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Dpija (ranmnnka a Wloty W ZOE: "eee ee 
Obecne położenie w Europie, pod 

szczegółności bardzo się wyborami 

znakiem spekulacyj rewizjonistycz- 

nych się znajdujące, sprawiło, że opi- 

nja europejska wogóle, a francuska w 

szczególności bardzo si ęwyborami 

polskiemi interesowała. W Paryżu nie 

było dziennika, któryby z tego powodu 

nie zamieścił artykułu redakcyjnego. 

Nikt naturalnie nie kwestjonuje faktu, 

że rządy Marszałka Piłsudskiego wy- 

szły z wyborów bardzo wzmocnione, 

Marszałek i jego obóz nietylko 

przedstawiają nadal główną siłę poli- 

tyczną w Polsce, ale bardziej niż kie- 

dykolwiek obóz ten opanował cały apa 
rat państwowy.. Fakt ten przecież róż 

nie jest komentowany. 

Dzienniki konserwatywne nie kry- 

ja swego zadowolenia. „Pertinax* (p. 

Andrzej Geraud), osądzający każdy 

wypadek zagranicą pod kątem widze- 

nia interesu Francii, oświadczył na ła- 

mach Echo de Paris, że nie wystarczy 

w obronie granic Polski wygłaszać 
płomiennych mów i uchwalać  moc- 

nych rezolucyj: trzeba jeszcze, aby 

Połska bvła silaa _ wewnątrz. Otóż 
wynik wyborów zapewnia Polsce spo- 

kój i silny rząd na lat pięć. A p. 

Jaques Bainville (Libertć), stwierdziw 

szy to samo, podkreśla, jak mało zna 

się jeszcze Marszałka Piłsudskiego za 

granicą i jak iałszywie się ocenia je- 

'go metody: „Ten człowiek — pisze — 

uchodzący raczej za porywczego jest 

w gruncie rzeczy najrozważniejszym 

nężem stanu. Dla wzmocnienia wypra 

cowywanego przez siebie ustroju wy- 

brał drogę naiostrožniejszą i najsku- 
teczniejszą Zarazem....“ P. Martial Ba- 

taille zwrócił uwagę w Figaro na 

iakt, że właściwie rząd niiał rolę nie- 

słychanie trudną ze względu na depre 
sję gospodarcz; oczywiście, dodaje, 

depresja jest wszędzie, ale to mało wy 

borców obchodzi i „jeśli mimo te gło 

sowali w takiei masie na rząd — to 
złożyłi tem najlepsze świadectwo swe- 

mu wyrobieniu politycznemu”. Р. 5. 

de Givet (Ordre), pokreśliwszy, że 

wynik wyborów do Sejmu i Senatu 
sonsoliduje niewątpliwie Państwo Pol 

p. zamieszcza słuszne zupełnie uwa- 
| gi. na temat stosunku opinji francus- 

skiej do wewnętrznej polityki pol- 

skiej; dziwi się gorączkowości, z jaką 

politykę tę ocenia się nieraz na lewi- 

cy francuskiej; dla pana de Givet'a 

jest tylko jedno pytanie: czy wynik 
wyborów polskich pomyślny jest dla 

francji? „Niewątpliwie tak i to nam 

Wystarcza:...“. 

Wielka prasa informacyjna z na- 

tury rzeczy ogranicza swe komentarze. 

W]ournal'u przecież p. Saint - Bricę 
pierwszy stwierdził, że sukces rządu 

przy wyborach i zmniejszenie się ilo- 

Ści głosów niemieckich jest. najlepszą 

odpowiedzią na niemieckie zapędy re- 

wizjonistyczne.. Na łamach Petit Pa- 
risien'a znajdujemy już lekkie zastrze- 
żenia co do „metod walk wyborczych 

jakie w Polsce stosowano, ale Petit 

Journał zauważa: „,Aresztując przed 
A $oyborami parę dziesiątków b. posłów, 

rząd napewno nie ułatwił sobie roli. 
Raczej ją sobie utrudnił, a mimo to 
wybory wygrał. Stąd prosty wniosek, 
że opinja nie stanęła po stronie aresz- 
towanych...“ 

Dzienniki umiarkowane i liberalne 
a” wyniki wyborów z pewną 

Zerwą Ostrożny i w swej polityce 
zagranicznej półurzędowy Temps ży- 
czy naturalnie Polsce spokoju i stałej 
wewnętrznej konsolidacji; z sukcesu 

rządu jest zadowolony, bo wobec te- 
go ustaną zapewne „zapędy do dyk- 
tatury““.... P. August Gauvain (Jour- 
nal des Dėbats) dobrze rozumie, iż 

- sjocny rzad i stała większość parlamen 
tarna wzmacnia prestiż Polski zagra- 
nicą; ma p. Gauvain do naszej polity 
ki zagranicznej całkowite zaufanie, bo 
nie wątpi w jej umiar i w jej pokojo- 

wość, ale chciałby wiedzieć, jak rząd 
wyzyska swe zwycięstwo nawe- 

wnątrz i w jakim duchu zrewiduje 

Konstytucję? 

Prasa lewicowa zachowała się roz 

maicie, Ere Nouvelle i Oeuvre wstrzy- 

maly się od wszelkich krytyk. La Gau- 

che, dziennik świeżo założony przez 

weterana radykalnego dziennikarstwa, 

p. Georges Ponsot'a, człowieka ideo- 

wego i powszechnie szanowanego, 

zamieścił dowcipnie napisany artykuł, 

podsuwający myśl, że jeżeli rząd pol- 

ski interwenjował przy wyborach, to 

właściwie poszedł tylko w ślady wielu 

innych rządów europeiskich. Na №а- 

inach Rėpubligve, organu p. Daladie- 

r'a, młodociany p. Jacges Kayser na- 

pisał dwa pelnę udanego oburzenia 

artykuły na „ohydne metody" dykta- 

tury w Polsce, przyczem najwięcej 

mieisca poświęcił ć wypadkom we 

wschodniej Małopolsce; uważa p. Kay 

ser, że Francja powinna z tego powo 

du „interwenjowač“.... A pan O. Ro- 

senfeld, rosyjski mieńszewik, któremu 

p. Leon Blum powierzył rubrykę poli- 

tyki zagranicznej w socjalistycznym 

Populaire, zamieścił z powodu wybo- 

ów szereg antypolskich artykułów, 

w których krytykuje naturałnie naszą 

politykę mniejszościową, a nawet posu 

wa się do twierdzenia, że „deniokra- 

cja polska nie uzna pożyczek zagra- 

nicznych, zaciągniętych z upoważnie- 

nia obecnego Sejmu"... Aczkolwiek 

p. Rosenfeld powtarza tu tylko sławet- 

ną,  skandaliczną i  niepoczytalną 

uchwałę krakowskiego zjazdu ,„Cent- 
rolewu*, to przecież jego antypolskie 

intencje są jasne. Bo np. o uchwale 

tego samego zjazdu o nienaruszalno- 

ści granic Polski Popułaire słówkiem 

nigdy nie wspomniał, podobnie 

przemilczał zupełnie oświadczenie p. 
Daszyńskiego w sprawie t. zw. „ko- 
rytarza', udzielone p. Ludwikowi Rou- 

baud z Petit Parisien'a. т 

Zabrała też głos w sprawie  pol- 
skich wyborów francuska Liga Obro- 

ny Praw Człowieka, której przewod- 

niczy p. prof. Wiktor Basch, a sekre- 

tarzuje poseł Henryk Guernut, Liga 

protestuje przeciwko aresztowaniom 

i innym „gwałtom wyborczym*. Po- 

zatem, zarówno prezes, jak i sekretarz 

Ligi, zabrali w tej sprawie głos na ła 
mach prasy. Pan Basch (Volontė) za- 
czyna od wyborów, a kończy na... 
rewizji granic. Ten stały przeciwnik 
zjednoczonej Polski korzysta ze spo- 
sobności „faszystowskich * wyborów, 

aby odwrócić od Polski sympatje fran 

uuskiej demokracji i apeluje do „ego- 
izmu“ Ww sprawie naszych granic za- 
chodnich... Pan Guernut nie posuwa 

się naturalnie do takich „zręczności”: 

w artykule swym na łamach Quoti- 
dien'a stwierdza jednak, że kiedy de- 
mokraci francuscy stawali w czasie woj 
ny w obronie Polski, to nie o takiej 
Polsce, jak _ dzisiejsza, marzyli... 

Błąd w rozumowaniu p. Guernut jest 

ten, że nie widzi on wolności inaczej, 

jak tylko w postaci francuskiej Repub- 
łiki parlamentarnej. Tymczasem Pola- 

cy „mają prawo być innego zdania. I 

P koi przyznać musi, że do na- 

rodów młodych, będących w pełnej 

ewolucji, nie można przykładać miar, 

być może dobrych, kiedy chodzi o na- 
rody stare, poważniejszym przemia- 
nom już nieulegające. 

jak 

Podaliśmy tu w streszczeniu głów- 
ne opinje z okazji wyborów na  ła- 
mach prasy francuskiej zamieszczone, 

albowiem dobrze jest wiedzieć, co o 
nas się pisze zagranicą. Błędem jednak 

byłoby z głosami zagranicy zbytnio się 
liczyć. Sami wiemy, jak dom swój 
urządzić i co jest dła nas najlepsze. 
W tej dziedzinie: obce rady, choćby z 
głebi serca płynące, znaczą niewiele, a 
wszelkie naśladownictwo obcych wzo 
rów dużo może kosztować. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Opłata pocztowa uiszczora ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń, co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

nadesłane milimetr 50 
e 50 proc.    Administra- 

     

WYBORCZEJ 
SZAWA. PAT. Na posiedzeniu państwowej komisji wyborczej w 

dniu 1 grudnia r. b., obradującej pod przewodnictwem generalnego komi-. 
sarza wyborczego sędziego Giżyckiego nad sprawą podziału mandatów do 
Senatu z list państwowych, wydano następujący komunikat: : i 

Z list okręgowych, które przyłączyły się do odpowiednich list pań- 
stwowych, przeprowadziły w całem państwie swych kandydatów na sena- 
torów, conajmniej w trzech okręgach wyborczych tylko następujące listy: 

Nr. 1 — Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem — 63 mandaty. 
Nr. 4 (Lista Narodowa) — 10 mandatów. 
Nr. 7 (Zw. Obrona Prawa i Wolności Ludu) — Stronnictwa Centro- 

:ewu, P.P.S., Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, P.S.L. Piast, N. P. R.) — 
11 mandatów. 

Nr. 11 (Ukraińsko-Białoruski Blok Wyborczy) — 4 mandaty. 
Nr. 12 (Niemiecki Blok Wyborczy) — 3 mandaty. 
Wobec tego z państwowych list wyborczych zostałi wybrani senato- 

rami Rzeczypospolitej: \ г 
Z listy Nr. 1 — Marszalek Józei Piłsudski, płk. Sławek Walery, min. 

Zaleski August, min. Janta-Połczyński Leon, wojewoda Raczkiewicz Wła- 
dysław, Kielak Stanisław, Bobrowski Emil, Nowak Stanisław. Ewert Ludwik 
Jozef, Steck: Jan, dr. Loewenherz Henryk, dr. Barański Jerzy, Chubicka Han- 
na, Mendelsuhn Uszer, 

Z listy Nr. 4. Prof. Głąbiński Stanisław, Bartoszewicz Joachim, 
Nr. Nr. 7. Limanowski Bolesław, Woźnicki jaa. 
Jeżeli jedna i ta sama osoba została wybrana z kilku list okręgowych, 

albo listy panstwowej a listy okręgowej winna oświadczyć na ręce general- 
nego komisarza wyborczego (Warszawa, gmach prezydjum rady ministrów) 
najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia niniejszego ogłoszenia, który mandat 
przyjmuje. W braku takiego oświadczenia, będzie się ją uważano za wybra 
ną z listy okręgowej, a jeśliby była wybrana z kilku list okręgowych, za 
wybraną z tej usty, na którą oddano więcej głosów. 

Jeżeli jedna i ta sama osoba, została wybrana na posła i senatora, 
powinna najdaie, w ciągu 3-ch miesięcy od dnia wyborów, złożyć na ręce 
generalnego komisarza oświadczenie, który mandat przyjmuje. Brak takiego 
oświadczenia powoduje wygaśnięcie obu mandatów. Przed złożeniem takiego 
oświadczenia nie może wybrany wstąpić ani do Sejmu, ani do Senatu. 

Francja zerwie stosunki dyniamatyczne 
© ILE MOSKWA NIE ODWOŁA PASZKWILÓW 

WIEDEŃ, PAT. — „Neues Wiener Tageblatt" donosi z Paryża, że w 
łach poinformowanych słychać, że rzad francuski czyni w Moskwie naglące 
przedstawienia, aby skłonić rząd sowiecki do cofnięcia zarzutów, wytoczo- 
nych przeciwko Poincaremu,. Briandowi i francuskiemu sztabowi сепега!- 
memu. W Moskwie ma być już oddawna wiadomo, że dokumenty, na pod- 
stawie których stawiane są zarzuty, są siałszowane. 

Gdyby rząd sowiecki w najbliższym czasie nie dał przychylnej odpo- 
izi ua żądanie Francji, wówczas rząd irascuski zerwie stosunki dyplo- 

matyczne z unją sowiecką i odwoła z moszwy ; nei ambasady iran- 

Trudności dr. Endera 
WIEDEŃ. PAT, — Według doniesień dzienników poniedziałkowych, 

okowania dr. Endera ze stronnictwem chrześcijańsko-społecznem i blokiem 
scjobera dały rezultaty pozytywne, natomiast rokowania z blokiem Heim- 
wehry spełzły na niczem. Podobno stronnictwa mieszczańskie godzą się na 
o, aby prezydentem został wybrany socjal-demokrata dr. Eldersch. 

Echa noty niemieckiej 
NA SZPALTACH DZIENNIKA FRANCUSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — W dzienniku „La Victoire* ukazał się dłuższy 
teście Niemiec, 
czas wyborów. 

Auto podkreśla zniekształcenie szeregu faktów, których dopuściła się nota 
niemiecka: Zorganizowane kłamstwo — oświadcza on — było jednym ze środków, do 
ktorych ubiegła się dyplomacja niemiecka od Fryderyka Wielkiego do Bismarcka i 
Wilhelma II, a nawet później. Liczne i tak świetne wyszkolone dzienniki w każdej 
chwili, kiedy im się podoba, otwieraja między Europą Zachodnia a Wschodnią, ogień 
krzyżowy, wskutek którego fraususka prasa wprowadzana jest stale w błąd, przez 
agitację niemiecką. Między naszym sojusznikien: a Francją istnieje szeroki korytarz 
niemiecki, pełny kłamstw i stacyj nadawczych. Co myśli o tem Liga Narodów? Co 
pomyśli ona — zapytuje autor artykułu -— o tym olbrzymim memorjale, zaimprowizo- 
wanym naprędce, który złożyli Niemcy, w sprawie wyborów na Górnym Śląsku, gdzie Niemców poturbowali nieco Polacy, gdzie jednocześnie Polaków mordowali Niemcy. 

