podsta- 
Wie świadectwa handlowego 2 kategorji, 
Przedsiębiorstwa takie mogą prosić o zmniej 

_ szenie wysokości opłacanego świadectwa do 
kat. 8-ciej. Warunki jakim musza takie 

- Przedsiębiorstwa odpowiadać polegają na 
m, że towar sprzedawany musi być po- 
lodzenia krojawego, że nie może jego być 

Więcej na składzie niż 5 proc ogólnej war- 
OŚci towaru, że pozatem obrót firmy pro- 
Szącej o ulgę nie może przekraczać 30000 
«w roku 1929. 

ь „Ulgi powyższe mogą dotyczyć i mogą 
yć zastosowane wobec firm nowopowsta- 
ch pod „warunkiem jednak, że roczny 0- 
TÓt prowizorycznie obliczony przez władze 

Skarbowe: nie przekroczy wyżej podanej nor 
my 30 tysięcy zł. 

_ Prośby składane są do urzędów skarbo- 
Wych a te są obowiązane w ciągu 2 tygod 
mi przesłać je do Izby z opinia. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

м Humanis yeznym U.S.B. w terminie  zimo- 
„ym roku akademickiego 1930 — 31 od- 

‚ wać się będą od 8 stycznia 1931 r. Do 
gzaminów zgłaszać się należy pisemnie w 

<zasie od 10 do 15 grudnia r. b 

SĄDOWA 
„„— Zmiany w Sądownictwie. Wice-pre- 
p. Sądu Okręgowego w Nowogródku 
"Arafjanowicz został przeniesiony do Wil- 

na równorzędne stanowisko. | 
YE 2 WOJSKOWA 
PS Nowy zastępca dowódcy O. War. 

| |lłkownik dypl. Wincenty Kowalski miano 
" Wany został zastępcą dowódcy obszaru wa 

townego w Wilnie. ' 
i — Klub sportowy Rodziny Wojskowej 

_ Bizypomina wszystkim svmpatyczkom klu- 
1 że niebawem kończy zapisy do sekcji 

strzj nastycznej. tańców __ plastycznych, 
szeleckiej, konnej jazdy. Zapisy przyjmu- 
> Sekretarjat Rodz. Wojsk. ul. Mickiewi- 

& 13 м gmachu Kasyna Garnizonowego. 
m Ostatni dzień rejestracji rocznika 

Bio. Dziś upływa ostatni R rejestra- 
CJ mężczyzn urodzonych w roku 1910. Re- 
skowyj? przeprowadza miejski referat woj- 

+ 

Niezgłaszającyim się grożą kary. 

AKADEMICKA 
„ — Staraniem Koła Mai tematyczno - 

| Fizycznego słuch. USB w nedas, 0. 
r Hstopąda br. o godz. 12.15 w Zakładzie Fi. 

х ;У'“ Doświadczalnej (ul. Nowogródzka 22) 
i edzie sie referat p. magistra |. Browki- 

na pt. „Promienie Roentgena". Wstęp wol. 
ny. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 
„— Odjazd b. kuratora. W związku х о- 

trzymana delegacją kurator Okręgu Szkolne 
go Wileńskiego p. Stefan Pogorzelski wy- 

ga do Brześcia n. Bugiem w niedzielę 

® 

  
a 30 bm. następnie powróci do Wilna w 

+ odę, w przyszłym tygodniu, celem zazna- 
łomienią z biegiem spraw p kuratora Szelą- 

iego : 
Kursy gimnazjalne im. J. Kochanow- 
w Wilnie, ulica Mickiewicza 4 II p.  skieg, o 

ielaszają wpisy do kl. 4 gimn. z programem 
nożnym; lekcje odbywać się bedą w godz. 

do paych. Zapisy codziennie od godz. 12 
Iš i od 17 do 19. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
sg. Odczyt dr. Marjana  Obiezierskiego. 
4, niedzielę, dn. 30 fistopada rb. o godz. 

„2. w Kasynie garnizonowem, przy ul. Mi- 
Ta + 13 5 kis Obiezierski wy- czyt na temat: „Hygjena kobiety“. 

; tylko dla dorostych pah. Sr i 
został zorganizowany 

    

staraniem sekcji 

kulturalno - oświatowej „Rodziny wojsko- 
wej' Wstęp bezpłatny. 

-— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia :© grudnia 1930 r. o godz. 
19 m. 30 w lokalu własnym (Zamkowa 24) 
odbędzie się doroczne walne zebranie człon 
ków Towarzystwa 

Porządek dzienny: i) sprawozdanie ustę 
pującego zarządu, 2) wybory nowego za- 
rządn. 

W razie braku qourum następne posie- 
dzenie odbędzie się o godz. 20 tego same- 
go dnia przy każdej liczbie członków. 

— Wykłady antropozoficzne. W niedzie- 
ię 30 bm. w sali Stow. Techników (Wileń- 
ska 33 o godz. 6 p. Aleksander Pozzo, współ 
pracownik Goetheanum (Dornach Szwaj- 
carja) będzie miał wykład na temat „Do- 
stojeństwo człowieka”. Będzie to trzeci z 
kolejnych wykładów. Pierwszym z nich p.t. 
„Dramat świadomości współczesnej”, miał 
miejsce we wtorek ub., zaś drugi p.t. „O 
nieśmiertelności duszy i życiu pośmiertnem* 
we czwartek. Wykłady te choć powiązane 
myślą przewodnią, stanowią każdy w sobie 
zamkniętą całość. Wykłady odbędą się w ję- 
zyku rosyjskim. ` 

Wobec niedużej sali a rosnącego zainte 
resowania organizatorzy proszą o zaopatry 
wanie się w karty wstępu o nieco wcześ- 

niej. przed wykładem. Wstęp 20 gr., 50 gr. i 
1 złoty. 

W następnym tygodniu p. Pozzo wygłosi 
odczyt 0 Włodzimierzu  Sołowijewie, od 
śmierci którego upływa lat 30. O odczycie 
tym szczegóły będą podane w prasie. 

ROZNE 

— Wystawa pamiątek JE ks. biskupa 
Bandurskiego.  Urządzona w Pałacu przy 
placu Napoleona wystawa pamiątek JE. ks. 
biskupa dr. Wł. Bandurskiego oraz zbiorów 
pamiątkowych !, 5 i 6 pp leg., 77 i 85 pp. 
4 p. uł. otwarta będzie jeszcze tylko przez 
sobotę i niedzieię od godz. 10 rano do godz. 
8 wiecz. Wystawę*winien zwiedzić każdy 
Polak, gdyż trudno będzie o lepszą sposo! 
ność oglądnięcia tylu zgromadzonych cen- 
mych i drogicii pamiątek, pochodzacych z 
czasu kwawych wałk o wolność. Wystawa 
obejmuje szereg cennych obrazów. Kilkaset 
fotografij z Legjonów, wojny światowej i 
wojny polskiej, sztandary, jak np. chorągiew 
6 pp. leg. linjowcj z r. 1815, sztandar 4 p. 
uł. Zaniemieńskich za zdobycie Wilna w ro- 
ku 1919, sprzęty liturgiczne, dyplomy, adre 
sy, albumy, medale, wydawnictwa legjono- 
we w okopach oraz w obozach jeńców 
krzyż z kul.z napisem „Pamiątka z wojny od 
Legjonistow“, słowem mnóstwo ciekawych 
eksponatów Zwiedzenie zbiorów ułatwia 
piekny katalog, który pozostanie również 
pamiątką dla zwiedzających. 

— Posiedzenie Federacji PZOO. W dniu 
27 bm. odbyło się plenarne posiedzenie Fe 
deracji PZOQ. Prócz wileńskich organiza- 
cyi wojskowych w zebraniu tem wzięli u- 
dział prezesi wszystkich powiatowych kół 
Federacji PZOO, którzy jednocześnie złożyli 
sprawozdanie z pracy kół, W toku obrad 
uchwalono pogłębić prace nad utrwałeniem 
kół oraz utrzymać ścisły kontakt z organi- 
zacjami strzeleckiemi na powiatach i wziąć 
udział w pracy kulturalno - oświatowej w 
świetlicach strzeleckich. 