Pomyśli ona, oczywiście, że podpałacz śpiesząc z okrzykiem „gore*, chce wpro- 
wadzić w błąd swe otoczenie. Przypomni ona sobie tych. Polaków, zamordowanych, 
niedawno na granicy pruskiej przez Niemców, przypomni ona sobie i te gwałty, któ- 
rych ofiarami padli w roku ub. artyści polscy, mężczyźni i kobiety. W czasie zajść na górnym Śląsku niemieckim, wcale nie w okresie gwałtów i gorączki wyborczej, lecz w 
ża a i cichym dniu niedzielnym. 

„ Pomyšli ona o polskim komisarzu policji Sznapce, który otrzymał 18 pchnięć 
nożem i zmarł z braku pomocy lekarskiej, której odmówił 'nu lekarz niemiecki. Wów- 
czas oświadcza autor artykułu — będzie ona miała może odwagę powiedzieć, że ogni- 
sko, które wywołuje całą tę kampanję, zaajduje się w Niemczech, a nie w Polsce. 

„Martwe dusze” na wikcie sewieckim 
MOSKWA. PAT. — W czasie przeprowadzenia ostatniej kontroli na 

ierenie całego Związku Sowieckiego książek aprowizacyjnych, wykryto, jak donosi prasa, półtora miljona „martwych dusz*. Nadużyć tych dopuszczał 
ły się nietylko poszczególne osoby, ale i komunistyczne zarządy domów oraz organizacyj. 
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artykuł o pro- 
zgłoszonym do Ligi Narodów z powodu zajść na A Górnym Śląsku pod- 

Hece antypolskie na Śląsku 
STAHLHELMOWCY ŻĄDAJĄ „REFORM*. 

KATOWICE. PAT. — W ubiegłą sobotę odbyło się w Zabrzu, na Śląsku Opol- 
skim zebranie Stahihelmu, na którem wysunieto następujące żądania: 1) uzbrojenia 
narodu niemieckiego i utworzenia na Śląsku Opolskim t. zw. Grenzschutzu, 2) zmia- 
ny dotychczasowej polityki mniejszościowej państwa pruskiego, 3) wniesienie do 
sejmu pruskiego ustawy o polskiem szkolnictwie mniejszościowem, 4) wydania zaka- 
«u osiedlania się Polaków w Niemczech, 5) skreślenia subwencyj dla wszystkich pol- 
skich organizacyj w Niemczech, 6) wprowadzenia ostrej cenztry prasowej dla połskich 
dzienników na Śląsku Opolskim, 7) zniesienia polskich nazw, miejscowości na Słąskuj 
Opolskim i 8) zwrotu „zagrabionych* przez Polskę obszarów niemieckich. 

CHCĄ ZNIEMCZYĆ NAZWY I NAZWISKA POLSKIE 
KATOWICE. PAT. Ze Sląska Opolskiego 'donoszą, że równolegle do zkcji nie- 

mieckiej prasy nacjonalistycznej, zmierzającj do zmiany polskich nazw miejscowości 
na Śląsku Opolskim, prowadzi prasa intensywną kampanię celem zniemczenia polskich 
nazwisk rodowych. 

Nacjonalistyczny dziennik opoliski „Oberschiessische Tagezztg* zwraca się x 
apelem do władz niemieckich, aby ułatwiły procedure, dotyczącą, zmiany nazwisk. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 

— ui. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 3. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWiEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kicsk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „F'uch*. 
OSZMIANA — Księga! nia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksi 
ST. ŚWIĘCIANY — ut. 

a T-wa „Ruch“. 
Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — wi. Mickiewicza 24, F. juczewsi. 

WOŁKOWYSK — 

Ыа ВОНМЕ НО иСа 
Liiyk UULUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. I raz 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
‚ Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adniinistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowege 20 gr. 
AMS RASA ASS) 

ANTYPOLSKIE 
WYSTĄPIENIE NIEMIEC 

W niedziele podawališmy, že nie- 

  

'miecki konsul generalny w Genewie 
dr. Velckers wręczył generalnemu se- 
kretarjatowi Ligi Narodów notę rządu 
niemieckiego, zawierającą prośbę o 
umieszczenie na porządku dziennym 
styczniowej sesji Rady Ligi Narodów. 
sprawy ostatnich wydarzeń na polskim 
Górnym Śląsku. 

Nota obejmuje 30 stron pisma ma- 
szynowego i opiera się na art. 72 
niemiecko-polskiej konwencji górno- 
śląskiej z r. 1922. 

Według „Vossische Ztg.* materjał 
obciążający noty niemieckiej podzie- 
lony został na dwie części. 

Pierwsza część dotyczy pozbawie- 
nia praw politycznych 'nniejszości nie- 
mieckiej i aktów teroru wobec po- 
szczególnych Niemców. Do pierwszej 
grupy należą twierdzenia, iż poszcze- 
gólni obywatele polscy narodowości 
niemieckiej nie zostali zapisani do list 
wyborczych z tego powodu, że nie 
posiadali jakoby obywatelstwa  pol- 
skiego. W samych tylko Katowicach 
i Królewskiej Hucie odmówiono wpisa 
nia na listy wyborcze 30.000 wybor- 
ców narodowości niemieckiej. Dotknię 
ci tym zakazem mieli złożyć w ciągu 
3-ch dni dowody, iż są obywatelami 
polskimi, władze polskie przytem usta 
wicznie kwestjonowały dokumenty, 
które wystawione były właśnie przez 
urzędy polskie i uznawały je za nie- 
wystarczające. Nota wspomina rów- 
nież fakt, iż część Niemców, która 
przy ostatnich wyborach odprawiona 
została w. latach ubiegłych, brała 
udział w wyborach, a niektórzy z nich 
piastowali nawet urzędy publiczne. 
Wojewoda śląski polecił ogłosić pu- 
blicznie, iż wyborca głosować może 
jawnie lub tajnie, jednocześnie okrę- 
gowa komisja wyborcza w Katowi- 
cach żądała wyraźnie od związku pow 
stańców, aby członkowie ich pilnie 
śledzili, którzy z pośród wyborców 
składali kartki wyborcze tajnie. Tem 
samem podejrzewani oni byli o prze- 
konania proniemieckie. (!) 

W sprawie aktów teroru na Gór- 
nym Śląsku nota stwierdza, że wła- 
dze polskie tojerowały przychylnie po- 
stępowanie śląskich związków pow- 
stańców, że najwyższy urzędnik na 
Śląsku polskim wojewoda, jest prze- 
wodniczącym Związku Powstańców i 
że odezwa, wzywająca do gwałtu(!) 
podpisana została przez licznych wyż- 
szych uzędników państwowych. 

W . Mikołajkach czterej polscy 
urzędnicy policyjni byli świadkami na- 
padu 25-ciu pawstańców na niemiec- 
kie zgromadzenie wyborcze. W Za- 
rach 4-ej niemieccy członk, rady gmin 
nej padli ofiarą napadu w chwili opu- 
szczenia przez nich ratusza, tak że je- 
den z nich padł na ziemię bez przy- 
tomności, przyczem straż 'policyjna ra- 
tusza nie interwenjowała. : 

Około 190 nie podjętych 
premij dolarowych 

Okazuje się, że bardzo wielu posiada- 
czy dolarówek nie kontroluje listy ciągnień 
1 nie wie nawet, że numery przez nich ро- 
ыадале, zostały wylosowane z premją. Po 
dzień 3-go listopada br. nie podjęto około 190 wylosowanych premij dolarówek, ocze- kujących na zgłoszenie się szczęśliwych wła šcicieli. Premje te opiewają przeważnie na 100 e dość liczne jednak są po ty- Siąc, trzy i osiem tysięcy j P> na 40.000 dolara. M RA zyniąc zadość licznie zgłaszanym 5- bom o podanie numerów. premii oo: nych w dotychczasowych ciągnieniach, a do 1 ih gó alga zamieszczamy szczegó- о wykaz, udzielony nam przez Bank Gospodarstwa Krajówikó: 3 ze „Mianowicie nie podjęto dotychczas рге- mij, które padły na następujące numery 3412 7515 7968 12000 13618 16296 19516 20150 2030) 24009 24408 25583 31174 38314 59151 62361 63547 63884 64855 56619 80706 84283 87054 88577 92888 98360 
113312 118345 118563 121373 134319 136447 
143168 143725 146253 152894 153396 156865 157989 150166 163683 169922 170643 171668 174035 177861 179062 187395 195282 197283 '210726 215813 216131 224256 224632 225250 

233197 243172 256846 257268 272407 
274308 271595 284080 260055 304319 316288 
341248 345790 346107 349219 353126 356001 
361432 363706 369729 374236 377891 370616 
380696 383406 38357 397531 406008 410117 
412799 418213 426788 428724 433417 435208 
450069 455053 456185 460550 470162 479900 
513004 513069 527416 532797 534813 535900 
550123 550197 555260 558893 550649 563061 
566039 566379 585720 585861 587572 580857 
5309C7 591028 597663 590539. ` 

600723 601167 605319 612307 614430 
619317 620356 620409 623947 627625 635096 
636112 654173 654381 656649 655485 650042 
660361 675122 682540 600130 692265 608321 
711004 712001 713484 719144 721828 730593 
739707 754581 762401 762834 765375 772338 
772926 783806 785699 802940 803336 803516 
807053 807138 811005 812478 824591 826371 
546557 843914 849617 854800 859726 850832 
560038 864240 875262 885871 893337 922212 
934497 935060 939047 945927 954004 965021 
971010 977118 992199. : 

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Szczegóły trzęsienia 
ziemi w Japonii 

Teraz dopiero zaczęły nadchodzić 
szczegóły katastrofy trzęsienia ziemi w 
Japonii. 

Najciężej poszkodowana jest pro- 
wincja, położona na północy półwyspu 
Isu, gdzie mianowicie w miastach za- 
waliło się przeszło 1500 domów, z któ 
rych bardzo znaczna większość w do- 
datku spłonęia. Droga samochodowa, 
prowadząca przez wzgórza Rakona i 
utrzymująca komunikację z wodami 
leczniczemi Myanoszita i Nagaoka, zo- 
stała zupełnie zrujnowana i uniemożli- 
wiona dla komunikacji. Pałac siedziby 
ietniej cesarskiej w Myanoszita pra- 
wie całkowicie jest zniszczony. W miej 
scowości kąpielowej Atami zawalenie 
się ziemi pociągnęło za sobą odrazu 
śmierć 19 osób. Kilkanaście willi, na- 
leżących w tem uzdrowisku do cudzo- 
ziemców, oraz jeden z większych ho 
ieli, uległy bardzo ciężkim uszkodze- 
niom. W Myanoszita nadto zawalenie 
się tam wywołało ogromną powódź. 

Wszystkich domów zniszczonych, 
lub siłnie uszkodzonych naliczono 0- 
koło 5000.  Wpobliżu miejscowości 
Niraiyama uległ zawaleniu, jak wia-. 

domo już z depesz, znany tunel Tanna, ' 
który po 12 - letnich robotach był 
już prawie ukończony, a ® 
który prowadzi poprzez wnętrze wulka 
niczne wyspy Hondo. Na szczęście z 
300 zajętych tam robotników zginęło 
tylko 5. Ogromne ilości wody zalały 
wejście do tunelu i caią okolicę. Roz- 
padłiny w gruncie ciągną się na prze 
strzeni całych kilometrów. Istnieją 
więc obawy, że tunel ten, zbudowany 
olbrzymim kosztem, stanie się obecnie 
nie do przebycia i zupełnie przepadnie 
dla komunikacji. ; 

Jak wiadomo, najdotkliwiej 
dotknięte trzęsieniem ziemi miasto 
Miszima, 'w którem kataklizm  znisz- 
czył zupełnie !20 gmachów i zabudo- 
wań, a w ich liczbie wiezienie. Z 
więźniów tam zamkniętych zdołało sie 
ocalić tylko 3-ch. W miejscowości 
Jumoti zawalił się gmach świątyni, 
pod której gruzami zginął duchowny i 
2 osoby cywiine. ; 

Gošcie europejscy, bawiacy w į 
nym 2 dužych hotelėw w  Miszima, 
ogarnięci byli szałoną paniką, — ałe 
szczęśliwym trafem hotel ocalał. Miej 
scowość kąpieiowa, bardzo popularna 
w Japonji Itoi, znaną ze swoich gor. 
cych źródeł, przedstawia jedno inorze 
płomieni. 

W samej okolicy miasta Muma- 
zu naliczono 163 ofiary zabite, ale о- 
bliczenia ofiar katastrofy nie są jeszcze 
ukończone. 

jest 

! 
   

    

: Teren trzęsienia ziemi, położeń 
jest nad zatoką Sagami, gdzie już w 
1923 r. trzęsienie ziemi spowodowało 
olbrzymie spustoszenie. Tym razem 
tylko popołudniowa częśc. linji ówcze 
snej katastrofy jest dotknięta. Półwy- 
sep Isu na swojem wybrzeżu ,+wschod 
niem uchodzi za Riverę japońską gdzie 
właśnie położony jest zakład wodole- 
czniczy Ito. 

Wielce ciekawe i charakterystycz- 
ne jest to, že obecn e trzęsienie ziemi 
już od lutego zapowiadało się całyni 
szeregiem słabych, drobnych  wstrzą- 
śnień, których liczba, wynosząca o- 
koło 5000 przedwstępnych wstrząsów 
wprowadziła nawet ludność Japonji w 
wielkie zdumienie i niepokój. 

— 

CO MÓWIĄ CYFRY? 
SPADER BEZROBOCIA 

300000 
bezrobotnych 
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cie, narodu. 

ECHA KRAJOWE w 
  

CZEKAMY! 
Wybory listopadowoe, dopiero co odby- 

ie, pod anspicjarni Marszałka Piłsudskiego, 

dały zwycięstwo jego stronnictwu. Gros 

inteligencji kresowej do zwycięstwa się przy 

czyniło, rzuc ając na szalę głosy swe i wpły 

wy- 
Stojąc zdała od pracy, zwanej robie- 

smiem wielkiej polityki, widzieliśmy w wy- 

borach tych formę oktrojowania lepszej. niż 

obecna konstytucji — w myśl zamierzeń 

umysłów, przodujących narodowi i nieza- 

leżnie od ich znaku partyjnego. Jasne było, 

że dnie, gdy do urn wyborczych sypały się 

wota mniej łub więcej wiedzących, co czy- 

mą, — wyborców, były dniami — powiedz 
my — przeobrażającej nasz ustrój rewolu- 

cji, że rząd, wybierając tę, a nie inną dro- 

gę postępowania, być może, — oszczędza 

nam przeżycia dni. w których, zamiast gra- 

du białych kartek, mógł się sypnąć grad 

kul z ołowiu, zas 80 bohaterów brzeskiej 

cytadeli mogło z łatwością zawisnąć na la- 

iarniach, a nie, jak dziś, pędzić spokojny 

żywot pod opieką władz bezpieczeństwa. 

Całe dwa dni padały do urn kartki nasze 
z jedynka — dając Marszałkowi nasze pła- 

cet za pierwsze w odrodzonej Połsce rza- 

dy silnej ręki, za poskromienie partyjni- 
ctwa, spokój na Kresach, przywrócenie tu 

szacunku dla tego, co polskie, ukrócenie po 

pisów urzędników i działaczy, wypaczają- 

cvch do obrzydliwości pojęcie połskiej tołe- 

rancji w stosunku do tych elementów, któ- 

re rok 1920, wbrew ich woli, uchronił od 
bolszewickiego raju. 

Wybory udały się świetnie. Udałyby się 
jeszcze pomyślniej, o ileby je przeprowadzo 
no we właściwy sposób wcześniej, im 
wcześniej, tem lepiej. Wybory z roku 1928 
były jedynie organizowaniem opozycji. 

Za długo jedynie trwało naciąganie stru- 
ny, lub też przechodzenie Rubikonu. Lecz 
dziś trzeba powiedzieć: „alea jacta est!" 

W najważniejszych dziedzinach Życia 

państwowego — w dziedzinie praw ustro- 
jowych, w stosunku i zakresie władz, pra 

wa wyborczego reforrnie wybiła już północ 
-- nowy dzień musi się zacząć i niech jego 

jutrzenka wschodzi natychmiast. 
A więc należy się śpieszyć: cztery lata 

zostały stracone na przekonywanie, ostra- 

cyzmy, próby, spory, propagandę. 
Nie wolno zwlekać — bo sąsiedzi 

wschodni i zachodni nie są naszymi przyja- 
ciółmi, i lada chwila może nas — poróż- 

nionych Polaków -— zmusić do zgody wspól 
ne niebezpieczeństwo zzewnątrz. 

Zwlekač nie wolno — należy unikać 
przeciągania walki stronnictw, a dać krajo- 

wi nową konstytucję w drodze kompromisu 

pokrewnych postulatów najsilniejszych obec 
nie stronnictw. 

Zwycięstwo Bloku należy wykorzystać 
dła czynu, który oby stanowił epokę w ży- 

Czyn ów, o ile spóźniony, 
może się stać jedynie tem, czem ongiś dla 

Polski konstytucja 3 Maja —: chlubą histo- 

rykow — zaś dia narodu — ostatniem na- 
maszczeniem na ckres stułetniej niewoli. 

Zaś jeśli z czynem zwiekać będziecie 
zrozumiane to będzie, jako chęć utrzymania 

się przy władzy i wyłącznie dla władzy. 
I byłoby to przeciągnięciem i tak już 

napietej struny. Niema bardziej tałszywych 
zgrzytów, jak dźwiek pękniętej struny, i 

nic trudniejszego do związania—niż jej koń- 
ce. 

, Oczekujemy na mądry i świetny Czyn! 
Czekamy. B. 

MOLODECZNO 
— Echa uroczystości 11-listopadowej. W 

dniach 10 i 11 listopada b. r. odbyły się w 
Mołodecznie trzy uroczyste akademie, urzą- 
dzone kolejno przez: szkołę powsz. 7-klas. 
Nr. 1 (dn. 10 — XI), gimnazjum państw. 
im. T. Zana, kolejarzy węzła kol. Mołodecz- 
no (obie dn. 11 — XI b. r.) 

Wszystkie powyższe akademie urzadzo- 
ne zostały z dużym nakładem pracy, zaś 
specialnie szkolne z serdeczną troską o na- 
szych „milusińskich'* — tych przyszłych na 
szych w pracy społecznej zastępców. Dziat 
wa szkolna miała prawdziwą, duchową roz- 
rywkę, przeżywajac w czasie akademii 
chwile podniosłych wzruszeń, które — jak 
dobry duch opiekuńczy — strzec ją będą 
przed wszelkiem złem życia codziennego. 
Mali zaś aktorzy zyskali nowy bodziec do 
pracy nad sobą — dla drugich, bo wiedzą. 
że pięknemi swemi występami niejedną 
szczerą łezkę wycisnęli z wpatrzonych w 
nich z zachwytem ocząt rówieśników — a 

od czasu do czasu — nieznacznie „wędru- 
jące““ chusteczki u niektórych osób  star- 
szych też zapewne coś mówiły..... 

Wśród takich właśnie nastrojów  odby- 
ła się w Domu Żołnierza 86 p. p. pierwsza 
zkolei akademja szkoły powsz. Nr. i, którą 
rozpoczął słowem  wstępnem, obejmującem 
zmagania polskiej myśli odrodzeniowej i 
oręża — kier. tej szkoły p. Łukaszewicz. 
Dalszą atrakcją programu tej akademii 
była odegrana z przejęciem przez dzieci 
szkolne sztuka: „Gryfita““, „Wspomnienie“. 
Następnie wystąpił chór dzieci szkolnych i 
— żywy obraz. Deklamacje wykonały ucze- 
nice 2 i 3 kl.: Bielska Władysława, Kupi- 
sówna Genowefa, Kozakiewiczówna Jadwi- 
ga i Potrzebowska Janina. Zkolei orkiestra 
86 р. p. pod batutą p. podpor. Michałow- 
skiego odegrała kilka poważnych utworów 
— potęgując uroczysty nastrój. Należy tu- 
taj podkreślić pracę grona nauczycielskiego, 
a w szczególności p. kier. Łukaszewicza i 
pań naucz. Kołyczukówny, Mryczżówny, Na 
grabieckiej i Puchaczowej. 

Akademja gimnazjum państw. odbyła się 
o godz. 17 dn. 11 — XI. b. r. w Domu Żoł 
nierza 86 p. p. Słowo wstępne wygłosił sta- 
rosta p. Tramecourt. Następnie obszerne 
oxolicznościowe przemówienia wygłosili: p. 
p. mjr. art. Schrage i prof. Dobosz. 

Dwa okolicznościowe, wzruszające wier- 
sze deklamowały dzieci z przedszkola Rodzi 
ny Wojskowej: Czesia Sawicka i Dzidek 
Sowiński. Następnie chór mieszany  (ucz- 
niów i uczenie gimn.), prowadzony przez p. 
«pt. Cholewę  Józeia, odśpiewał: „Wizję. 
szyldwacha”, „Hymn Rzeczypospolitej" (No 

  

  

  

wowiejskiego), i „Straż nad istą“. Piek- 
ry wiersz J. Retidzyūskiego  ,Zygmuncie, 
dzwoń* — deklamowała  uczenica gimn. 
państw. im. T. Zana Wanda Bielawska, któ 
rej deklamacja, wykonana umiejętnie i ze 
szczerem przejęciem się — silne zrobiła wra 
żenie. Zespół mandolinistów (uczniów gimn) 
dyrygowany przez p. kpt. Cholewę — wy- 
konał trafnie i dobrze przygotowaną „Wią- 
zankę pieśni polskich". Wreszcie uczeń 
kl. gimn.  Janczukowicz / zadeklamował 
wiersz „O ziemio**. Orkiestra wojskowa 

wykonała dobrze kilka specjalnie dobranych 
trudnych utworów, któremi uświetniła ar- 
tystyczną część akademii. I tu podkreślić na 
leży wdzięczną pracę p. kpt. Cholewy i 
występującej dziatwy, która swym dziecię- 
cym wdziękiem i dobrem wykonaniem po- 

trafiła wywołać gorący aplauz publiczno- 
ści. 

Trzecią wreszcie akademię (dn. 11 
XI b. r. o godz. 20) w poczekalni na dwor 

cu kolejowym urządzili kolejarze węzła kol. 

Mołodeczno. Słowo wstępne wygłosił zawia 

dowca stacji p. Rzucidło. Następnie przema- 
wiał zawiadowca parowozowni p. Siuchta.. 
Bardzo miłą atrakcją akademii była dobrze 
odegrana przez. „Koło dramat. Ogniska Kol.“ 

-— sztuka w trzech aktach: „Czar mundu- 
ru**. Wśród wielu osób z miejscowej i oko 
licznej inteligencji zauważyliśmy na przepeł- 
nionych salach starostę p. Tramecourt“a, 

komendanta garnizonu p. płk. Żabińskiego z 
adjutantem p. por. Kowszykiem i wielu in- 

mych. W czasie akademji przygrywała or- 

kiestra kolejowa. Piękne imprezy obchodu 

tej ważnej rocznicy utrwaliły się żywo w 
naszej pamięci — niechże więc będą bodź- 
cem do dalszej intensywnej pracy dla ogól- 
nego dobra, bo na to zastugują.. 

Ranny. 

Wieś KURSZYNOWICZE 
koło Baranowicz 

— Wielki społecznik". Do głuchej wsi 
Kurszynowicze, położonej w odległości kil- 
ku kilometrów ud Niedžwiedzic w powie- 
cie baranowickim, w sierpniu 1923  rcku 
przybył nowy kierownik szkoły, p. Brori- 
sław Ciechanowicz W ciągu dwóch lat vie 
ie odbyło sie. przedstawień w naszej tzko- 
le. O rachunku RDA pieniędzy z prz d 
stąwień wie tylko an Bóg i kierownik 
szhcły. Ludzie na, wsi wiedzą, a także i 
dzieci szkolne, że pieniądze, zzhrane z ©d- 
bytych przedstawień, są przeznaczone ra 
wycieczkę dla dzieci szkolnyca. Dzieciom 

w szkole mówiło się, że w roku Sieżącym 

mędzie wystawa w Wilnie i ż2 '° za 
wieniądze uzyskane z prze i *awień po- 

iada Fiedy p'zyszedł czas Tagów Pidn: c 

nvch, p. kierownik szkoły oświudzzył dzie 
cion 4 i 5 oddziałów, że kto ch 
co Wilna na wystawę, mad uzysk: 
rodziei* na piśmie i 7 zł. na drox 
cując, że szkoła da każdemu jadącemu na 

kę 7 zł, a resztę pieręczy da gnama 
dzień pięcioro dzi:ci zgłosiło się 

zd, uzyskawszy zgolę 1 pieniądze 
ów. 

Pan kierownik. widząc, że natychmiast 
trzeba da* pięciorgu dzieciom 35 zł., za- 
proponował im rozstrzygnąć większo- 

sca gosów: czy ma pięcioro dzieci jecnać 
ieczkę, « reszta pozustanie, «z» też 

ieniądze kupić pomoce naukowe Ма 
Są potrzebne  obra”v: historyczne, 

micze i geograficzne i z tego będzie 
większa korzyść. bo skorzystaja 7 tegu 
w<zyscy. Dzieci większością złosów t hhwa- 
liły, aby kupić pomoce naukowe dla szko* 
ły, zamiast wycieczki. 

W roku 1929 p. kierownik, będąc w "a- 
rarcwiczach (st. kol.), upił się i za zakió- 
canie spokoju na st. kol. posierunkowy 
rządzi: protokuł, a władze adntristracyjne 
ukarały naszego p. kierownika grzywnę w 

  

   

      

  

   
     

  

   

  

  

     

   
   

  

   

  

„wicz Bronisław, kierownik szkoły 

iadomości z Rosji Sowieckiej 
LIKWIDUJĄ WŁASNE KOŁCHOZY ` 

MOSKWA. PAT. Ogłoszono rozporządzenie rady komisarzy ludowych 
Z.S.S.R., nakazujące likwidację wszystkich kooperatyw, karteli i kołchozów, 
w składzie których znajdują się kułacy, oraz osoby, nie posiadające praw 
wyborczych. Wyjątek stanowić będą żołnierze czerwonej armji, czerwonej 
floty oraz partyzanci, wogóle osoby, 

PROCES PRZY „ZAPROSZONYCH 

szczerze oddane władzy sowieckiej. 

SLUCHACZACH 

MOSKWA. PAT. — Dla nadania odbywającemu się w Moskwie pro- 

cesowi t. zw. partji przemysłowej większego rozgłosu, moskiewski central- 

ny zarząd związków zawodowych zwróciś się do organizacyj robotniczych 

w kraju z zaproszeniem do wzięcia udziału w tym procesie * przysłania de- 

SYN BIAŁYCH GÓR 
SVERDRUP—ZMARŁ 

legacyj. 

Z Oslo nadchodzi wiadomość o 
zgonie jednego z najwybitniejszych ba 
daczy polarnych Ottona Sverdrupa. 
Jeszcze przed kilkunastu dniami rząd 
kanadyjski w uznaniu nieprzeciętnych 
zasług Sverdrupa obdarował go kwo- 
tą 25 tysięcy dolarów. Mianowicie S. 
w czasie drugiej wyprawy polarnej na 
„Framie* odkrył szereg nieznanych 
dotad wysp na przestrzeni podbieguno 
wej. Wyspy te nazwane przez Norwe- 
gów „wyspami Sverdrupa'* dostały się 
obecnie pod zarząd kanadyjski i rząd 
tego kraju nagrodą, o której wyżej- 
wspomnieliśmy, spłacił swój moralny, 
dług wobec tego znakomitego bada- 

cza. i 
Jeszcze do dzisiejszego dnia zacho 

wało się potężne wrażenie pierwszej 
wyprawy Ottona Sverdrupa na „Fra- 
mie'*. W latach 1898 do 1902 podró- 

V żował on przy najbardziej niesprzyja- 
jacych warunkach po nieznanych wte- 
dy siedzibach  grenlandzkich i przy 
45-stopniowym mrozie opierał się, dla 
swego dzieła naukowego, coraz to 
większym niebezpieczeństwom śmiałej 
podróży. Wyniki jej znalazły swój wy- 
raz odpowiedni w czterotomowym dzie 
le „Nowa Ziemia, czyli cztery lata w 
okolicach Arktyku*. Sverdrup otrzy- 
mał za to dzieło od kopenhaskiego 
Tow. Geograficznego najwyższe odzna 
czenie, jakiem prócz niego zaszczyce- 
ni zostali tyiko Fridjof Nansen i 
Armdrup. 