— Ku czci św. Cecylji. W sobotę 22 li- 
stopada rb. miejscowa drużyna śpiewacza 
„Echo* obchodziła uroczystość ku czci pa- 

   

      

  

P: tronki muzyki i śpiewu kościelnego św. Ce- 
cylji. Tegoż dnia licznie zebrani członkowie 
chóru oraz zaproszeni goście wzięli udział 
w uroczystej akademji, urządzonej stara- 
niem kierownika tego zespołu prof. Wł. Ka- 
linowskiego i zarządu chóru. 

W czasie uroczystości ks. Bielawski do- 
konał poświęcenia obrazu św. Cecylji, wy- 
głaszając okolicznościowe przemówienie. Na 
stępnie chór wykonał „Hymn do św. Ce- 
cylji“. Z kolei zabrał głos Wł. Kalinowski 
(junior), który podkreślił w swem przemó- 
wieniu znaczenie uroczystości ku czci św. 
Cecylji. Nazajutrz w niedzielę została odpra 
wiona przez JE ks. biskupa Michalskiego u- 
foczysta msza św. na intencję chóru. 

— Posiedzenie gminy żydowskiej. Oneg- 
daj odbyło się zebranie gminy żydowskiej 
ua Kktórem rozpatrywano sprawę ułożenia 
preliminarza budżetowego. 8 

W czasie omawiania pozycyj dochodo- 
wych musiano uznać za nierealne projekto- 
wane sumy ze składek członków gminy, bo 
wiem jak wykazał rok bież. większość na-- 
leżności nie można było ściągnąć. = 

Dyskusji na temat ustalenia pozycji do 
chodów nie zakończono i odroczono do na- 
stępnego posiedzenia. " 

BALE I ZABAWY 
Dzisiaj dnia 29 listopada w salonach Ka 

syna Garnizonowego odbędzie się dorocz- 
nym zwyczajem „Czarna Kawa IX Tygodnia 
Akademika”. 

Salony Kasyna już od paru dni zmieniają 
swą szatę zewnętrzną. Z pod delikatnych 
lecz wprawnych rączek Koleżanek z Sztuk 
Pięknych przy wydatnej pomocy Kolegów 
wychodzą dekoracje. ; 
: _2атоші9пе trzy orkiestry od tygodnia 
już uzupełniają swój najnowszy repertuar. 

Bufety obficie zaopatrzone. 
Ze względu że to ostatnia zabawa przed 

Adwentem, že celem jej jest pomoc mło- 
dzieży akademickiej, że tradycja Czarnej Ka 
wy Tygodnia Akademika znana jest w sze 
rokich sferach inteligencji wileńskiej — są- 
dzimy , że całe wytworne Wilno wyznaczy 
sobie rendez - vous w salonach Kasyna. 

Pozostałe karty wstępu można otrzymać 
u Pań Gospodyń honorowych lub w biurze 
IX Tygodnia Akademika Wielka 24 w godzi 
nach od 10 — 14. 

Początek Czarnej Kawy o godzinie 9 w. 

su a Wa 
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— Sobótka taneczna przed adwenteni 
odbędzie się w Kole Pol. Mac. Szk. im. T. 
Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12. Wstęp 
na zabawę tylko za kartami wstępu, które 
można.otrzymać i przy wejściu na zabawę 
u członków Koła. Początek o godz. $ wiecz. 
W niedzielę zaś 30-XI odhędzie się obchód 
setnej rocznicy Powstania Listopadowego z 
programem: odczyt dyr. St. Ciozdy na te- 
mat „Powstanie Listopadowe";  przedsta- 
wienie „Jadą ułani". Początek 0 godz. 7 
wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

teatrze na Pohulance uroczysta premjera 
nieśmiertelnego arcydzieła S. Wyspiańskiego 
„Nocy listopadowej', w oryginalnem ujęciu 
inscenizacyjno - reżyserskiem prof. F. Rusz- 
czyca i reżysera R. Wasilewskiego. Widowi 
sko to wymagające olbrzymich wkładów i 
wielkiego wysiłku artystycznego zapowiada 
się jako jedno z najciekawszych w obecnym 
sezonie. 

Oprawę dekoracyjną, kostjumy i rekwizyty, 
projektuje, opierając się na wzorach grec- 
kich, prof. Ruszczyc. Wykonaniem dekoracji 
kieruje J. Hawryłkiewicz. 

Przepiękną oprawę muzyczną skompono- 
wał E. Dziewulski, który jednocześnie dyry 
gować będzie na widowisku orkiestrą. 

Wczoraj odbyła się próba generalna w 
dekoracjach i kostjumach, z udziałem ca- 
iego zespołu, oraz licznych statystów. Za- 
interesowanie prenijerą olbrzymie. Wobec 
kolosalnych kosztów zniżki na dzisiejsze wi- 
dowisko nieważne. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 
drugi „Cierpki owoc" Roberta Bracco, cza- 
rowna komedja która odniosła na premjerze 
nieprzeciętny sukces artystyczny. 

PP. Kamińska, Lewicka, Balcerzak, Mi- 
lecki i Zelwerowicz stanowią zgrany ze- 
spół z wielką płastvką i humorem odtwa- 
rzający Świetnie przez autora zarysowane 
postacie. Reżyseruje dyr. Zelwerowicz. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę w obu teat- 
rach miejskich odbędą się przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ujrzymy „Skrzyp 
ce jesienne Surguczewa, sztukę pełną tragi- 
cznego napięcia i psychologicznych półcie- 
ni. świetnie wyreżyserowana przez R. Wa- 
silewskiego. 

W Lutni „Nie rzucaj mnie Madame" S. 
Kiedrzyńskiego, bawić będzie publiczność 

komiczną akcją, dowcipnemi sytuacjami i 
świetnie postawionemi rolami. Tańce i pie- 
senki urozmaicają widowisko. 

— Koncert Orłowa na Pohulance. Świa 
towej sławy pianista Mikołaj Orłow wystąpi 
raz jeden dnia 9-go grudnia w sali teatru 
Wiełkiego na Pohulance. 7 

Niezwykle bogaty program zapowiada u- 
twory: Chopina, Schumanna, Szymanowskie 
go, Debussy'ego, Propofiewa i Liszta. Kon- 
cert ten stanie się niewatpliwie. prawdziwem 
świętem artystycznem dla muzykalnych sfer 
Wilna. 

Koncert organizuje Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne. 

— Poranek - koncert Z. Protasewicza. 
W poniedziałek dnia 7-go grudnia o godz. 
12 m. 30 w południe odbędzie się w sali 

teatru Lutnia koncert młodego, utalentowa- 
nego śpiewaka, Zygmunta Protasewicza. W 
koncercie tvm wezmą również udział artyści 
Teatrów Miejskich: Zofja Małyniczówna i 
A. Zelwerowicz. 

— „Echo* wy jeżdża do Swiecian. W nie 
dzielę dn. 7 grudnia chór „Echo* wyjeżdża. 
z Wilna do Święcian, gdzie odbędzie się 
koncert znanego zespołu. Chór. „Echo* pod 
dyrekcją prof. Władysława Kalinowskiego 
wyjeżdża na zaproszenie miejscowego społe 
czeństwa. W programie koncertu utwory wy 
bitnych kompozytorów _ polskich BLE 
doby. 

= Otwarcie kina „Pan*, Dziś o godzinie 
1-ej pp. nastąpi otwarcie kina „Pan“ przy ul. 
Wielkiej 42. Na inaugurację wyświetla się 
po raz pierwszy w Wilnie film p.t. „Czer- 
wona szabla” dramat na tle ostatnich zda- 
rzeń w Rosji Sowieckiej. Liczna orkiestra. 
Specjalna ilustracja muzyczna. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Stylowy — Miłość w kajdanych 
Światowid — Władę tlanty. 
Wanda — Celowiek о. 

miejskie — 
Nee NABÓR 6. 
Hollywood — Na Sybir. 
Pan -- Czerwona szabla. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 27 do 28 

bm. zanotowano wypadków 38, kradzieży 6, 
opilstwa 6, przekroczen ini j- Seek dai : administracyj 

—Ujecie dezertera na 
granicy. W okolicy Rudziszki przez 
patrol KOP został zatrzymany Barano- 
wski Antoni za usiłowanie przekrocze- 
nia granicy polsko - litewskiej. Bara- 
nowski Antoni okazał się dezerterem 
Z 77 p. p. Oraz zawodowym złodziejem 

-— Samobójstwo żołnierzy. 
St. ułan 19 szwadronu KOP Stefan Wojtyro 
w Olkienikach strzelił do siebie z karabinu 
w pierś, Wojtyro w kilka chwil potem zmarł. 