Otton Sverdrup urodził się 30 paź 

dziernika 1854 r. w Haarstadtcie. Po 
zaprawie w zawodzie marynarskim 
bierze udział w słynnej ekspedycji Nan 
sena w 1888 roku jako kierownik о- 
krętu. Dokonywa prób z łodziami pod 
wodnemi, organizuje wyprawę na Mo- 
rze Lodowate, wreszcie na „Framie'* 
towarzyszy Nansenowi w pierwszej 
norweskiej ekspedycji polarnej. W cza 
sie drugiej wyprawy, którą sam popro 
wadził, dotarł aż do 76 stopnia półn. 
szerokości, musiał tam zimować i do 
konał kilkunastu wypraw w głąb, na 
saniach, zaprzężonych w psy. Odkrył, 
„Wyspy Parry', „Kraj króla Ottoka- 
ra", „Ziemię Granta'* i „Kraj Axella 
Heiberga*. Pożar na okręcie „Fram“ 
doprowadził śmiałych podróżników w 
położenie bez wyjścia. Udało się jed- 
nak ubiec, nieszczęściu i z bogatemi 
doświadczeniami i źbiorami bezcennej 
wartości naukowej wrócić do Stavan- 
gen w dniu 19 września 1902 r. Pracą, 
jego wzbogaciła i rozszerzyła poważ- 
nie dotychczasowe zdobycze zarówno 
geografji i kartografji, jak zoologii i 
etnografji. 

Przed wojną przenosi się Sverdrup 
do Ameryki południowej gdzie osiada 
na jednej z nowozałożonych farm. 
Jeszcze raz nigdy nie starzejący się ba 
dacz wyrusza do pracy, bierze udział 
w r. 1915 w akcji ratowniczej zagi- 
nionej ekspedycji rosyjskiej Brusilewa. 
Ale to już koniec. Resztę swego życia 
poświęca bogatej działalności literac- 
ko - publicystycznej. 

wysokości 10) zł., 
tu. 

W końcu lutego 1930 roku przybył na 
odbywające sie kursy rolnicze w szxole po- 
wszechnej w Nicdźwiedzicach p Cizchano- 

w Kur- 

z zamianą na 3 dni arcsz 

szynowiczach, w stanie pijanym. 
Przemawiał do zebranych słuchaczy, co 

spowodowało ogólne  niezadowoieme i 
śmicch, następnie  połozył się na ławce 
szkolnej i zasnął, 

„Pu skończonym kursie zgubił czapkę i 
laskę, i bez czapki i bez laski poszedł spać 
do hotelu. 

Podczas wyborów wójta gminy w Nie- 
dźwiedzicach w lipcu 1930 roku na posie- 
dzenie rady gminnei przybył kierownik szko 
ły w Kurszynowiczach Bronisław Ciechanow 
wicz w stanie pijanym , w swojem przentó- 
wieniu podburzał radnych przeciwko posia- 
daczy wiekszej własności, mówiąc, że tytko 
chłopi dostarczają opału do szkół, a dziedzi- 
ce tego obowiazku nie wykonują, i zdyby 
to było w jego mocy, toby zmusił ich do- 
wozić drzewo do szkół motocykletkami. 

W dniu 11 hstopada 1030 roku w naszej 
szkole miało sie odbyć wieczorem zebranie 
rodziców i dzieci, celem uczczenia rocznicy 
dziesięciolecia odparcia najazdu bolszewic- 
kiego. Na zebraniu miały być: przemówie- 
nie, deklamacja i śpiew. Do szkoły wieczo- 
rem przybyli rodzice i dziatwa szkolna, Jecz 
p. kierownik nayie zachorował i kazano 
rozejść się do domu. Choroba polegała 
na tem, 'ż będąc w Niedźwiedzicach, p. 
Ciechanowicz upił się tak, iż śpiącego p. 
kierownika na wozie przywieziono do dom:. 
Na wozie z nawpół przytomnym p kierowni- 
kiem jechało dwoje dzieci szkolnych: uczeń 
II oddziału i siostra jego uczenica IV oddz. 
Wiózł pana kierownika ojciec dzieci, Wie 
c tym wypadku dziatwa szkolna, rodzice i 
cała wieś 1 okolica. 

Takiego obywatela, społecznika, wycho- 
wawcy, nanczycicia i kierownika ma nasza 
wieś od dwóch lat. 

Bronisław Lure. 

KOŁTYNIANY 
— Obchód 12-letniej rocznicy 

Niepodległości. Rok rocznie w rocznicę wy- 
zwolenia Rzeczypespolitej z pod jarzma 
krwiożerczych zaborców, Kołtyniany przeży 
wają podniosłe chwile uroczystości organi- 
zowanej przez Komitet obchodu utworzony 
wśród miejscowego społeczeństwa. W roku 

bieżącym taką uroczystość w Kołtynianach 
obchodziliśmy 9 listopada. 

Dnia tego o godz. 10 w parafjalnym ko- 
ściele kołtyniańskim ks. proboszcz Wojszu- 
tis wygłosił okolicznościowe kazanie, w ję- 
<yku polskim, poczem odprawił nabożeń- 
stwc, które w skupieniu wysłuchali licznie 
zebrani wierni a na zakończenie odśpiewali 
„Boże coś, Polskę". Dalszy ciąg obchodu z 
urozmaiconym programem odbył się wieczo- 
rem w sali domu parafjalnego, gdzie uroczy 
stośc rozpoczęła się przemówieniem wygło- 
szorem przez kierownika miejscowej szkoły 
powsz Szczemirskiego.  Zkolei chór 
dziatwy szkolnej pod batatą kier. szkoły 
powsz. w Kuryniach p. Al. Milewskiego od- 
śpiewał hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
poczem nastąpiły deklamacje przeplatane 
śpiewem tej dziatwy. Deklamawano: „Ta 
co nie zginęła”, — Ed. Słońskiego, „Rok 
19183“ — Or-Ota, „Kto Cie wola legjonisto“ 
— J. Strokowej, śpiewano: „Jak to na wo- 
jence ładnie", „Graj pastuszku, graj” i „Oj- 
cze z niebios”. (jednocześnie uczenice od- 
tańczyły na scenie pod dźwięku dętej orkie 
stry KOP“u Krakowiaka, co publiczność 
powitała rzęsistą burzą oklasków i okrzy- 
kiem „bis” czemu organizatorzy zadośćuczy- 
nili: Na zakończenie występów scenicznych 
została odegrana jednoaktówka „Nienia te- 
go zła — coby na dobre nie wyszło”, całą 
zaś uroczystość zakończyły tańce. 

Naogół uroczystość została zorganizowana 
bez zarzutu, co należy zawdzięczać Ko» 
mitetowi- o bchodu w osobach: pp. Adolia 
Kopcia — prezesa oddz. Prokuratury Gene- 
ralnej w Wilnie, Adama Łukaszewicza —. 
wójta gminy kap. Emila Brila —+ D-cy 3 
komp. 20 baonu KOP"u, Konstantego Silwa- 
niuka komendanta posterunku P.P. Tadeu- 
sza Bednarskiego szefa 3 komp., Piotra 
Szczemirskiego —- kier. szkoły powsz. i Elja- 
sza Kaca oraz p. p. Aleksandrowi Milewskie- 
mu — kier. szkoły w Kuryniach, por. To- 

  

maszowi Szymańskiemu z 3 komp. KOP-u - 
i Paniom Członkiniom Koła Młodzieży Wiej 
skiej w Kołtynianach. i 

Deklamacje, špiewy, Krakowiak i sztucz- 
ka sceniczna zostały wykonane dość dobrze, 
zadąwalając licznie zebraną publiczność. 
Szczególnie podobały się deklamacje, śpiewy 
1 tańciec Krakowiaka. Pożądane: naprawdę 
jest, aby częściej w Kołtynianach były urzą- 
dzane podobne występy szkolnej dziatwy. 

Józet Terlecki. 

XXXVI. STYL ROMAŃSKI. W V w. 
olbrzymie Imperjum Rzymskie rozpada się 

w gruzy w nawałnicy t.zw. „wędrówki - 

dów”, gdy niezliczone hordy dzikich Hun- 
nów, Wandałów, Awarów, Gotów i w. in. 

zalały Europę, zatapiając w morzu krwi i 
płomieni dawną cywilizację antyczną, prze- 
sniłą już od wnętrza i wypartą przez tryum 

fujące Chrześcijaństwo. Po kilku wiekach 
dzikiego chaosu następuje stabilizacja po- 

lityczna i społeczna, której wyrazem staje 
się założone przez Karola _ Wielkiego 

(764 — 814) wielkie państwo Franków, о- 

bejmujące dzisiejszą Francję, zachodnie 
Niemcy, Szwajcarję i północne Włochy. Ko- 

ronacja Karola Wielkiego w Rzymie, doko- 

nana w r. 800 przez papieża, na cesarza 
rzymskiego, przywraca formalnie tytuł „Ce- 

sarstwa Rzymskiego", lecz w istocie jest to 

państwo franko - germańskie, które już w 
r. 843 rozpada się na trzy części, podzielo- 

ne między wnuków Karola W. Tytuł „ce- 
sarza' pozostaje przy władcach germań- 
skich, i utrzymywana przez długie wieki 

iikcja „Sanctum Imperium Romanum“ na- 

daje nazwę nowej kulturze franko - ger- 
mańskiej, której ośrodkiem stają się pro- 
wincje  nadreńskie z stolicą Karola W., 

Akwizgranem, na czele. 

Architektura tego okresu, który obejmu- 
je czas od r. 800 do 1200 (w zaokrągleniu), 

jest więc „romanską' raczej z nazwy tylko, 

niż z treści, gdyż jest wytworem ducha lu- 

dów franko - germańskich, kulturalnie bar- 
dzo młodych 1 rasowo zupełnie odniiennych 

ой ludów łacińsko - rzymskich. Ponieważ 

rozwija się ona przeważnie na północ od 
Alp, nie ma więc przed sobą nawet wzorów 

rzymskich, z wyjątkiem obozów warownych 

legjonów rzymskich nad Renem i tworzy 
ionmy zupełnie nowe, poczynając od najpry 
mitywniejszych, czysto konstrukcyjnych. Od 
Rzymian przejicuje tylko technikę murar- 
ską, a zwłaszcza system sklepienny, stopnio 
wo przet'warzając go i ulepszając w zasto 
sowaniu do nowych zagadnień.  Budowa- 
ne wówczas w wielkiej ilosci kościoły w no- 
wc - nawróconych na chrześcijaństwo kra- 
iach opierają się w swym: układzie na typie 

bazyliki staro - chrześcijańskiej, lecz roz- 

wijają ten typ przez dodanie presbyterjum (w 
przedłużeniu nawy środkowej), a pod nią 
krytpty, apsyd półokrągłych bocznych przy 

rawie poprzecznej, a często i od strony 

przeciwległej wielkiemu ołtarzowi i wypro 

wadzają do korpusu kościoła wieże, zwy- 

kie dwie od strony zachodniej, boczne przy 
transepcie (nawie poprzecznej), i central- 

ną na skrzyżowaniu się naw: środkowej i 
poprzecznej, przez mo powstaje wybitnie 

malownicze ugropowanie brył, działające e- 

tektem silnych kontrastów poziomości naw 

z pionowością wież. 

.Przejęte od Rzymian sklepienia beczkowe 
i kopulaste, typowe dla wczesnej romań- 

szczyzny francuskiej, wyparte zostają przez 

praktyczniejsze sklepienia krzyżowe, ulepszo 

ne od czasów rzymskich przez wywyższenie 
łęków przekątniowych, przez co sklepienia 
te stają się bardziej wypukłe i koncentrują 4 

ciśnienie na krawędziach, przekątniowych, 
sprowadzanych na mocne filary międzyna- 
wowe o przekroju kwadratowym, jak to wi 
dzimy na ilustracji, dającej przekrój kościo- 
ła w Lippoldstergu.  Sklepieniom krzyżo- 

wym nawy głównej, założonym na szeregu 

pół kwadratowych, odpowiadają dwa razy 
mniejsze kwadratowe sklepienia naw bocz- 
nych, co tworzy t.zw. „system wiązany" i 
daje w układzie wnętrza rytm zmienny fila- 
rów: większych w narożnikach dużych kwa 
dratów nawy środkowej, i mniejszych, pod- 
trzymujących sklepienia nawy bocznej. 

prof. j. Kłos. 
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PODNIESIENIE DOBROBYTU 
A GOSPODARNOŚĆ 

Stan materjalny i dobrobyt jednostki, 
spółki handlowej, czy państwa zależy nie 
cd wielkości kapitału do rozporządzenia, 
lecz od umiejętności rządzenia tym kapita | 
łem. Pieniądz zależnie od tego, w czyich 
rękach się znajduje może być martwy lub 
żywy. Może być czemś przejściowem i za- 
lażkiem dla nowych pieniędzy dla większej 
go, pewniejszego dobrobytu. Od tego, jak 
się właściciel pieniądza z nim obchodzi, jak 
nim obraca, jak go wydaje — zależy jego 
stan posiadania. Gospodarność jest podsta- 
wą zamożności. Gospodarność opiera się na 
dobrze zrozun'ianej oszczędności, t.j. ©- 
szczędności, która nie odbija się źle na zdro 

  

wiu i siłach PRZE i jego otocze- 
niu, gdyż taka oszczędność byłaby tylko 
brzydkiem skąpstwem. 

Mądra oszczędność, to poszanowanie 
swojej pracy i niemarnowanie lekkomyślne 
jej rezultatów. W domu prywatnym, czy 
w przedsiębiorstwie tylko wtedy dobrze się 
dzieje, gdy pani domu czy kierownik przed 
siębiorstwa poczuwają się do obowiązku o- 
szczędzania ile się da, ile można. Obowiąz 
kiem chronić zaoszczędzone pieniądze od 
zguby, straty i łatwego wydawania. Lecz 
nie należy trzymać takich pieniędzy w do- 
mu, niech procentuja "umieszczone w do- 
brei instytucji oszczędnościowej: Przy loko 
waniu oszczędności bierze się pod uwagę 
dwie rzeczy: gwarancję, jaką daje instytu- 
cja oszczędnościowa i wygody wzgl. ko- 
rzyści dla klienta. Tylko PKO należy do 
instytucyj oszczędnościowych © typie, któ 
ry najlepiej nadaje się do lokowania oszczęd 
ności. Jest to najbogatsza ze wszystkich in- 
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stytucyj krajowych o tym charakterze, daje ge, 
przeto pełną gwarancję. Obecny godziwy 
procent, którzy daje nasza skarbnica — о- 
szczędności należy do rzędu najlepszych w 
Europie. Nie mniej ważnem jest szereg wy 
god dla klientów: bezpłatne manipulacje i 
korespondencja w sprawach oszczędnościo- 
wych równoznaczność książeczek oszczędno 
ściowych z, papierami pupilarnemi,  mini- 
mum formalnośc przy wszystkich — орега- 
cjach i t.d. | 

Niezmiernie ważnym jest całokształt po 
lityki finansowej PKO bardzo ostrożnej a je-, 
dnocześnie podnoszącej dobrobyt jednostki 
i całego kraju. 