Co było powodem samobójstwa niewia- 
domo. 

Również w Lidzie targnął się na życie 
szeregowiec 5 pułku lotniczego Jankus wy- 
pijając esencji octowej. ; 
„— Zatrzymanie komunistów. 
Nocy rd į wpobliżu koszar Kalwaryj 
skich ujęto 2 komunistów, którzy usiłowali 
rozrzucać odezwy komunistyczne nawołują- 
ce do „gołsowania na listę komunistyczną. 

Gorliwi kolporierzy 
szcze z czasu wyborów 
chcąc by tak poszukiwana literatura 
zmarnowa!a się. 

nie 

mając te odezwy je- 
ERZE. 

KOMUNIKAT 
Sezon wiosenny 1931 r. 2 

Ceny siarczanu amonu o gwarantowanej za- 
wartości 26 — 21 proc. azotu, 

za 100 kg. luzem zł. 36— 
franco wagon stacja wysyłająca. 

Dostawa wagonowa i półwagonowa. 
Na żądanie opakowanie workowe. Cena 

worka zł. 2-— brutto za netto. 
Przy odbiorze w miesiącach listopadzie 

i grudniu 1930 r.. przyznawana będzie bo- 
nifikata w wysokości 4 proc. 

Kredyt wekslowy do dnia 1 listopada 
1931 roku. 

Oprocentowanie — każdoczesna stopa 
dyskontowa Banku Polskiego, obecnie 7,5 
proc. w stosunku rocznym. 

Przy zapłacie gotówką — 4 proc. sconta. 
Siarczan amonu nabywać można we 

wszystkich Oddziałach Banku Rolnego, Syn 
dykatach Rolniczych.  Spółdzielniach Rolni- 
czo - Handlowych, oraz prywatnych firmach 
rolniczo - handlowych. a 

Szczegółowe informacje i wskazówki i- 
dziela: 

„PRZEMYSŁ SUPERFOSFATOWY* 
SP..2.-0..0. 

Warszawa — Kredytowa. 4. 
tel. 694 - 54. 

  

WYJAŚNIENIE ELEKTROWNI 
MIEJSKIEJ 

Otrzymujemy pismo następujące: р 
W dniu 27 b. m. w „Dzienniku Wilen- 

skim“ Nr. 274 -— ukazała się notatka zaty- 
tułowana „Nowa taryfa Elektrowni" — no- 
tatka ta otrzymana widocznie z nieodpo- 
wiedniego źrodła, nie odpowiada prawdzie, 

Elektrownia Miejska pomimo, iż ceny na 
opał, smary i inne urządzenia znacznie 
podnosiły się w ciągu ostatnich lat — ta- 
ryty swe na światło nie zmieniała i niema 
zamiaru zwiększać przy układaniu budżetu 
na rok 1931 — 32. Taryfa na silniki elek- 
tryczne nietylko nie została podniesiona, 
jecz obniża się i to znacznie, w zależności 
cd ilości rocznego zużycia, tak, że przy 
wielkich ilościach zapotrzebowania zniżoną 
została do 16 gr. za kwg. Również opraco- 
wuje Elektrownia dogodna taryfę dla 
grzejników. Nie mogą zgodzić się, że tary- 
ia w Wilnie jest najwyższą. Elektrownia 
Okręgowa w Pruszkowie zasilająca przed- 

mieścia Warszawy i największe fabryki w 
obrębie wielkiej Warszawy sprzedaje prąd 

na światło po %1 groszy, Białystok pobiera 
1.00 zł, Bydgoszcz, Kraków, Bielsko-Cie- 
szyńskie pobieraja po 80 gr. Zgierz 87 gr., 
jedynie tyłko elektrownie o daleko  więk- 
szej wydajności ni> wileńska są nieco tań- 
sze, jak Warszawa 73,3 gr. Lwów 66 gr. i 
t. di. Wszystkie *e elektrownie znajdują się 
daleko blizej do źródła opału — węgla, niż 
Wilno, które opłaca za transport  tonny 
węgla prawie to samo, co tu tonna na ko- 
palni kosztuje. Ё 

Dziękuje W. Panu Redaktorowi za la- 
skawe umieszczenie powyższego i pozostaję 
z poważaniem 
Dyrektor Elektrowni Miejskiej inż. Glatman. 

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO. 
Wilno, Zawalna 11-a.   
  

Do wszystkich Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej 

Podajemy do wiadomości Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej, iż w dniu 28 listopada rb 

otrzymaliśmy zezwolenie urzędu wojewódz- 
kiego w Białymstoku na urządzenie „Świę- 
ta Młodzieży” na terenie województwa Bia- 

łostockiego (pow. Sokólski, _ Grodzieński, 
Białostocki, Wołkowyski). Zezwolenie zosta- 

ło wydane pismem z dnia 27. 11. rb. nr. BB 

11—4133 — 30. 

Związek Młodzieży Polskiej 

  

  

w Wilnie. 

MEESETOZOKONOPNYSZWCANA 

— Amator darmowych kolacyj. Do re- 
stauracji Abucewicza przy ul. Jakóba la- 
sifskiego 7 przyszedł jakis młody człowiek, 
który po spożycia kołacji chciał się ulotnić 
nie uregulowawszy rachunku. 

Zatrzymano go jednak i oddano w ręce 
policji. 

Jest to Franciszek Pawłowicz  (Jerozo- 
'imska 6). 

— Zajście z szaleńcem. Ataku szału 
dostał nagle dozorca warsztatów  mecha- 
nicznych przy ul. Zawalnej 1 j. Jakóbow- 
Ski. 

Awantury furjata zaalarmowały „lokato- 
rów całej posesji, lecz nikt nie mógł dać 
rady demolującemu mieszkanie  Jakóbow- 
skiemu. 

Dopiero policja zdołała obezwładnić 
warjata, zaś Pogotowie Ratunkowe odwio- 
zło go do szpitala św. Jakóba. 

— Oblała witryolejem. W ub. czwartek 
wieczorem na ulicy 3 Maja do wracające- 
go do domu 55-letniego Michała Szukiewi- 
cza (3 Maja 1) funkcjonariusza administra- 
cji „Kurjera Wileńskiego" podeszła jakaś 
kobieta i nim Szukiewicz zdołał się uchylić, 
obłała go kwasem siarczanym. Szukiewicz 
doznał silnych poparzeń twarzy, szyi i pier- 
si. Również uszkodzone ma jedno oko. 

Nieznajoma po dokonaniu zamachu, spo- 
wodowanym jakoby osobistemi porachunka 
mi, zdołała ukryć się. 

‚ — Kradzieże. Chłanowiczowi Eljaszowi 
Kwiatowa nr. 7 nieznani sprawcy skradli z 
mieszkania garderobę męską, damską, oraz 
bieliznę na sumę 1000 zł. 

Zoruch Gustaw, Kalwaryjska 30 zameldo 
wał policji o kradzieży z garażu mieszczą- 
cego się w podwórzu tegoż domu 2 opon sa 
mochodowych wartości 480 złotych. 4 

--Sprawcy ostatnich kradzieży. W związ 
ku z kradzieża dokonaną w sanatorjum TOZ 
garderoby i bielizny na 900 zł. ustalono, iż 
kradzieży dokonali Zarecz Antoni i Leśniew- 
ski Romuald, Filarecka 37, zawodowi zło- 
dzieje. Skradzione rzeczy znaleziono u Bo- 
rejko Antoniego, Filarecka 37 i u Monkie- 
wiczowej Michaliny, Ciesielska 14. 

Również okazało się, że kradzieży na su- 
mę 700 zł. u Wulfowicza Mojżesza Popław 
ska 25 dokonali zawodowi złodzieje Olszew 
ski Hieronim ul. Wąwozy i Leśniewski Ro 
muald,  Filarecka 37. Skradzione rzeczy 
zwrócono właścicielowi. 

— Bójka na noże. W czasie bójki 
we wsi Góry pomiędzy mieszkańcami tej 
wsi Sobolewskim Zygmuntem a Ruszczenko 

szy z nich został zraniony ciężko no- 
w plecy przez Ruszczenko. Sobolewskie 

go w stanie ciężkim przewieziono do szpi- 
tała św. Jakóba. Ruszczenko zbiegł. 