KUPUJCIE ZNACZKI I NALEPKI 
„TYGODNIA AKADEMIKA". 

Tea tr na Pohulance 
Wyspiański „NOC LISTOPADOWA*" 

w 100-letnią rocznicę 
Była to noc niezwykła. Wyszliśmy 

z teatru o trzeciej... Wyspiański był 
nas karmił najbardziej podniosłem 
widzeniem i czuciem. Byliśmy tej no- 
cv, jak i teatr na posterunku. Teatr 
zrobił co mógł, dał wysiłek najwyższy. 
To było nadludzkie, co zrobił. [Jakże 
jest dobrze, że to zrobił. Nie chciał się 
liczyć, z tem, że scena sama, ciało tej 
sceny, jest ciężkie, niedźwiedzie, о- 
aropnie niemrawe. Uwierzył, że trzeba 
mieć skrzydła i loty błyskawic. Zwy- 
ciężył! 

Dał Wyspiański owoc rozmyślań, 
schodzenia na dno w bólu, w buntach. 
Dał wszystko co serce polskie może 
przecierpieć, kiedy zejdzie w ciem= 
ności Gehenny. Dał nie tylko prawdę 
o żołnierzach, dał prawdę O samej na- 
turze, o listopadowej aurze. Niema 
duszyczek czyścowych tej nocy, są 
Niki cudowne, Palada na ich czele, 
Zeusowa dziewa. 

Wije się wstęga kolorów, opalizu- 
je, gdyby wieniec  najczarowniej- 
szych róż jasnych, bladych, przez ca- 
le to zgęszczenie w jedno ogni, bun 
tów, krzyków, rozdzierającego męczeń 
stwa. 

Nie mogę nic więcej nad to powie- 
dzieć, że wszystko było na wysokości i 

  

że nie w szczegółach trzeba się gub) 
ale że okiem ogarnąć należy tę całość, 
która dzięki Ruszczycowi zatryumio- 
wała na scenie. Ruszczyc, bo o nim 
trzeba na pierwszem miejscu wspom- 
nieć, dał tę swoją wielką, natchnioną 
wizję poezji Wyspiańskiego. Niki, 
skrzydła Nik, nawet to nawiązanie san 
dałów orszak ślubny, Sobieski na mo- 
ście, żołnierze. Warszawa, aleja z ar- 
mata wystrzeloną na końcu i wielki 
książę Konstanty w butach, ze spad- 
łych liści czyniący muzyke złowrogą, 
wszystko to najbardziej czarownie, wy 
pełniło jedną i tę sama ramę, aby du- 
sza Wyspiańskiego mogła tej nocy 
żyć, wzejść ogniem, nagle zapachnieć 
jak róże blade lub magnolie. Czy to 
nie jest rozkosz, najwyższa rozkosz 
przebywać z poetą, żyć tem czem żyje 
i dziękować Muzom * Gracjom, że 
pozwoliły zatrzasnąć wrota piszczące 
1 skrzypiące wszelkiego krytycyzmu. 

Dziewulski ze swoją muzyką był 
natchniony. Ten refreń z Wesela przy 
szedł na pomóc wielkiej poezji, kiedy 
Demetera i Kore są pod pomnikiem i 
kiedy jak, w Weselu wszyscy są wsłu- 
chani w hasło, które się rozlegnie 
owej osobliwej godziny. Ucho Dzie- 
wulskiego znałazło w tonacjach świa- 
ta ton jedyny który tę scenę unieśmier 
telnia. Także Wasilewski. Nie wiem, 
kto mu podszepnął najdelikatniejsze 
uwagi, chyba serce, które w jakimś 
wielkim bezinteresownym akcie do- 

. tarło do Wyspiańskiego, na wyżyny 
i stamtąd przyniosło ten klucz, że ży- 
we. realne sceny, wszystkie toczą się 
jak muzyka i niema zgrzytu w głosach 
choć jedni krzyczą a drudzy modlitew- 
nie mówią. Nie należałoby wymieniać 
nazwisk aktorów tego przedziwnego 
przedstawienia. Już choćby dłatego, że 
czynią objatę ze swoich serc, bez- 
imienne klęknięcie, zarazem wielkie 
oczyszczenie, które porachowane im 
będzie, już jest porachąwane na wyż- 
szym planie. 

Joanna była wizyjnie piękną. Tylko 
może być słowo użyte najwyższe: wi- 
zyjnie piękną. To było tak trafione, tak 
w duchu Wyspiańskiego.Dumna Polka 
jej sny wszystkie, jej obłąkanie, kiedy 
pękła nagle struna i zamiast herosa 
wielkiego księcia Konstantego pokazał 
się owej nocy demon płaczliwy, z gry- 
masem. Niebiańskie potęgi wejdą, zbli 
2а się do tej loanny, przytułą jej cu- 
downy obłąkany sen, tragiczny nad- 
wyraz, ten akt wiary, który nie może 
się zmieścić na tym padole i tej nocy 
jest wydany na to unicestwienie, gdy- 
by jaka Iigenia najczystsza. Wielki 
książę się ciskał. Ależ czy nie mógł 
się ciskać, pokurcze mongolskie, z ta 
histerją przekazaną przez wyrodnego 
ojca i wyrodną matkę. To ciskanie się 
na tle Belwederu, było muzyką  do- 
skonałe trafiong, jak tylko ucho mu- 
zyka zdolne jest odnaleźć się w tych 
konsonansach i asonansach, które sta- 

  

nowią najgłówniejszą prawdę o scen 
Nocy listopadowej. 

Wysocki był żywem srebrem i nie 
możemy inaczej powiedzieć, jak był 
tem istotnie, czem był i ów ogień za- 
palony nagle na Solcu, braciszek 
współtwćrczy, gorejący w  wielkiem 
dziełe. Wreszcie ten Lelewel z tą lam- 
pa, z tą demoniczną rozterką na dnie 
duszy, tocząca tę duszę jak gąsienica 
listek morwy. Potworny Makrot, cho- 
choł Potocki, Chłopicki ze swemi kar- 
tami, Łukasiński ze swą aurą męczeń- 
ską, Krasiński. po przez którego serce, 
zblakłe i w nicość pogrążające się, 
ten Łukasiński przechodzi przecież 
to wszystko, są gwoździe przybijane 

do okropnej trumny. Wszyscy aktorzy 
dali muzykalnie prawdziwy ton, tak 
że można wgrążyć się w  Wyspiań- 
skiego jak w symfoniczną koncepcję, u 
rodzoną z dna najwyższej muzyki, któ 

rej traskrypcję dla oczu dał Ruszczyc 
w natchnieniu, mając w tej realizacji 
obok siebie niedopuszczającego go ani 
na chwilę Anioła Stróża. jakiemiż je- 
szcze wyrazami i porównaniami ma- 
my podnieść 1e nadziemskie istoty, 
które Wyspiański zaklął tej nocy, 
aby były z narodem. Pallas, czarna 
Nike z pod Choronei, białe te inne Ni- 
ki zbożowa matka i jej córka, idąca 
pod ziemie w żałobnym, białym welo- 
nie, Ares i Hermes, Hymen, o którym 
tak cudownie śpiewała Sapfone i Ke- 

  

   

ry, których tajemnice wyjawił wielki 
Goethe, wreszcie satyry, te djabły w 
teat,, jak w Dziadach dokoła Nowosil 
cowa tak tu tańczące dokoła Chłopic- 
kiego, jestże wśród nich jedna postać, 
o której można powiedzieć, żeby była 
zbędną w tej sztuce bezmiernie barw- 
nej i na skrzydłach, którą Wyspiań- 
ski przez jakąś przeogromną pokorę 
nazwał tylko scenami dramatycznemi. 

Obok Nocy na scenie, była ta noc 
realna, niedająca się niczem zastąpić, 

100-ietnia roczrica powstania, mająca 
swoje życie, swoje kaprysy nawet. 

To, że noc całą oglądaliśmy (sie- 

dem godzin) natchnienie Wyspiań- 
skiego i że w tej niezwykłej rocznicy 
Los pozwolił nam oprzeć się  filister- 
skiemu pójściu do łóżek, jakby to by- 
ła noc zwykła i przeciętna, to dano 
nam niewiadomo za jakie zasługi. 

Słabi, zmęczeni, — niewytrzymali 
opuścili teatr jak kalecy, którym natu- 
ra nie pozwoliła zapalać się do wiel- 
kich rzeczy, przedewszystkiem do 
wielkiej poezji, do piękna. Niech ser- 
ca w Polsce odpowiedzą, ile na szali 
Zmartwychwstania naszej Ojczyzny 
zaważyła wielka poezja! 

W Warszawie, o godzinie siódmej 
(równo) największy polski aktor Ste- 
tan Jaracz, przez Radjo dał znać, że 
oto godzina, kiedy przed stu laty za- 
palono browar na Solen. Można być 
wstrząśniętym, że jest sposób dziś, 

aby cały naród, miljony ludzi, jednej 
i tej samej chwili móc skupić i vthem 
kazać się wsłuchać w tym jednym, 
jedynym kierunku, który całkuje ser- 
ce i czyni z narodu jedną istotę prze- 
żywą, niepodzielną żadną przestrzenią. 

Potem w Wilnie przyszło na Po- 
hułance to przedstawienie, o którem 
teatr nie wiedział, że rozciągnie się 
na całą noc, skoro Los tak zechce vk 

| 

najwyższych swoich pozycjach. Sta- 77 
nisław Mackiewicz miał stowo wstęp- 
ne. Słowa miały sztych sztyletowości, 
jakby powiedział Słowacki. Skrzy- 
necki i Dybicz, dwie armje, szczęście 
prawie w ręku Polski i ten rewolwer 
w ręku jenerała Prądzyńskiego, który 
był powinien wypalić w Skrzyneckie- 
go, urodziły się jako rezultat czyta- 
nia, rozmyśląnia, męki, wreszcie bun-** 
tu, krzyku duszy, który nie może nie 
zrodzić się w sercu polskiem, kiedy 
schodzimy w realne perypetje  listo- 
padowego powstania. 

Ą samo przedstawienie w Teatrze? 
Los obdarzył nas przerwami  długie- 
mi, w których kłóciliśny się o serce 

narodu, które w swoich wielkich poe- 
tach nigdy się'nie myli. Szły te obra+ 
zy po sobie, jak bitwy zwycięskie, 
elektryzujące widownię, nie pozwala- 
jące zejść tej widowni z posterun- 
ku. Zaprawdę niedokładności mecha- 
nizmu teatralnego pozwoliły nam tyl- 
ko jeszcze lepiej pojąć, czem jest 
ogień, wiara, tęsknota do wielkiego, 

7 
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| * UROCZYSTOŚCI LISTOPADOWE w WILNIE 
Program obchodu setnej rocznicy 

Powstania Listopadowego obejmował 
dwa dni, sobotę i niedzielę, przyczem 
w pierwszym dniu odbyły się tylko 
popularne pogadanki dla Oddziałów 
wojskowych oraz capstrzyk orkiestr 
wojskowych. 

W niedzielę uroczystości zapocząt- 
kowało uroczyste nabożeństwo odpra- 
wione w kościele św. Kazimierza przez 
]. E. ks. biskupa Bandurskiego, który 
wygłosił też podniosłe kazanie okolicz 
nościowe. 

W trakcie nabożeństwa, bawiąca 
od kilku dni w Wilnie orkiestra Na- 
mysłowskiego odegrała szereg utwo- 
rów, a chór „Echo' wykonał pieśni re- 
ligijne. 

W nawie kościelnej ustawiły się 
į deputacje organizacyj b. wojskowych, 
młodzieży szkolnej oraz oddziałów P. 
W..ze sztandarami, wśród licznie ze- 
branych rzesz modlących się, widzie- 
liśmy p. p. wojewodę  Raczkiewicza, 
wicewojewodę Kirtiklisa, Prezydenta 
Folejewskiego, przedstawicieli sądow 
nictwa z prokuratorem Sądu Apelacyj- 
nego p. Przyłuskim na czele, naczel- 
ników władz niezespołonych oraz eli- 
tę społeczeństwa wileńskiego. 

Jednocześnie w kienesie karaim- 
skiej w Wilnie odbyło się uroczyste 
nabożeństwo celebrowane przez J. E. 
Hachana w asyście hasana wileńskie- 
z0 Lobonosa. 

O godž. 1 po poł. w przepełnionej 
Sali Miejskiej odbyła się akademja 

‚ ® popularna dla młodzieży szkół pow- 
szechnych i oddziałów wojskowych. 
Prelegenci w sposób dostępny dla au- 

dytorjum opowiedzieli słuchaczom o 
Powstaniu, zatrzymując się na waż- 
niejszych momentach. 

W godzinach popołudniowych na 
kilku placach publicznych koncerto- 
wały orkiestry wojskowe gromadząc 
wokół siebie licznych słuchaczy. 

Wieczorem miasto  iluminowane 
było rzęsiście, przyczem specjalnie 
wypadła iluminacja Zamku, na ktė- 
rym widniał napis: 1930 — 1930 . 

* 

Sprawozdania z Akademji w Teatrze na 

Pohulance dać nie możemy, gdyż nasz re- 

cenzent teatralny prof. M. Limanowski nie 

«otrzymał na nią zaproszenia, ani do miesz- 

kania, ani do Redakcji i wogóle, jak się zda- 

je, organizatorowie tej uroczystości nie ży- 

czyli sobie, aby omawiana ona była w 

prasie. 

ZAGRANICĄ 
PARYŻ. PAT. -— Staraniem  stowarzy- 

szenia France-Pologne odbyło się w niedzie- 
lę w obecności władz miejskich odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej, wmurowanej w ścia- 
nę domu, w którym zamieszkiwał Joachim 
Lelewel podczas swego pobytu w Paryżu. 

PARYŻ. PAT. W kościele 
Wniebowzięcia odbyło się w niedzielę z 
okazji 10U-nej rocznicy powstania  listopa- 
dowego uroczyste nabożeństwo, które pon- 
tyfikował |]. E. ks. biskup @е  Goubriant, 
rpzełożony trancuskiej misji katolickiej. 