Akademika'' m tl III. 
kładajcie ofiary na listy ofiar. Zapisujcie się na członków Wojewódzkiego Komitetu) ` 

wileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej 

  

  

    

0 SZKOŁY POLSKIE ZAGRANICĄ 
Na ostatnim zjeździe b. uczenic i uczni 

gimnazjów św. Katarzyny w Petersburgn, 
który odbył się w Wilnie, omawiano m. in. 
sprawę kontynuowania w wolnej Polsce 
tradycyj tych szkół, tak chlubnie znanych 
Polakom b. zaboru rosyjskiego. Szkoły 
męska i żeńska św. Katarzyny były, jak 
wiadomo, placówka religji katolickiej i pol- 
skości w stolicy Rosji, wykształciły liczne 
rzesze Polaków i Polek, pochodzących prze- 
ważnie z kresów lub z głębi Rosji, uchro- 
niły ich przed wynarodowieniem i daly 
Polsce cały szereg wybitnych obywateli 
i obywatclek, którzy obecnie pracuja z po- 
żytkiem w odrodzonej Ojczyźnie. Na zjeć- 
dzie rzucono myśl adoptowania przez Sto- 
warzyszenie jednej ze szkół w Polsce, na- 
dania jej nazwy szkoły św. Katarzyny i 
kształcenia w niej dzieci b. uczenic i ucz- 
niów szkoły petersburskiej. Ideały i dążenia 
nowej szkoły odpowiadałyby tym hasłom, 
które krzewiono w szkole macierzystej. 

Jako byla uczenica i długoletnia pra- 
cowniczka pensji żeńskiej św. 
opowiedzieć się muszę za zmodyfikowa- 
nieri tego projektu. Pragnęłabym bardzo, 
aby szkoia, której poświęciłam najlepsze 
lata mego życia, odrodziła się w nowej 
postaci, pod skrzydłami wolnej Ojczyzny. 
Ale dlatego właśnie, że przez tak długi 
czas wraz z przełożoną i dzielnym zastę- 
pem nauczycielstwa walczyłam przeciwko 
prześladowaniom rządu rosyjskiego i że tak 
usilnie pracowałam bez przerwy nad uświa 
domieniem narodowem uczenic pensji żeń- 
skiej św. Katarzyny — chciałabym zacho- 
wać przyszłej szkole jej istotny charakter. 
Niechaj będzie —- jak była placówką. Nie 
w wolnej Polsce, gdzie przecież wszystkie 
szkoły polskie mają i mieć będą charak- 
ter narodowy, a na peryferjach polskości, 
na emigracji, lub w rozproszonych wysep- 

Katarzyny, 

kach etnicznych powstać musi szaniec, 
broniący przed inwazją duchową obcego 
elementu. Mojem zdaniem, należy w tym 
celu założyć lub zdoptować jakąś szkołę 
za granicami kruju, np. we Francji, gdzie 
niebezpieczeństwo  wynarodowienia jest b. 
grożne, albo w Gdańsku, gdzie . polskość 
jest przesladowana. W Gdańsku możnaby 
adoptować szkołę powszechną i z biegiem 
czasu przekształcić ją na szkołę średnią. 
Dzieci polskich rzemieślników i robotników 
portowych, oraz pracowników kolei, pocz- 
ty i t. p. stanowić będą niewątpliwie licz- 
ny element uczniowski. Szkoła tego rodza- 
ju o też nieocenione usługi w Niem- 
czech, w Rosji, a największe, o ile dałoby 
się to przeprowadzić, na Litwie, gdzie 
1ząd prowadzi politykę eksterminacyjną w 
stosunku do żywiołu polskiego. 3 

Znaczną część składek, wpływających 
do Stowarzyszenia b. uczenic i uczni szkół 
Św. Katarzyny, należałoby, mojem zdaniem, 
przeznaczyć na ten, tak wielki i doniosły 
w swych następstwach cel. 

Zwracam się z gorącym apelem do 5. 
uczenic szkoły zeńskiej, aby zechciały po- 
przeć i rozwinąć rzuconą przeze mnie myśl. 
Niechaj w imię ideałów, które niegdyś tam 
wszczepiano, przystąpią z energją i en- 
tuzjazmem do kontynuowania walki o du- 
szę połskiego dziecka, prowadzonej z tak 
chlubnemi wynikami w szkołach św. Kata- 
rzyny na obczyźnie. 
Wilno, da. 25 listopada 1930 r. 

Zofja Kossowska 
(córka wygnańca 1863 r. b. uczenica, a 
BR wice-przełożona szkoły żeńskiej Św. 
atarzyny, obecnie em. przełożona państwo 

wego A żeńskiego w Białymstoku. 
Adres Zarządu Stowarzyszenia: Warszawa, 
ul. Marszałkowska 36 m. 15. 

  

Szef kancelarji adwokackiej 
na ławie oskarżonych 

PROCES O FAŁSZOWANE WEKSLE PUŁK. BOBIATYŃSKIEGO I ADW. 
ANDREJEWA. 

W dniu wczorajszym w wileńskim Są- 

dzie Okręgowym rozpoczął się proces J. 
Sołohuba b. kierownika kancelarji adwoka + 

ia Andrejewa, oskarżonego o malwersacje 
wekslowe na szkodę swego szefa i pułko- 

wnika Bobiatyńskiego. 
Rozprawa wzbudza zauianie szczególnie 

w sferach sądowo - prawniczych, więc nic 

dziwnego, że sala Sądu zapełniona była po 

brzegi przedstawicielami tych sfer. 

Przewodniczy kompletowi sędziowskie- 

mu J. Kaduszkiewicz, oskarża pprokł Zda- 

rowicz. 
Ze strony poszkodowanych występują 

adwokaci: Szyszkowski i Engiel, broni о- 

skarżonego adw. Szuriey z Warszawy. 

Akt oskarżenia zarzuca Sołohubowi že 
sfałszował podpisy Andrejewa na weksiach 
na różne suiny, płacąc niemi swe osobiste 
zobowiązania, Pod koniec roku 1928 adw. 
Andcejew skonstatował, że otrzymuje wez- 

wania do zapłacenia weksli, których wcale 
rie wystawiał , 

Z oryginałów mu przedstawionych, adw. 
Andrejew bez trudu poznał, że podpisywał 

je jego imieniem Sołohub. Pułk. Bobiatyń- 
ski został poszkodowany na 5 tys. zł. i jak 

twierdzi stało się to w ten sposób: Sołohub 

wziął od uiego weksle by je zdyskontować, 
lecz po paru dniach powiadomił pułk. Bo- 

biatyńskiego, że z tranzakcji nic nie wyszło. 

Wreczone mu weksle Sołohub podarł w о- 

becnošci poszkodowanego, lecz następnie 

pułk. Bobiatyński zdołał stwierdzić, że zo- 
stał oszukany. Sołohub miał zniszczyć je- 
dynie blaakiety wekslowe 2 podpisarai przez 

siebie siałszowanemi  przyszykowane dla 

wprowadzenia w błąd, natomiast oryginały 
zdyskontował. 

Wczoraj zbadane zaledwie część świad- 
ków z liczny 40, powołanych do sprawy. 

M. in. szersze wyjaśnienia złożyli: adwo- 
kat Andrejew i osk. Sołohub. 

Poszkodowany po wyjaśnieniu swego 

stosunku do Sołohuba, opowiedział szczegó 
łowo o okolicznościach w jakich oskar. jego 
zdaniem dopuścił się fałszerstwa i jak je u- 
jawniono. 

W przeciwieństwie do zeznań adw. An- 

drejewa osk. Scłohub przeczy, by dopuścił 
się fakichkolwiek malwersacyj, utrzymując, 
że podpisywał wprawdzie weksle lecz miał 
na to wyraźne zezwolenie swego  chlebo- 

dawcy. 

Utarczka z przemytnikami 
Nocy wczorajszej na odcinku Łożdzieje—Marcinkańce żołnierze KOP natknęli się 

na bandę przemytników, usiłującą przedostać się z Litwy do Polski. Wywiązała się 
strzelanina. Banda przemytników zaatakowała patrol KOP-u, obs: о demi ku. 
Ww rezultacie potyczki jeden z przemytników został ranny, poza al | liczbie 3 
zbiegli do Litwy, pozostawiając towary wartości kilkanaście tysięcy zł. 

Samosąd nad włamywaczem 
W jednej wsi wpobliżu, Domanie- 

wa na pograniczu polsko - sowieckiem 
chłopi przyłapali na gorącym uczyn- 
ku włamania jakiegoś osobnika. 

W trakcie szamotania się złodziei 
wydobył rewolwer i uderzył rękojęścią 
jednego z trzymających. 

Rozwścieczeni chłopi poczęli — о- 

Potworny czyn zwyrodniałego zł 
Do jakiego stopnia upadku moralnego 

może dojść człowiek, niech świadczy fakt, 

który miał miejsce w pow.  Stołpeckim i 
spowodował rozprawę sądową przeciwko 

przestępcom. 

We wsi Soseńka gm. Rubieżewickiej, za- 

mieszkują bracia Henryk i Witold Zujew- 
scy. Obydwaj nie cieszyli się opinją ludzi 
wybitnie uczciwych, nikt jednak nie mógł 
przypuszczać, że zdolni są oni popełnić tak 

potworną zbrodnię, jak ta, o której mowa. 

W dniu 16 maja r. b. Henryk pragnąc 
zdobyć bez pracy pieniadze, poszedł na 

cmentarz, rozkopał grób pochowanego nie- 
dawno ś. p. Antoniego Rybkina, poczem 

kładać! zatrzymanego kijami, rozbija- 
jąc mu czaszkę i łamiąc ręce i nogi i 
dopiero interwencja policji położyła 
kres samosądowi. 

Niefortunnego przestępcę w stanie 
beznadziejnym ulokowano w szpitału 
w Słonimie. | 

FO 

  

dzieja 
wyjął trupowi szczękę z dwunastoma zło- 
temi zębami. 

Po dokonaniu potwornej zbrodni Zujew- 
ski zaniósł bratu zrabowaną szczękę, a ten, 
mimo, że wiedział o jej pochodzeniu, usi- 
łował sprzedać jednemu z dentystów. 

Zbrodnia została ujawniona i obaj bra- 

cia stanęli przed Sądem. 
Sąd po ustaleniu, na mocy materjału 

dowodowego, winy skazał: Henryka Zujew- 
skiego na rok więzienia, a Witolda Zujew- 
skiego, za usiłowanie sprzedaży szczęki — 

na 6 miesięcy. 

Sprawa ta jest od szeregu dni tematem 

rozmów z uwagi na swój charakter. 
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Bółom głowy, Zębów, Przeziębieniu i mowi 

Do nabycia we wszystkich aptekach. |



  

MICKIEWICZOWSKA ŚRODA 
LITERACKA 

Wieczór poświęcony Mickiewiczowi, 
<zgromadził w Klubie Zw. Literatów 236 o- 
sób ze wszystkich sfer inteligencji wileń- 
skiej.  Zeszli się w czci dla narodowego 
Wieszcza, młodzież, 8-ma klasa Nazaretu z 
Matką przełożoną, uczniowie gimn. Mickie- 
wicza, uczniowie Gimn. Białoruskiego księ- 
ża, artyści, literaci polscy i żydowscy, paru 
Litwinów, profesorowie Uniwersytetu, nau- 
czycielstwo i liczne grono zwykłych gości 
klubu. Zagaił p. Hulewicz. Na podjum usta 
wionJ popiersie Mickiewicza 'w otoczeniu 
kwiatów i zieleni. 

W. wielkiej ciasnocie, dle w podniosłym 
nastroju, rozpoczał prof. Limanowski, w sil- 
nych rzutach myślowych dając obraz od- 
wiecznej walki Złego i Dobrego, jaka się 
w tych ścianach, w duszy Mickiewicza od- 
była i jak o niego bój wiedli szatani i а- 
nioły. Dokończył z wielkiem wzruszeniem 
kreśląc obraz duszy poety i Jego cierpien za 
miljony. 
Wnet potem p. Wyrzykowski, artysta teatru, 
wypowiedział z wielką siłą natchnienia im- 
prowizację z Ddziadów, przepięknie ujętą 
pod względem ursiaru głosu, giestu i wy- 
razu, a której zebrani wysłuchali w głębo- 
kiem skupieniu, nie szczędząc potem oklas- 
ków i słów zachwytu młodemu artyście. 

Po przerwie, poświęconej ożywionym po- 
gadankom na Sali i w korytarzu, przy her- 
bacie i ciastkach, roznoszonych przez  u- 
przejme panienki pomagające domowym, 
nastąpiła druga część programu: wielce ar 
tystyczny śpiew p. Hendrychówny, która 
wykonała piosenki Moniuszki i Chopina, do 
wierszy Mickiewicza. Na prośby zebranych 
artystka bisowała „Moją Pieszczoszkę*, wy 
wołując liczne oklaski. Na tem się ta skrom 
na, ale nastrojowa uroczystość zakończyła, 
zostawiając zebranym, jak zapewniali, głę- 
bokie i piękne wrażenie. 

Związek Literatów składa niniejszem ser 
deczne podziękowanie: prof. Limanowskie- 
mu, p. Hendrychównie i p. Wyrzykowskie- 
mu, za tak owocną pomoc w zorganizowa- 
niu obchodu. Z. K. 

  

     

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Z powodu niezgodnych z prawdą 2-ch 

wzmianek („Słowo* nr. ur. 260 i 262) o 

mojej akcji przedwyborczej, niniejszem-pro- 

szę o następujące sprostowanie: 

Prawdą jest, że zwoływałem wiec przed 
wyborczy w Postawach, lecz nie ludność 

usiłowała niedopuścić do wiecu, tylko ad 
hoc organizowana bojówka. 

_ Co się dotyczy rzekomo urządzonej mi. 

„kąpieli” w Swirze, oświadczam, iż przy- 

jechałem do Swira dopiero po ukazaniu się 

tej nieprawdziwej wiadomości i żadnych za- 
targów z nikiem we wspomnianym miastecz 

ku nie miałem. 

Z poważaniem 

Wilno. dn. 28 XI 30 . 
Albin Stepowicz 

oc0000000009090000©960698 s 

Nowości Wydawnicze 
— Emil Zola „Ziemia“, nakl. „Roju“. Jest 

to epopea chłopska. której naturalizm wy- 
woływał w swoim czasie burzę zgorszenia 

i potępień. 
Dla czytelnika polskiego, który, ma w 

swej ojczystej literaturze „Chłopów*  Rey- 
monta, przeczytanie „Ziemi* da ciekawe po- 
równanie psychiki chłopskiej obu narodów. 

— Tokarz Wacław. „Wojna poisko-rosyj 
ska 1830 — 1831 roku*. Warszawa 1930. 
Wojskowy instytut Naukowo-Wydawniczy. 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Wacław Tokarz autor szeregu cennych prac 
wojskowo-historycznych wydał ostatnio nie- 
zwykle gruntowne i źródłowe studjum о 
powstaniu listopadowen: p. t. „Wiojna pol- 
sko-rosyjska 1830 — 1831". Autor oparł się 
przy jego opracowaniu na istniejącej lite- 
raturze polskiej, niemieckiej i rosyjskiej oraz 
na bogatym materjale źródłowym,  niewy- 
zyskanym przez dotychczasowych badaczy, 
gdyż znaczna część tego materjału jest do- 
piero od niedawna dostępna po rewindyko- 
waniu go z Rosji sowieckiej. Ze źródeł ar- 
chiwalnych zbadał on akta Sztabu Główne- 
go i Komisji Rządowej Wojny, zbiory płk. 
M. Kiemensowskiego, ks, Czartoryskich, 
Prądzyńskiego, Ossolineum, oraz papiery 
gen. Krukowieckiego. Źródła te prof. Tokarz 
bada, kontroluje i zestawia, odrzucając rze- 
czy nieścisłe i interpretując je nieraz — ой- 
miennie, niż dotychczasowa nauka. 

— Tadeusz Przychodzki „Drogi Samot- 
nych', Warszawa 1930 — 31. Skład główny 
„w Domu Książki Polskiej. 

— Kazimiera Alberti. Pochwała życia i 

śmierci. Poezje (Czarnolas). Nakładem Księ- 
garni św. Wojciecha. R. 1930. 