Piękne kazanie okolicznościowe wygło- 

polskim 

„sił ks. dr. Jakubisiak, zwracając się w za- 
kończeniu do biskupa de Goubriant, który 
odpowiedział oświadczenie swego głębokie- 
go przywiązania do Polski i wyraził nie- 
złomną wiarę w jej opatrznościowe po- 
słannictwo. A 

Nowe monety 5-złotowe 
Celem upamiętnienia 100-tej rocz- 

nicy Powstania Listopadowego, men- 
nica państwowa wypuszcza obecnie 
nowe monety 5-cio złotowe. 

Na jednej stronie monety widnie- 
je Orzeł oraz po bokach cyfry „5”, z 

a nad napisem „ztotych“ data „1930“. 
Na odwrotnej stronie monety znaj- 

duje się płaskorzeźba  poszarpanego 
sztandaru z napisem „Honor i Ojczyz- 
na*, cyfry 1830 i 1930 oraz napis 
„w setną rocznicę powstania". 
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£. słońca o godz. 3 m. 27 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z duia 1-XII 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperatura średnia -1- 3 

Temperatura najwyższa -l- 4 

Temperatura najniższa -l- 1 

Opad w mm. 0,1 

Wiatr: północny : 

Tendeucja: stan stały 

Uwagi: pcchmurno deszcz; 
  

SZKOLNA 
— Prace „Komitetu _ Gwiazdkowego”. 

Dnia 30 listopada w Urzędzie Wojewódz- 
«im odbyło się posiedzenie organizacyjne 
„Komitetu Gwiazdkowego*", który ma na 
Celu urządzenia gwiazdki dla wszystkich 
dzieci, które z jakichkolwiekbądź względów 
mogłyby być pozbawione tych radości, któ 
3 przynoszą z sobą święta Bożego Narodze 

a. 
„ Komitet Gwiazdkowy zorganizowany zo 

Stal z inicjatywy p. ministra pracy i opieki 
społecznej przy udziale działaczy społecz- 
nych, na czele których, jako przewodniczą- 
ca stanęła p. Jadwiga Raczkiewiczowa, wo- 
jewodzina. ° 

dna RA Gimnazjalne im. J. Kochanow 
skiego w Wilnie, ulica Mickiewicza 4 II p. 
vgłaszają wpisy do 4 kl. gimn. z progra- 
mem rocznym; lekcje odbywać się będą w 
„dz porannych. Zapisy codziennie od godz 

do 13 iod 17 do 19. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
113-ta Środa Literacka w dniu _jutrzej- 

Szym poświęcona będzie Śląskowi. Do Wil- 
na przybywa młody pisarz śląski, laureat 
konkursu poznańskiego za powieść 

! 

NIKA 
dwaj bracia”, autor znanego tomu nowel 
„Serce za tamą*, Gustaw Morcinek. Gość 
wygłosi na wstępie referat p.t. „Dzisiejszy 
śląsk" (odrodzenie narodowe Śląska, cha- 
rakterystyka i kultura Śląska), poczem upro- 
szeni artyści zespołu radjowego pp. Łubia- 
kowska i Byrski odczytają charakterystycz 
ne fragmenty pióra Morcinka, mające za te- 
mat życie górników polskich. 

Zapowiedź „śląskiejj Środy wzbudzi 
niewątpliwie wielkie zainteresowanie wśród 

„Stałych bywalców tych zebrań. Początek o 
8 wiecz. 

— Odczyt prof. S. Glixelli. Jutro o godz. 
18 w sali Kasyna Garnizonowego Mickie- 
wicza 13, odbędzie się odczyt prof. USB Ste 
iana Glixe!li na temat „Ideał bohaterstwa w 
starotrancuskiej poezji rycerskiej. Odczyt 
ten został zorganizowany staraniem sekcji 
kulturalno - oświatowej „Rodziny  Woj- 
skoweį“. Wstęp dla publiczności bezpłatny. 

— Zebranie Towarzystwa Neofiłologicz- 
nego odbędzie się w gimnazjum im. Orze 
szkowej we wtorek 2 grudnia br. o godz. 
19.30. Na porządku dziennym referat ks. 
Władysława Chmury T. |. o Programie 
nauki kultury francuskiej w klasach naj- 
wyższych. Ž 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
Wie środę dnia 3 grudnia rb. o godz. 20 w 
lokalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie 
się naukowe posiedzenie Wileńskiego Towa 
rzystwa Lekarskiego z następującym porząd 
kiem dziennym: , 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia. 2) Pokazy chorych. 3) dr. Le- 
wande: W sprawie meningtis w ostrem za- 
paleniu ucha środkowego. 4) dr. Globus: 
150 przypadków grzybicy głowy u dzieci 
leczonych talem. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
zawiadamia członków Towarzystwa i miło- 
Śników ogrodnictwa że w dniu 4. 12. br. o 
godz. 18 odbędzie się zebranie Towarzyst- 
wa Ogrodniczego w lokalu Wileńskiego To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Roln., Wil- 
no, Sierakowskiego 4. 

Zebranie odbędzie się w-g następującego 
adku dziennego: referat p. Łubiakow- 

skiej „Hodowla hjacyntów”, ref. p. Wiełło- 
«yicza „Przemysłowa uprawa szparagów”. 

„ByliWolne wnioski. 
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Humor i energję daje    
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zawiera prėcz szlachetnej czekolady 
mlecznej glicerofosfatyi sole wapnia 

w|]g recept powag lekarskich. 

JADZIA 

RÓŻNE 
— Komunikat w sprawie pożegnania p. 

wojewody Raczkiewicza. Komitet Obywa- 
telski pożegnania p. wojewody Raczkiewi- 
cza podaje do wiadomości społeczeństwa, 
że ogłoszony w prasie w ogólnych zarysach 
program pożegnania p. wojewody ulegnie 
pewnym zmianom. 

R wojewoda Raczkiewicz we czwartek, 
4 grudnia odjeżdża do Warszawy, w związ- 
ku z czem odbędzie się na dworcu pożegna 
nie p. wojewody. Komitet wzywa wszyst- 
kie organizacje, instytucje i poszczególne 
osoby, które chciałyby pożegnać p. wojewo- 
dę — do przybycia w czwartek o godz. 
25. na dworzec. 

. W połowie grudnia p. wojewoda powró- 
ci do Wilna i wówczas odbędzie się poże- 
gnanie p. wojewody przez społeczeństwo, 
urzędników, organizacje i t.d. W związku z 
tem komitet Obywatelski opracowuje pro- 
gram tego pożegnania.  Informacyj w tej 
sprawie udziela Urząd Wojewódzki, pokój 
mr. 43 tel. 10-83, codzienne w godzinach od 
10 do 12 w południe. 

„ Jednocześnie Starostwa Grodzkie komu. 
nikuje, że organizacje i stowarzyszenia, któ 
re pragnęłyby przez deputacje swoje ze 
sztandarami wziąć udział w _ pożegnaniu, 
proszone są O zgłoszenie w dniach 2 i 3 bm 
w sekretarjacie Starostwa Grodzkiego udzia 
lu swego ze wskazaniem o ile możności 
liczby osób, które na dworzec przybędą. 
Dla uczestników tych zarejestrowanych de- 
legacyj wstęp na peron będzie wolny bez 
biletów peronowych. 

— (Choroba prezesa Łączyńskiego. Z po-, 
wodu choroby prezesa Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego p. Łączyńskiego w sprawach 
jego resortu przejmuje zastępujący go na- 
czelnik wydziału urzadzeń rolnych p:  Że- 
"noytel. 

— Komenda policji w nowym lokalu. W 
dniu wczorajszym, komenda policji woje- 
wódzkiej przeniosła się do nowego lokalu 
przy ul. Ostrobramskiej па miejsce zlikwi- 
Gowanej Dyrekcji Ceł. Do opróżnionego lo- 
kalu przy ul. Dominikańskiej sprowadzi się 
komenda policji m. Wilna i policja śledcza. 

— Podanie o zaopatrzenie inwalidzkie. 
W mies. grudniu upływa ostateczny termin 
zgłaszania prośb o przyznane zaopatrzenia 
inwalidzkiego lub wdowiego na ręce władz 
skarbowych. Po tym terminie podania nie 
będą przyjmowane. 

— Uroczystość poświęcenia sztan- 
daru cechu kuchmistrzów. W niedzielę 
odbyła się uroczystość poświęcenia 
sztandaru cechu kuchmistrzów. 

Akt poświęcenia nowoufundowane- 
go sztandaru miał miejsce w koście- 
le św. Kazimierza w obecności delega- 
cyj (z pocztami  sztandarowemi) 
wszystkich cechów, przedstawicieli 
władz państwowych i miejskich. 

Po nabożeństwie uformował się po 
chód, który przeszedł do lokalu cechu 
(przy ul. Bakszta 1) gdzie odbyło się 
tradycyjne wbijanie pamiątkowych 
gwoździ w drzewce sztandaru. 

Przemawiali pp. Szumański, Gorzu 
chowski i Kiełmuć. 

Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości goście podejmowani byli 
śniadaniem w restauracji „Europa. 

— jaka będzie tegoroczna zima? Przy- 
rodnicy niemieccy przepowiadają, że nad- 
chodząca zima będzie wyjątkowo Surowa, 
jeszcze cięższa niż była w roku 1928 — 29. 

Wynika to z tego, że chomiki zagrzebały 
sie w tym roku na sen zimowy b. głęboko 
w ziemi, zaopatrując się w wielki zapas ja- 
dła i posłania ze słomy. 

Jakoby też kozły i kozice spotykane w 
lasach okryte są grubszem niż kiedykolwiek 
futrem. ь 

Spostrzeżenie to i temu podobne dają 
przyrodnikom asumpt do przepowiadania su 
rowej ziniy. Ę 

— Posiedzenie Woj. Komitetu PW i WF 
Pod przewodnictwem p. wojewody Raczkie 

AIKOS RS RT TT IST ION RECO DEO DO TIESTO 

dzieła jak ją kiedyś Polska miata, jak“ 
ją ma zawsze, żywa dzisiaj. 

_ Publiczność mogła kiedyś na kro- 
nikach Szekspira całą noc przebywać 
w teatrze i publiczność w Grecji mo- 
$ła też od Świtu do północy i potem 
0d północy do świtu oglądać swoich 
bohaterów, swoje świętości. Czyż noc 
listopadowa, stiletnia rocznica, nie 

% miała z nas wymieść całego  filister- 
stwa, całej wygody, rozbrajającego le- 
nistwa, które jeśli chodzi jest gotowe 
cjabłu służyć na - balach i pijatyce, a 
odżegnuje się od tego, aby zostać z 
poetą i z teatrem, który wszystko 
uczynił, co było w jego mocy. Akto- 
rzy. muzyka, reżyser, dekorator, dy- 
rektor, wszyscy spełniali swój obo- 

(wiązek, tej nocy, czyn zaciskając zę- 
y, że scena nagle zacięła się w 

Sprawności i wydłużała spektakl. Nikt 
me  zeszedł ze Sceny nikt nie 
skrócił sztuki o nitkę, walczono wie- 
tząc w zwycięstwo. Drodzy, staliście 
się panami sytu > wytrwał do 
końca, zrozumiał, że teatr niekoniecz- 
nie musi być jedynie wygodnem sie- 
dzeniem i że nagroda przychodzi, kie- 
dy potrafimy nietoperza w sobie 
istrząsnąć, aby wziąć kolorowe, tę- 
czowe wprost skrzydła. 

Niech ci, którzy owej wielkiej no- 
cv stuletniej listopadowej r. 1830 nie 
mieli w sobie nic nad głosy krakania, 
zostaną w spokoju. A kysz, a kysz! 
Wyszli z teatru. My należymy do in- 

   

    

      

nego obozu. Wiemy, że ogień w du- 
Szy nie może być słomiany i że bło- 
gosławione są owe momenty, w któ- 
rych duch wbrew materji utwierdza 
się i to swoje działanie ustokratnia. 

W noc listopadową poleciały w 
Wilnie, mieście bohaterów słowa, ze 
sceny, które my Polacy musimy brać 
jak hostję w siebie. Jakaż ma być 
dusza narodu, jeśli te swoje klęski nie 
postawi nagle przed oczyma, aby ca- 
ła materja zwęglona i nagromadzona 
niepotrzebnie w duszy, mogła w ja- 
kimś pożarze odrazu unicestwić się? 
Czemże było powstanie wreszcie i 
gwoli czego ta jego klęska ogromna? 
Polska nowa w Iwiej części urodziła 
się z powstania listopadowego, któ- 
rego ziarno u Mickiewicza jest scho- 
wane i nieśmiertelnie strzeżone. Nau- 
czyliśmy się ognia nie spałać odrazu 
i nie czynić z niego słomianego fajer- 
werku. 

Noc, którą przeżyliśmy z duchem 
wielkiego poety na Pohulance dała 
nam najwyższy eleksir, który wieczy- 
ście odmładza: piękno. Nie inne okre- 
ślenie dajemy na znak przežywan 1 
rezultatu tej nocy jak słowo: piękno. 
Bo ono jest u Wyspiańskiego muzyka 
sfer najwyższych napitkiem i pokar- 
mem nocy listopadowej. Takie jest 
ono 1 w rysunku Ruszczyca na afiszu, 
od którego nie można się oderwać. 
Nad naszymi żołnierzami, nad lawiną 
tych żołnierzy, nakształt chmur, lecą 

nieśmiertelne postacie Aresa, Palady i 
Nik, chcąc uczestniczyć w tej spra- 
wie. 

W. przedstawieniu 
te wysokie, nieśmiertelne _ postacie 
zajęły miejsca, które im się należą. 
Sukces sztuki i spektaklu polega na 
tem, że odwdzięczyły się. Przygarnię- 
te do serca utorowały drogę zwycię- 
stwu. Piękno całego utworu bowiem 
objawia się przez nie, jak.. zawsze 
przez te ©"wyższe potęgi, które jeśli 
są szanowane i z miłością witane, roz- 
ciągają natychmiast nad wszystkien 
ten wysoki czar, który przez żadne 
realności innej natury nie da się osiąg- 
nąć. Róże są piękne, kolor ich oko 
może radować i czarować. Zwycię- 
stwo pełne przynosi jednak zapach, 
z'tą resztą ożeniony. Tak jest u Wys- 
piańskiego, w którym Niki, Palada, 
Demelera, Korę, dają blask słoneczno- 
ści, nad wszystkiem najwyższy  Za- 
pach i czynią nam listopad, pluchę, 
zeschłe, padające liście tylko etapem 
do słońca pełnego i wiosny, która 
przyjdzie. Cóżby było, gdyby Deme- 
ter nietroskała się o ziarno, które scho- 
dzi do ziemi, aby kiełkować na wios- 
nę? Zmartwycawstała Ojczyzna, czyż 
nie dlatego, że do serca wzięła to 
iistopadowe ziarno i że dodała do or- 
ganizacji, żołnierskości, Bellony, je- 
szcze ten ogień „niesłomiany”, który 
stał się zadatkiem pełnego zwycię- 
stwa. Mieczysław Limanowski. 

na Pohulance, 

LIST DO FEDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W N-rze 19 „Przeglądu Wileńskiego" z 
dnia 16 listopada b. 1. ukazał się artykuł 
pod tytułem „Obcy ludzie i obce metody”, 
'w ktorym nieznany mi z nazwiska autor, 
ukrywający się pod kryptonimem „Wilnia-, 
nin”, biada z powodu pominięcia elemeniu 
miejscowego, na listach kandydackich pod- 
czas ubiegłej akcji wyborczej do Sejmu i 
Senatu. 