— Stefan Balicki. Dziewiąta fała. Po- 
wieść. Nakładem Księgarni św. Wójciecha. 
R. 1930. 

— Waciaw Gasiorowski. 1910 — 1915, 
Bistorja Armji Polskiej we Francji, Warsza- 
wa, 1931, Dom Książki Polskiej. 

„Mistorja armji polskiej we Francji" sze- 
rokim łukiem zainteresowania obejmuje rze 
sze czytelników: poza światem wojskowych 
wszystkich światłych Polaków. 

— Jerzy Kuncewicz: Przebudowa, rzecz 
o życiu i ustroju Polski, słowo wstępne prot. 
Z. Cybiechowskiego, Warszawa 1930, nakł. 
Towarzystwa Wydawniczego. 

— T. Selimowski: Polskie legaine stron 
nictwa polityczne, zarys popularny. Warsza 
wa 1930. 

— Aleksander Fredro: Śluby panieńskie 
(nr. 22. Bobijoteki Narodowej) wyd. IV, o- 
pracował Eug. Kucharski, raków, Krak. 
Spółka Wydawnicza. 

— Bohdan Wasiutyński: Ludność żydo- 
wska w Połsce w wiekach XIX i XX, stu- 
djum statystyczne. Wyd. Kasy im. Mianow- 
skiego, Warszawa 1930. 

— Franciszek Bujak: Nauka a społeczeń 
stwo, szkic z dziedziny naukoznawstwa, 
Warszawa 1930, wyd. Kasy im. Mianowskie 
go. 

      

      
сс "Są to zebrane z „Nauki Polski rozpra 

wy prof. Bujaka, w wydaniu książkowem 
przypisane dyr. Stanisławowi Michałowskie- 
mu. 

Nadleśnictwo Miorskie w dniu 10 grudnia 1930roku o godzinie 12-ej 

w kancelarji nadleśnictwa w majątku Parszele ogłasza 

BRZETNRA tny | ofertowy 
  

  

ZSĄDÓW 
CICHA TRAGEDJA WIEJSKA. 

Dotąd zabiegał o względy uroczej We- 
roniki  Jaruszewiczówny. mieszkaniec wsi 
Wierszuniszki, gm. Mejszagolskiej Kazimierz 
Auksztolis, aż dziewczyna stała mu się 
„powolna, a od tego momenfu zaczął jej 
unikać. 

Zwykły bieg spraw sercowych, jednak 
w tym wypadku nie skończyło się tylko 
na łzach porzuconej. 

Auksztolis czując, że Weronika będzie 
mu w przyszłem życiu zawadzała  (zanosi- 
ło się na owoc miłości), a obowiazki oj- 
cowskie nie bardzo mu się uśmiechały, po- 
stanowił więc pozbyć się jej na zawsze. 

Plan był nieskomplikowany i okrutny. 
Auksztolis zaprowadził  Jaruszewicz6wn4 
na strych, zadusił ją, a następnie dla upo- 
zorowania samobójstwa powiesił zwłoki na 
belce. 

Podpatrzył to Wincenty  Jaruszkiewicz, 
lecz otrzymawszy zapewnienie dożywocia 
na łaskawym chlebie, milczał uporczywie. 

Przeszło sporo czasu. Jaruszkiewicz po- 
szedł do spowiedzi, nie otrzymał rozgrze- 
szenia i dopiero wówczas ruszyło go Su- 
mienie. 

Zameldował policji. Sprawa 
o sąd. 

Auksztolis oraz jego matka, która rze- 
komo miała mu pomagać, skazani zostali 
przez Sąd Okręgowy na 9 lat ciężkiego 
więzienia. 

W apelacji karę zmniejszono mu na 4 
lata ciężkiego więzi 

Auksztolisowa złożyła skargę do Sądu 
Najwyższego, który wyrok w stosunku do 
niej anulował. 

‚ Sąd Apelacyjny po ponownem rozpatrze- 
niu sbrawy wyniósł wyrok całkowicie unie- 
winniający staruszkę. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DN. 29 LISTOPADA 

  

oparła się 

  

9.25 — Msza i koncert organowy z Ba- 
zyliki Wileńskiej. 

11.30 — Zaciągnięcie historycznej war- 
ty z Belwederu 

11.58 — Czas. 
12.00 Bicie zegara i hejnał z wieży ka- 

tedrelnej w Wilnie. 
12.10 Koncert z Filharmonji Warsz. 
14.30 — 14.55 „Mala skrzyneczka“ — 

listy dzieci omėūwi ciocia Mala. 
16.00 Audycja i koncert dla młodzieży z 

Warszawy. 
17.00 „Mochnacki** —. felj. z Warszawy 
17.15 — Koncert pieśni z r. 1830 — 31 

z Warszawy. 
18.00 Akademja z Politechniki Warsz. 
1940 — Progr. na tydzień nast. 
20.00 Audycja smiizyczne - literacka 

Warszawy. 
23.00 — 24.00 Lekka muzyka polska z 

Warszawy. 

OFIARY 
Firma Ruciński na łódź podwodną zł. 10 

% 
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MATKII UWAGA! 
Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

ЗОО о 

  

   

KINO Qd dnia 27 listopada do dnia 1 grudnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
. Kino sztuk: MIEJSKIE „JEGO NAJLEPSZY DRUM 5: 

SALA MIEJSKA W rolach głównych: HARRY PEEL i Vera Schmiteriów. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Foczątek seansów oć al. Osirobramska 3, 

DŽWIEKOWY 
KINO - TEATR 

W dn. 29 i 30 listopada r. b. będą wyświetlane tylko dwa 
orkiestry włościańskiej Stanisława Namysłowskiego. 

Miejskiego od dnia 27 listopada r. b, 

„HELIOS" | 

Sprzedaź 

  

    

pierwsze seanse od 4-ej do 8. 

DŹWIĘKOWY 
KINO-TEATR 53 

   

   
Qd g. 9-ej K 

biletów koncerty — w kasach na 

HOLLYWOOD ya 
MONUMENTALNY DŹWIĘKOWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

NA $Y 
według scenar, W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. Wielki dramat miłości 

Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. 
„O gwiazdeczko“, „Kolędę“, „Skruszcie kajdany“, „ 

oraz „Pochód*. Rzecz dzieje się w Warszawie. na Kujawach i Syberji. 
Pokaz tego przeboju zaszczycił swoją obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 

Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, 
„Płomienne Serca“. € 

Dia młodzieży dozwołone. 

óry wykonają: „Warszawiankę*, 

  

Й ® PŁOALENNE SERC cja | 

i poświęcenia 

J. Smosarska Śpiewa piorzes 

FS 
Pieśni syberyjskie i cygańs r. IS 

Członkowie Rządu i Dyplomacja. Jo 
Ceny zniżone tylko na pierwszy sea Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedzielę początek o godz. 2-ej. 

  

  
KINO-TEATR DZIŚ PREMJERA! 

Przebój sezonu! 
„MIMOZA“ Pierwszy raz w Wilnie, 

ul. Wielka 25   
NA FRONCIE NiE NOWEG 

W rołach głównych: Lois Maran i George O'Brien. 
Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny światowej. 
  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

Wobx 
RT = Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz'w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieła! polsi 

ь ajpopularniejszego komika в 
i R AR DA“ |BUSTERA KEATONA р. + „CZŁOWIEK KTÓRY BRIĘC rocz 

elka 30. Tel. 14-81 | wspani я i Wspaniała arcyzabawna komedja w 8 akt. W roli gł. Buster Kent któ! i jak Dug. Fzirbanks lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buster Kasta: SN EA oper Pamodz 
= == = sność Kino-Teztr Dziśł Największy film obyczajowy. Pierwszy raz w Wilnie! 3 3 ak 

tow |-- MIŁOŚĆ W WAJDANĄCH jg sesuai „STYLOWY IŁOŚCĆ W WAJD Ml eny mozg jj W 
WIELKA 36. osnuty na tle słynnej sztuki „Przestępcy*. W roli głównej Anita Dorris, Walter-Siezak. zjowy 

Nad program: „Tajemnica białej ciszy*. Obraz do bieguna północnego. E o į 

KINO Dziś! ac Yate otwarcie! sjowy 
o raz pierwszy w Wilnie! Wielki dramat na tle ostatnich wydarzeń w Rosji Sowieckiej grafi Z © j „PAN“ CZERWONA SZABL Dramat w 12 wielk. aktach. Autentyczne zli cha 

Wielka 42 z Е . cia z Rosji Sowieckiej. Znęcanie się GPU ks 
* obywatelami. Tajemnica šmiertelnych piwnic Czeka. Dramat o wzruszających momentach. W rolach główni Vi: > Marion Nixon, Carnej Myers i Allan Roskoe. "ność, 

oczątek o g. l-ej, w dni powszednie o g. 3-ej. Do godz. 6-ej ceny zniżone. ściacł 

S ie, 

GLOU SEZONU RADIOWEGO 19307 "TTT az Sb l ijenteli, że po zlikwidowani 
й /31 LEKARZE S-to Jańskiej ay" ле się to NAJPOTĘŻNIEJSZA radjofoniczna STACJA „COIFFURE MODERNE” _,; ŚWIATA KOLOS MARCONIEGO boi Warsam, py, ` pracujemy nadal oboje 7! 

która uruchomioną będzie już za kilka miesięcy. :» Bolesław (manucure i czesanie Pań) V | 12192 Hanusowicz Antokolska 33 m. 2 vstani 
л (parter, koło Ryneczku) 

Zamkowa 7—1 i polecamy się nadal łaskawym wzgię: 
Choroby skórne dom Zygmunt i Wierśwy 14 
i weneryczne į Kucharscy 

przyjmuje od 6—7 h Sza 

77bókioR " | Dyplomowana a 
J-Wvaodzki nauczycieika'"* 

Ę i lac! ZOO RASA! (absolwentka konserwatorjum krakow-SZ 
POZA skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- do G 

rych (choroby kobiece) nie. Przyjmuje: od 4—6. 
Gdanska Beliny 1-36. Wejście od Targowej. P?łOW 10—11 i 6—7. 

ERA: TTT E 

DOKTOR anie. 

Zeldowicz | Mieszkanie Jedne 
аОЕа ao L2 pokojowe z wy- KOSMETYKejawi: 

ryczne, narządów mo- PR KE tcie & 

krab i, od 9—-do t, | zez umeblowania z GABINET skiej, 
   wiecz 

  

        

Racjonalnej Kosiżając używalnością kuch- 

  
  

    

    

  
i 2 7 siemi Kł La A. PIASECKI Kaina. | Byt Tdk | than 

: w. KRAKOWIE. - Ar. Zeldowiczwą aaa "m * овн ÓdZE 
na sprzedaż olszy, znajdującej się w składnicach w Zaborcach i Trudach jest bardzo pożywna I niedroga. RECZNE NARZ gS wilcza 37, m. 4, Urodę komsedŚciani 

bindugi rzeki Dźwiny z wyrobu 1929—30 r. Żądajcie wszędzieł DLW MOCZOW, tel. 132 od g.3—5 | doskonali, odókocze 

3 П IV Razem i оЕЕ » od 12—2i ой 4—5 i' buki. — Мает ga 

a : Da syrtedania poddsiała L. glad w MR + „Pokój | Sui o di sie 
Zaborce 48,71 m3 171,06 m3 28,34 „m3 248,58 m3 у 2 * ) m d i Sztaczae opalenie li 

> 2 39.88 Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- ZA  V EB) do wynajęcia :;. Wypadanie włojesZ 
Trudy 10,04 29,61 0,15 , tra damskie i męskie, Bed gotowe i | cieply, Słoneczne Dla ZEK dh i m 

materjały kamgarnowe na palta i garnitury, solidnej lokatorki, lub *ćobycze kosme 
Ogółem 288,38 m3 ` ; swetry, jedwabie, chustki, ta wel- ą A i chrze- A, cjonalnej. Eo 20 

UWAGA: Do ofert pisemnych należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej na niane, prymusy, opony samochodowe, mo- AKUSZERKA c jańskiej rodzinie — Codzieunie od g. "Pows 

łacone A padóiek Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie tocykle, samochody, „Fiat“ i „Ford“, ‚ сел- ŚMIAŁOWSKA niem). Tracka 9, gu 11 RE vB > е й Wyniki tryiugi, kasy ogniotrwałe, fortepiany, žy- niem). Trocka 9, m. 11 - 1е го? 

Ne 5 wadjum w wysokości 10 proc. en T Jab 1 randole elektryczne, meble salonowe i gabi- eraz Gabinet Kosme- . и олаанеся! 
przetargu podlegają zatwierdzeniu przez yrekcję. SZCZEgÓłO- netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek tyczny, usttwa zmarszcz FOLWARK | Kosa hy na 

ki, piegi, wągry, łupież, beletrystycznych, elektroluy, elektryczny — AD В 
brodawki, korzajki, wy- motor i dynamo- maszyna. odległy od stacji 3 wyoh informacyj udziela nadleśnictwo Mitrskie, poczta Miory, 

klm. Obszaru 75 ha. NIESKAZITEŁNIE CZYSTY ODBIÓR smarszczki, wągry. Ń wyz 

    

telefon 138 — nadleśnictwo. padanie włosów, Mi ‚ Wileńskie T-wo Handlowo - Zastawowe a oś LE PARE PO padanie włosów, Mic- | Gleba pszenna, łąki, | dawki i kurzajki uem : 

00000006000000000006606006 __ (LOMBARD) Biskupia 12 Ai L okres I SS A © lwy 
E S Anas GNU PAS ATS dowania kompletne, e i 

4-0 lampowy odbiornik do sieci oświetleniowej lub akamula- inwentarze w zu- | Leczniczej tu ros 

1890 r. | wYRÓB i SPRZEDAŻ KOŁDER | 1 

HANUTIN 
WILNO, NIEMIECKA 23. 

Z okazji 40 lat istnienia firmy 

B*C 
od dnia 30 listopada do dnia 5 grudnia włącznie odbędzie się 

JUBILEUSZOWA 
YPRZEDAZ KOŁDER 
po cenach bardzo niskich z ustępstwem20 o 

  

W. VILLIAMS : 
9) 
Mortimer 

Anglik? 
— Niezupełnie. Uważano go za 

Anglika, od pierwszych dni założenia 
przedsiębiorstwa, a jednak w rzeczy- 
wistości jest to Niemiec, którego praw 
dziwe nazwisko brzmi:  Woligang 
Briihl. Widocznie wysłano go przed 
12-tu laty z poleceniami wyrobienia 
sobie solidnego i poważnego stanowi- 
ska, któreby go osłaniało w czasie 
wojny od wszelkich podejrzeń. 

— Ale skoro są niezbite dowody 
przynależności tego człowieka do or- 
ganizacji, nie trudno będzie wyłapać 
iesztę jej członków! 

— To nie jest takie łatwe, jak się 
panu wydaje. Człowiek, który stoi na 
czele organizacji, jest mistrzem w 
swym fachu i nie da się tak łatwo zła- 

pać w pułapkę. Przewidział wszelkie 
możliwości. 

Mimo, że u Briihla znaleźliśmy 
dokumenty, świadczące o _ istnieniu 
sieci szpiegowskiej wplątującej nawet 
ministerstwo wojny, nie mogliśmy w 
żaden sposób ustalić, skąd on je wziął 
i komu miał odesłać. jedynie udało 
nam się wpaść na ślad, który prowa- 
dzi wprost do Noor-el-Dine. 

  

  

LICYTACJA 
Wilenski Lombard „Kresowja“ 

Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53) tel, 722 
podaje do ogólnej wiadomości, że 9 i 10grudnia r.b. o godz. 
4-ej pp. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupio- 
nych i nieprolongowanych zastawów od Nr.1 do Nr. 85380. 

UWAGA! W dniu licytacji” prolongat Ne Ne licytacyjnych 
lombard nie będzie przyjmować. 
  

— Hm! więc to jest osoba nawpół 
skazana? 

— Znaleźliśmy u Briihla list, pi- 
sany po francusku, bez daty i bez ad- 
resu, w którym ktoś poleca bardzo 
gorąco tancerkę opiece Beliorda. 

—- Nie było żadnego podpisu? 
-— Owszem -- dwie litery M. P. 

Ten list znajdzie panw papierach, któ- 
każę panu wydać. ' 

— Czy nie przypuszcza pan, że 
ten list mógł być zupełnie niewinny? 