Ci zapoznani, a zdaniem nieznanego 
autora, ludzie o wielkich walorach zostali 
rzekomo zdystansowani na skutek machina- 
cyj ludzi obcych, do których zalicza d-ra 
Maleszewskiego oraz niżej podpisanego. 

Trudno mi było zareagować na wspom- 
niany. artykuł w swoim Czasie z tego po- 
wodu, że „Przeglądu Wileńskiego" jak wie- 
lu zresztą nie dających się zakwestjonować 
ze względu na swe pochodzenie  Wilnian, 
nie czytuję. Dłatego też pozwoliłem sobie 
na wstępie streścić główny zarzut niezna- 
nego autochtona. 

Te kilka słów umieszczam li tylko dla- 
tego, że bądź co bądź szereg zarzutów z0- 
stał umieszczony w prasie i ostrze ich wy- 
raźnie jest wymierzone przeciw mnie i 
całemu szeregowi moich przyjaciół poli- 
tycznych. Odpowiedź moja jest niestychanie 
utrudniona przez to, że nie wiem z kim 
właściwie polemizuję. Gdyby autor artykułu 
nie ukrywał się pod nic nie mówiącem mia- 
nem wilnianin i gdyby wywody jego mia- 
ły formę bardziej przyzwoitą, wówczas mo- 
że dla uspokojenia jego „tutejszych* obaw, 
mógłby dowieść, że dr. Ma- 
leszewski pochodzi z ziemi Kowieńskiej, a 
ja mógłbym się wywieść stamtąd z trzecie- 
go pokolenia. Upadłby wówczas zarzut 
obcości. 

Co do zakwestjonowanych metod mo- 
jego i moich przyjaciół politycznych dzia- 
łania, to wystarczy mi przypomnieć, że sko- 
ro były niewłaściwe i złe, to obowiąz- 
kiem owego wilnianina było w swoim cza- 
sie napiętnować i zdyskredytować w tym 
celu, aby uchronić Wilno przed  nieodpo- 
wiedniem przedstawicielstwem w Sejmie. 
To 'w swoim czasie nie było uczynione. A 
i teraz nawet po wyborach, ów tak dbały 
o Wileńszczyznę autochton, niema odwa- 
gi nawet umieścić swego nazwiska pod wy- 
powiadanemi publicznie sądami. Tembar- 
dziej dziwne. się to wydaje, skoro owenta 
zwolennikowi Marszałka Piłsudskiego nie- 
znana jest jedna z głównych zasad działa- 
nia tego obozu, zasada odpowiedzialności. 

Autor, który niera odwagi umieścić swe- 
go nazwiska pod napastliwym i pełnym in- 
synuacyj artykułem, obliczonym na efekt 
ujemny dla listy prorządowej w dniu głoso- 
wania, nierna również prawa mówić o war- 
tości etycznej ludzi nawet sobie niemiłych. 

Wspomnianego artykułu nie mogę uważać 
za „wyraz nastroju polskiego  społeczeń- 
stwa w Wilnie" jak tego chce redakcja 
„Przeglądu Wileńskiego", ale za pospolite 
oszczerstwo, za które z powodu tchórzostwa 
autora będę musiał pociągnąć do odpowie- 
dzialności redakcje, patronującą tym meto- 
dom dla nieznanych mi powodów i cełów. 

Łączę wyrazy głębokiego poważania 

Dr. Brokowski. 
Wilno 1.XII 1930 r. 

wicza odbyło się posiedzenie Wileńskiego 
Wojewódzkiego Komitetu Wychowania Fi- 
zycznego i Przysposobienia Wojskowego. 

Obecni byli: wicewojewoda Kirtiklis, do- 
wódca I dywizji l.egjonów pułk. Stachewicz 
kierownik Okręgowego Urzędu WF i PW w 
Grodnie pułk. Kotowicz, naczelnik wydzia- 
łu wojskowego Wiśniewski, inspektor wy- 
szkolenia PW 1 i 19 dywizji mjr. Zaucha 
oraz w charakterze gości mjr. Fieldorff i kpt. 
Stokłosiński. 

Na posiedzeniu tem przyjęto do zatwier 
'dzającej wiadomości: sprawozdanie z dzia- 
łalności Wojewódzkiego Komitetu oraz ko- 
mitetów powiatowvch i miejskiego w Wil- 
nie za rok budžetcwy 1929 — 30, sprawo- 
zdanie z realizacji budżetów tych komitetów 
za rok 1929 —-30, plan prac na rok 1930 — 
31. Pondto omówiona została obecna sytua- 
cja finansowa powiatowych komitetów w 
związku z realizacją planów prac tych ko- 
mitetów. Powołano dałej 2 komisje: komisję 
dła opracowania regulaminów powiatowych 
i gminnych, komitetów WF i PW oraz ko- 
misję dla opracowania projektu budowy PW 
w Wilnie. Omówiono również sprawę prze- 
kazania stadjonu sportowego na Pióromon- 
cie Miejskiemu Komitetowi w Wilnie. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Akademickiego Koła Misyjne- 

go USB zawiadamia swych członków i sym- 
patyków, że w dniu 3. 12. br. (środa) 0 go- 
dzinie 7 'w kaplicy Sodalicyjnej OO. Jezui- 
tów (Wielka 64), ku czci patrona Koła, św. 
Franciszka Ksawerego T.| będzie odpra- 
wiona Msza św. z wspólną Komunją św. Po 
czem nastąpi krótkie zebranie ze śniadaniem. 

— Wystawa „Bractwa Artystycznego” 
Stowarzyszenia studentów W. St. P. USB. 
będzie otwarta od dnia 7 grudnia do 21 gru 
dnia codziennie od g. 10 do 2 i od 4 do 6 
w „Ognisku“ akademickiem (Wielka 24) 
W wystawie biorą udział członkowie Stowa 
rzyszenia. Wstęp wolny. 

KOLEJOWA 

— Posiedzenie Dyrekcyjnej Rady Kolejo- 
wej. Posiedzenie Dyrekcyjnej Rady Kolejo- 
wej odbędzie się w gmachu Dyrekcji Kolei, 
w dniu 16 grudnia rb., o godzinie 11. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Rziemieślnicy powinni się poddać e- 

gzaminom mistrzowskim. W myśl brzmienia 
obowiązującej ustawy przemysłowej po dniu 
15 grudnia żadnemu rzemieślnikowi, który 
nie posiada tytułu mistrza danego zawodu 
nie będzie wolno utrzymywać  terminato- 
rów. Po tym terminie zatem będą pozbawie- 
ni prawa zatrudnienia w swych zakładach u- 
czniów. wszyscy rzemieślnicy, którzy | do- 
tychczas nie poddali się jeszcze egzaminom 
mistrzowskim w okręgowych izbach — гте- 
mieślniczych. Wielu rzemieślników wobec 
takiej perspektywy obecnie zgłasza się do 
izb gromadnie, pragnąc poddać się egzami- 
nowi i uzyskać tytuł mistrzowski, bez któ- 
rego prowadzenie warsztatów na miarę da- 
wniejszą nie da się już uskutecznić. 

TEATR I MUZYKA 

— Wczoraj „Lutnia byta nieczyn- 
ną. Wczorajsze przedstawienie w „Lut 
ni* zostało na krótko przed godziną 
8 wiecz. odwołane z powodu nagłej 
niedyspozycji dyr. Zelwerowicza. 

Dziś, jak się dowiadujemy  „Lut- 
nia* będzie czynna i dyr. Zelwerowicz 
wystąpi w sztuce „Cierpki owoc". 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś mo- 
numentalne dzieło S$. Wyspiańskiego „Noc 
listopadowa, ego porywająca atmosiera 
znalazła na premierze żywy oddźwięk. W 
dniu wczorajszym Dyrekcja zarządziła spe- 
cjalną próbe techniczna w celu usprawnie- 
nia biegu widowiska, oraz usunięcia niepo- 
trzebnych diužyzn. 

Oprawa dekoracyjna pomysłu prof. F. 
Ruszczyca, oraz bogata ilustracja muzycz- 
na E. Dziewulskiego nadają | dramatowi 
atmosferę pełną grozy i tajemniczości. Reży 
seruje R. Wasilewski. Zniżki ważne. : 
Koniec widowiska punktualnie o godz. 12-ej. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś rozkosz- 
na komedja „Cierpki owoc“ Roberta Bracco 
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FELIKS WOŁODKO 
b. sierżant wojsk polskich 

starszy pracownik handlowy spółdzielni „Bazar Przemysłu 
Ludowego'* 

po krótkich cierpieniach zmarł 29 listopada 1930 r. w 45 roku życia. 

Eksportacja zwłok z kaplicy przy kościele św. Jakóba do kościoła garnizono- 
wego Św. Ignacego nastąpi 1 grudnia 1930 r. o 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 
garnizonowego na cmentarz wojskowy na Antokolu, 

godz. 6 popołudiu. 
o godz. 9 rano z kościoła 2 grudnia 

o czem zawiadamiają 

Zarząd Towarzystwa Popierania Przemysłu 
Ludowego, 
5 zielni 

  

Rada Nadzorcza | Zarząd 
Bazar Przemysłu 
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Dnia 27-go listopada zmarł w Gdańsku w wieku lat 20 nasz ukochany 

i nieodżałowany syn, brat i wnuk 

в,. В, 

Jakob Coch 
o czem zawiadamiają w nieutulonym žalu pogrąženi 

Ojciec, matka, brat i babcia 
Pogrzeb odbył się w Wilnie dn. 

czarować będzie słonecznym humorem i peł- 
nym _ djalogiem. 

Dyrektor, Zelwerowicz, który rzecz tę 
subtelnie wyreżyserował, odtwarza z nieby- 
wałą siłą komiczną postać starego męża. 
Dzielnie sekunduja mu pp. Lewicka, Kamiń 
ska, Balcerzak i Karpiński. 

Wytworne urządzenie wnętrz pomysłu J. 
Hawryłkiewicza. 

— Koncert Orłowa. Zapowiedziany na 9 
grudnia koncert Mikołaja Orłowa obudził w 
naszem mieście zrozumiałe zainteresowanie. 
Program obejmuje utwory najwybitniejszych 
kompozytorów: Chopina, Debussy'ego, Lisz 
ta, Prokofiewa i inych. Koncert ten odbę- 
uzie się w sałi teatru Wielkiego na Pohu- 
lance. 

— Poranek - koncert Z. Protasewicza. 
W niedzielę dnia T-go grudnia odbędzie się 
o godz. 12.30 w sali teatru Lutnia koncert 
niezwykłe zdolnego, młodego śpiewaka, Zy- 
gmunta Protasewicza. 

Będzie to ostatni wystep artysty w kra- 
ju przed wyjazdem na studja zagraniczne. 
Wybitna indywidualność śpiewaka, oraz bo- 
gaty program obejmujący utwory najwybit 
wieiszych kompozytorów polskich i obcych 
zainteresuje niewątpliwie szerokie sfery mu- 
zykalne Wilna. 

W koncercie wezmą udział artyści te- 
atrów miejskich Zofja' Małyniczówna i Alek- 
sander Zelwerowicz. 

. Koncert w gimnazjum im. kr. Zyg- 
munta Augusta. Dnia 6 grudnia r. b. w sali 
gimnazjum imienia króla Zygmunta Au- 
gusta w  Wilnie odbędzie się  wiel- 
ce urozmaicony koncert na rzecz niezamo- 
żnych uczniów przy łaskawym udziale pier- 
wszorzędnych sił artystycznych. 

Za przykładem lat ubiegłych nie wątpimy, 
że dobry cel przyczyni się do nadzwyczaj- 
nego powodzenia tej imprezy. 

Szczegóły w afiszach. 
— jJubiłeusz „Lutni* wileńskiej. W po- 

niedziałek, 8 grudnia r. b. odbędzie się uro- 
czysty obchód jubileuszowy 25-letniej dzia- 
łalności Wileńskiego Towarzystwa Muzycz- 
nego „Lutnia”. Program uroczystości na- 
stępujący: o godz. 10 rano w kościele św. 
Franciszka (po-Bernardyńskim) odbędzie się 
Msza Św., którą odprawi |.E. ks. biskup 
Kazimierz Michalkiewicz. ienia religijne 
wykonane będą przez chór „Lutni* pod dy- 
rekcją J. Lešniewskiego. O godz. 8 wiecz. 
w sali teatralnej „Lutni” . (A. Mickiewicza 
Nr. 8) odbędzie się uroczysty wieczór ju- 
bileuszowy z działem koncertowym w wy- 
konaniu chóru mieszanego „Lutni*, solistów, 
zespołu kameralnego im. St. Moniuszki i or- 
kiestry. 

Bilety można zamawiać zawczasu w ka- 
sie teatralnej „Lutnia" codziennie od godz. 
11 rano do godz. 9 wieczór bez przerwy. 

  

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

CO GRAJĄ W KINACH 

Hoilywood — Tancerka  Cilli. 

Heljos — Na Sybir. 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi pod- 

wodnej. 
Światowid — Erotikon. 
Stylowy — Paragrafy życia czyli higje- 

na seksualna. 
Wanda — Cziowiek który kręc). 
Pan -— Czerwona szabla. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyirach. Od 29 listopada 

do 1 b. m. zanotowano wypadków 62, w 
tem kradzieży 7, opilstwa 16, przekroczeń- 
administracyjnych 20. 

Aresztowaric wójta — wywrotowca. 
W więzieniu w Słonimie osadzono wójta 
gminy Kostrowickiej Sergjusza Kniga przy- 
łapanego na uprawianiu . agitacii antypań- 
stwowej. 