— Nie, tym razem nie mam żad- 
nych watpliwości. Papier jest niemiec 
ki, charakter pisma twardy, kanciasty, 
nie ma nic wspólnego z pismem fran- 
cuskiem. Wreszcie, mimo, że niema w 
nim błędów gramatycznych, jednak 
list ten jest napisany takim stylem 
ciężkim i poplątanym, jakim nie piszą 
igdy Francuzi. jestem najzupełniej pe- 
wny, że autor listu jest Niemcem. 

Umilkli obaj. Desmond rozmyślał 
nad tem, co usłyszał przed chwilą od 
dyrektora. 

-— A morderstwo, sir? — zapytał 
nagle. 

Dyrektor wzruszył ramionami. 
— Właśnie nie mogę zrozumieć, 

jakie były motywy morderstwa. To, 
że miss Macwayt jest moją sekretar- 
ką nie może być dostatecznym mo- 
tywem. Dłaczegożby mieli zabijać po- 

POPIERAJCIE LOPP. 

czciwego staruszka, który nie wiele 
wiedział o pracy córki, a nie ją samą? 
Jestem pewien, że Barbary mówi praw 
dę, a i Maryhold jest tego samego 
zdania, zdaje się. 

kiedy zawiadomiono mnie 
przez telefon 0 tem morderstwie, 
pierwszą moją myślą było, że jest to 

  

doprowadzi do 
Czyżby to 

koniec nici, która nas 
organizacji szpiegowskiej. 
istotnie był zbieg okoliczności, że wło- 
sy Noor - el - Dine znalazły się w 
węzłach, krępujących miss Macwayt? 
Nie chce mi się w to wierzyć, 2 jed- 
noczešnie.... 

— Czy pan podejrzewa Noor - e! 
Dine o zamordowanie starego Macway 
ta? To niemożliwe!... 

"_ Dyrektor wstał 
stchnął głęboko: 

od stołu i we- 

tora i baterji w połączeniu ze znakomityra 4-0 biegunowy in, 

luksusowym głośnikiem MARCGNIVOX S ti, lub też 

łatwoprzenośny odbioraik z wbudowanym głośnikiem, prosto- 

wnikiem i eliminatorem wyłączającym z łatwością stację 

tolalną. Oena zł. 1.160. 

zapoznajcie się 

z nowym systemem sprzedaży Mareonfezo. 

GERI INK STN VST TAS ATEITIS TR 

POLSKIE ZAKLADY MĄRCONI S, A, 
Warszawa, Narbutta 29. 

Do nabycia we wszystkich większych firmach 
radjotechnicznych. 

— Niema nic nieprawdopodobne- 
go w tej dziedzinie życia, która obej- 
muje nasz fach. Ale już czas na nas, 
Ocwood zie, już po drugiej, a o w pół 
do trzeciej mam zapowiedzianą wizyte 
szefa francuskiego kontrwywiadu. A 
on nie znosi czekać, 

— Zdawało mi się, że pan wyzna- 
czył tę godzinę Strangwayse' mu? 

— QOdłożyłem na szóstą. Kapitan 
zna Noor - el - Dine i może zakomu- 
nikować cokolwiek Maryhold'owi. Są- 
dzę, że pan powinien zobaczyć się te- 
raz z miss Macwayt. Pan wie, gdzie 
ona teraz jest... Dowidzenia. Zdaje mi 
się, że nieprędko teraz zobaczymy się 
z panem. 

— Nieprędko się zobaczymy. Dla- 
czego? 

— Bo pan wraca do Francji. 
— ja... wracam do Francji? Kie- 

? dy 
— Dziś wieczorem. Na statku, 

wiozącym powracających na front żoł 
nierzy. 

Desmond gestem bczradnym 
łożył ręce i uśmiechnął się: 

— Pan mówi do mnie zagadkami. 
Dlaczego mam teraz wracać do Fran- 
cji? 

„ .— Ach, bo zapomniałem  powie- 
dzieć najważniejszą rzecz: pan wróci 
do Francji, abv zginąć na froncie. 

roz- 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy 

    

LOKALE 
Mieszkania 

do wynajęcia 3-ch, 
4-ch i 5-ciu pokojowe 
z wygodami. Kalwaryj- 
ska 31. 

Do wynajęcia 

a ю 

— Aby zginąč na froncie? 
Zdumiony Desmond nie spuszczał 

oczu z uśmiechniętej twarzy dyrek- 
tora. 

— Za kilka dni — ciągnął dalej 
szef, — zostanie pan zabity. Myśla- 
łem z początku, że będzie pan roze- 
rwany przez granat, ale potem zdecy- 
dowałem się, że lepiej będzie, jeśli pan 
zginie od kuli karabinu maszynowe- 
go Zresztą, jeżeli pan woli inną 
smierć, nie będę się sprzeciwiał, — 
roześmiał się, widząc po wyrazie twa- 
rzy majora, że ten zrozumiał go. 

— Dobrze. \ 
— Mam nadzieję, że jest to obo- 

jętne, — dodał. poważniejąc dyrektor 
-- Wiem, że nie ma pan bliskich krew 
nych, z wyjątkiem brata i jego żony. 
Ale bratowa pana w Ameryce, a Fran 
ciszek nieprędko dowie się o śmierci 
pana. A więc niema obawy, by wieść 
ta  spiawiła wiele bólu  krew- 
nym. Czy pan podziela moje zdanie? 

Ocwood roześmiał się: 
— Naturalnie, Chociaż żal mi mo 

iego młodego życia. Czy pan uważa 
moja śmierć za konieczną? 

— Najzupełniej konieczną! 

  

  

  

Dowiedzieć się Mickie- z ogródkiem. Zgłosze- ger Zawalna 17. 
wic:a 22 m. 3. tel. 12-25 nia do Redakcji pod — — — — — отай? 

pełnym komplecie 
sprzedamy z dłu- 
giem bankowym. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

J. Hryniewiczewi 

ш. МТЕГКА № в R 
Przyj. w g. 10-1 i €niewic 

W. Z. P. Minows 

т ni na   

  

a : оп]а!и uzbro 
' atrym 3 

4 pismo Potina ver straż 
rozwijające się 12 let wy 

10 pokoi Miesięcznie 80 gra; . 
z anie tak zwana Redakcja: Kraków, pieni ‹ 
„Leśniczówka* —Zwie- K mi mały  woderska 7. Adm telsze 
rzyniec, Dzielna 48. upię domek  stracja na Wilno, l; j w 

  

za gotówkę”. się u 

V ALTEA EISS KOTA PB OCZ RZRYNYTO LS r 

odpowiednim czasie dostanie i pod 
wszelkie potrzebne wskazówki i minik 
strukcje. A tymczasem żegnam P2 młodz 
muszę się śpieszyć... 

— Ale, sir, — zatrzymał go DParty 
mond, —- nie powiedział pan, co fiioba T 
robić i jaką rolę pan mi przeznacz inn) 

— Jutro, — odrzekł zapytany, jo kilk 
pinając palto, — stanie się pan Kjys 
cem Bazylim Belfordem. dztwa) 

Rozdział VII 1 gam 
BIALA PACZUSZKA Bi w 

Przed klubem stala auto-takso go K 
ka, Desmond skinął na szofera, - Midnej 

pewny, czy ten zgodzi się odwieźć . 
do Laylhaem. To też zdziwiło go м 
ne przyjęcie przez szofera propozyadnięt 
mimo odległości, jaka dzieliła w Zdoby 
„Siedmiu króli'* od klubu. ów z 

Po raz drugi dnia tego, DESMO nek 
wyjechał z miasta w kierunku оф 

lego i ubogiego przedmieścia. KaW Te 
sząc się na wygodnych poduszkanem p 

major rozmyślał nad poleceniem, ; powi 

re przyjął i nad odpowiedzialnoś psjęży 
którą wziął na swe barki. śnie 

Oto miał nazajutrz już wyrzec | 
własnej indywidualności, przeistć! „ TZYS 

В 

— |akim sposobem uda mi się się w anglo - niemieckiego kupi 2“ tanie 
tak zniknąć? stać się tak zupełnie innym człow z ob) 

— Niech pan siada dziś wieczór kiem. z najg: 
na okręt i o nic się nie niepokoi. W "Wacłz 

e EC ER wów |   

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2