— Samobójstwo pod wpły- 
wem alkoholu, We wsi Zawitej Il-ej 
gim. fiorodziejskiej w mieszkaniu Konstante- 
go Azorko, pod wpływem alkoholu popeł- 
nił samobójstwo Ignacy Czuryło. Zadał on 

Z SĄDÓW 
WYROK W PROCESIE O SFAŁSZO- 

WANIE WEKSLI. 
Toczący się przez dwa dni proces 

z oskarżenia ]. Sołohuba, b. kierowni- 
ka adwokata Andrejewa o sfałszowa- 
nie weksli z podpisem adwokatów An- 
drejewa i Jasińskiego oraz płk. S. Bo- 
hiatyńskiego zakończył się, przyczem 
Sąd po dokładnym zbadaniu sprawy 
nie znalazł podstaw do skazania oskar 
żonego i wyniósł wyrok uniewinnia- 
jęcy oddalając jednocześnie powódz- 
two cywilne w sumie 15 tys. zł. 

Zakwestjonowane przez wystawców 
weksle rzekomo podpisane przez Soło 
huba nabrały mocy i właściciele ich bę 
dą mogli obecnie uzyskać swoją nale- 
Żność. 

PEŁNA REHABILITACJA 
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 

zapadłym w dniu 28 czerwca r. b. w skła- 
dzie prezesa W. Dmowskiego, jako prze- 
wodniczącego, sędziego: D. lljina, jako refe- 
renta i sędziego K. Kontowta jako wotanta 
zostali uniewinnieni adw. F. Milewski i urzęd 
nik Dyr. Lasów Państwowych J. Langha- 
mer z powodu braku cech przestępstwa i 
dowodów winy. Oskarżeni byli obaj o spo- 
wodowanie zawarcia przez Śkarb. Państwa 
umowy zamiany gruntów państwowych na 
grunty wsi Wierzchpole w powiecie Gro- 
dzieńskim i sprzedaż drzewostanów skarbo- 

1 grudnia r. b. 

wych, rosnących na zamienianych gruntach, . 
w których to umowach Urząd Prokurator- 
ski dopdtrzył się szkody dla Skarbu Pań- 
stwa i czynów przestępnych oskarżonych. 
Obronę wnosili adw. F. Milewskiego mece- 
nas E. Smiarowski i K. Petrusewicz, urzęd- 
nika Langhamera mecenas W. Świda. 

Od wyroku iego prokurator apelacyjny 
odwołał się do Sądu Najwyższego, który 
w dniu 28 listopada b. r. skargę kasacyjną 
Urzedu Prokuratorskiego oddalił,  potwier- 
dzając tem całkowicie słuszność uniewinnia- 
jącego wyroku Sądu Apelacyjnego. 

P. M. Sipajło, złożyła w Admini- 
stracji anonimowo nadesłane w dniu 
29-XI czekoladki „„Wedla* dla dziat- 
wy w ochronce im. Marsz. Piłsud- 
skiego na Antokolu. 

ZRK ATC ROEE PZ ROCA ZEE OWEN 

sobie ranę scyzorykiem w okolicę Serca, 
wskutek czego Śmierć nastąpiła momental- 
nie. Według krążących wersyj, przyczyną 
samobójstwa były nieporozumienia i 
kłótnie ze swoją nieślubną żoną,  Wierą 
Sańko. 

Brat postrzelił sio- 
strę. W N. Wilejce przy ul. 3 Maja, 
siedmioletni Henryk Dziadowicz, ma- 
nipulując flowerem wystrzelił, przy- 
czem kula trafiła w ramię  dziesięcio- 
letnią siostrę Jadwigę. Życiu rannej 
niebezpieństwo nie zagraża. 

— Kradzież w hotelu. W dniu 30 
listopada Kaganowi Maurycemu (ho- 
tel Europa) nieznani złodzieje dobra- 
nym kluczem otworzyli drzwi jego po- 
koju i skradli męską bieliznę wartości 
270 zł. W toku śledztwa wyjaśniło się, 
iż kradzieży tej dokonał Budgier Jo- 
seł, Stefańska i1, którego wraz z bie- 
lizną zatrzymano. | 

— Nędza powode 
stwa. W dniu 29 listopada " 
na, Legionów Nr. 27 w lesie koło ulicy Wi- 
toidowej rapiła sie esencji octowej. Pogo- 
towie Rosa p Sa 

moc: ewiozło > 
Es powód ardosi A 4 šrod- 
ków do życia. 

samobój 

  
  

Napad bandytów zakordonowych 
NA DOM ZAMOŻNEGO WIEŚNIAKA. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek banda 5-ciu rabusiów, uzbrojonych w kara- 

ny i rewolwery dokonała niezwykle Śmiałego napadu na dom zamożnego gospodarza 

eksandra Szymanowicza, we wsi Dubasze, pow. Wiłejskiego. Około północy, Szyma- 

ywiczowa usłyszała kołatania do drzwi i otrzymawszy odpowiedź, że to policja bez 

ahania drzwi otworzyła. W tym momencie do mieszkania wtargnęlo 2-ch osobników 

grożą rewolwerami i żądając wydania pieniędzy. jeden z bandytów dla nastraszenia wy- 

rzelił w górę, a gdy Szymanowiczowa wybiła szybę i pocz 

jacy na dziedzińcu bandyta, strzelił do niej z karabinu, raniąc ciężko w pierś. 

trafiana osunęła się na ziemię, padł drugi 

ela wzywać pomocy, cza- 

Gdy 

strzał w kierunku jej męża, lecz ranna w 

  
  

ostatniej chwili podbiła rękę strzelającego, dzięki czemu ten chybił. Bandyci widząc, 

na alarm mogą zbiec się sąsiedzi, oddali jeszcze kilka strzałów i szybko. poczęli: 
iekać nic nie zrabowawszy. Ślady prowadzą w strone granicy sowieckiej, w pobliżu 

órej wieś Dubasze jest położona. Ranna Szymanowiczową odwieziono, w stanie po- 
ażnym do szpitała. Oględziny miejsca napadu dały jedynie ten wynik, że znalezione 

ski karabinowe systemu rosyjskiego, 

Rewizje w gim. białoruskiem w Klecku 
VA ecenia wladz, przeprowadzono rewizje w mieszkaniach kilku uczniów gi- 

aazjum nstio w Klecku i u b' dyrektora tegoż gimnazjum Įakubionka. „Ujaw- 
wio korespondencję i bibułę komunistyczną, co stwierdza udział wyżej wymienionych 
akcji wywrotowej. 

Uczniów — omunistów natychmiast wydalono z giimaazum. 
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Qdpow ledzi Redakcji 
Dostaliśmy list od Wileńskiego Towa- 

rzystwa Artystów Plastyków z protestem 

przeciw artykułowi podpisanemu „Karoł* w 

sobotnim Nr. „Siowa*. Zwracamy raz  je- 

szcze z naciskiem uwagę, że artykuły pod- 

pisane Karol, sa teljetonami, w których 

nasz współpracownik bierze różne rzeczy 
na wesoło. Takich artykułów w prasie fran- 
cuskiej np. jest moc, w sposób żartobliwy 

pisze się tam nietylko o ministrach, lecz o 

Prezydencie Republiki i nikt sie o to nie 
obraża. Uważamy, że nam w Połsce także 

wesołość jest potrzebna i że nasze społeczeń 
stwo sie powiano się składać z mandarynów 
obrażających się co chwiła. Najmniej zaś 
do takich obraz z powodu żartu predesty- 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 2 GRUDNIA 1930 R. 
„10 — 11.35: Transm. z Uniwersytetu 

Warsz. Zjazd historyków polskich. „700-le- 
cie Prus Wschodnich". Zagajenie prof. So- 
bieskiego (Kraków). Przemówienia p. p. 
prof. Tymiemeckiego (Poznań), Zakrzew- 
skiego (Lwów), Góreckiego (Kraków) i 
Handelsmana (Warszawa). 

12.5 — 12.50: Transm. poświęcenia fa- 
bryki Philipsa w Warszawie. 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 
15.50 — 16.10: „Olimpjada w Los-Ange- 

 WCZETPAFAJRZYK KRY ZADIA ZE DATA CERT TTEGZPKAO PCK RENO CTAWTWA 

nowani są malarze, którzy na całym świecie 

mają tradycję wesołości za sobą. Cóżby 

powinien był zrobić Fałat Malczewski, 

Styka i inni z powodu Szopki „Zielonego 

Balonika“. 

los a sport połski* — odczyt z Warszawy 
wygłosi płk. Glabisz. 

16.30 — 17.15: Kabaret (płyty). 
17.10 — 17.46: „Wiłeńsko-nowogródzka 

skarbnica zabytów* — odczyt wygłosi dr. 
Stanisław Lorentz, konserwator zabytków 
sztuki. Transmisja na wszystkie stacje. 

17.45 — 18.45: Koncert popularny z 
Warszawy. 

18.45 - - 19: Komunikat akademicki 4» 
19 — 19.10: Program na środę i rozm. 
19.10 — 19.20: Komunikat rolniczy z 

Warszawy. 
19.20 — 19.35: „Na premierze" 

feljeton z Warszawy wygłosi M. Maszyński. 
19.35 — 19.50: Prasowy dziennik  ra- 

djowy z Warszawy. 
19.50: Opera „Lakmei* Delibesa z War 

szawy. Podczas pierwszego antraktu „Ty: 
godnik artystyczny" ze studja Rozgł. wi- 

leńskiej (]. Wyszomirski). Po operze koniu- 
nikaty z Warszawy. 

  

  

  

  

KINA 

MIEJSKIE 
ЗАГА NIEISKA Wzruszająca, 

a: Osisotramska IL 

dnia 2 grudnia do 7 grudnia 1930 roku włącznie będą wyświeusne filmy:* 

„AA POKŁADZIE ŁODZI PODWODNEJ" 
owiana niezwvkłem bohaterstwem opowieść film?wa z czasów wojny. Aktów 8! 

Nad program: „Małpie Awantury" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 
W rolach głównych: Cari de Vogt, Angelo Ferrari i Fritz Kampers. 

2 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Następny program: „Biały Orześ* 

  

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘKOWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
UŁ Wileńska 39 

Tel. 326. 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

NA $YBIE 
W rol. główu. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Boda i inni. . 

sarska Śpiewa pieśń „Płomienne Serca*. Chóry wykonają: „Warszawiaukę“, „O gwia>deczko“, „Kolędę“, „Skruszcie 

kaįdany“, „Piešni syberyjskie“. 

(PŁOMIENNE SERCA) 
Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scenar, 

w. Słeroszewskiego. Reż. Henryka Szaro. 
J. Smo- 

Dla młodzieży dozwolone. 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

Brown. 
W rol. gł Marilyn Miller, Aleksander Gray. 

Udział bierze 

Dziś! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dramat śpiewno-dźwiękowy w naturainych koiarach 

TARCERKA CILL* 
„Florenz Ziegield Revue“. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. 

Na pierwszy seans ceny znižone Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Sęansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

Joe E. 
wszechświatowej sławy balet 

  

  

  Dziś! ;Po raz pierwszy w Wilnie! Emocjonujący dram. w 12 wielk. akt, na tle rozwydrz. żołdactwa rosyjskiego za 

  

  

  

  

  

  

KINO czasów panowania To arcydzieło o silnem napię- 
Р А № ostatniego cara CZERWONA SZABLA ciu dramatycz:em. To film 

zd dawno oczekiwany! W rolach głównych: Marion Nixon, Carmel Myers, Allan Roscoe I Viliam Collier. 
Wielka 42. Niepospolita treść! Koncertowa gra! Silne napięcie! Ilustracja muzyczna pod batutą prof. Zajmsztejgmana z udziałem 

prof. Jodlowkera. Początek o g. 3-ej, w sobotę i niedzielę o godz. 1-ej. 

KINO Dziśl © 66 Wspaniały ! j jnemi I paniały fascynujący dramat z sensacyjnemi 
„ŚWIATOWID" Przebój erotyczny „ER TYKON przygodami. W rol. gł. piękna i Młodziutka ITA 

Mickiewicza 9. RINA i rasowy amant, ulubieniec kobiet OLAF FJORD. Pikantne porywające momenty! Wspaniała wystawa, 
x Sensacyjno-erotyczna treść! 

Dziś! Nigdy niewyświetlany w Wilnie film, będący największą zdobyczą kinematografji, poruszający nie- 
Kino-Teatr słychanie doniosłe zagadnienia „o których wszyscy wiedzieć powinni" p. t. 

ATP ŻYCIA н dr ARAGRAFY BA czyli HIGIENA $EKSUALNA 
Wielki film, ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotknięci przed ślubem chorobami 
nie wyleczyli ich nałeżycie, skutki zobaczycie w kinie „Stylowym* Z rozporządzenia władz, filmu dla pań i panów 
razem wyświetlać nie wolno, wobec tego seansy dla panów: dziś 2 grudnia r. b., dia pań środa i czwartek 

31 4 grudnia, piątek 5-go drudnia dla panów. 

KINO-TEATR ių, NA FRONCIE NIE NOWEGO „MIMOZA“ Pierwszy raz w Wilnie. F IE B E 
ul. Wielka 25 W rolach głównych: Lois Moran I George O'Brien. 

a Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny światowej.   
  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 
wielki wybór zegarów i Di- 
oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

poleca 
żuterji 

  

  

  

sezonowe i przedświąteczne w „Słowie* 
i we wszystkich innych dziennikach 

zamieszcza najtaniej 
JAN DYSZKIEWICZ 

Wil. Agencja Reklamowa 
Wielka 14 — tei. 12-34.    

  

  # 
ВОП KAARCH 

„p WiLNO, WIELKA 

POLEC A: 

Najmodniejsze krawaty. Frakowe kos ule, 

Puliowery męskie i damskie oraz duży wybór pończoch 

PO CENACH NAJNIŻSZYCH 

| 
Е 
Swetry i 

3. 

  

   
już są do nabycia 

  

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
— Jedno dziwi mnie bardzo, — 

rzekł, jadąc już do depertamentu. — 
Kto mógł wiedzieć, że Noor-el-Dine 

oddała pani to cenne pudełeczko? 

Czyżby był ktoś przy tem w gardero- 
bie? 

— Nie, zdaje się, że nie było ni- 

kogo... Ach, tak! Była tam pokojów- 
za... pamiętam, że to ona otworzyła 

drzwi kapitanowi Straogwayse, który 
przyszedł po innie, na prośbę mego 
ojca. 

— Czy ta pokojówka mogła sły- 
szeć, co do pani mówiła tancerka? 

— jeżeli dobrze sobie przypomi- 
nam, właśnie w chwili, kiedy poko- 
jówka otwierała drzwi kapitanowi, 
Noor-el-Dine powtórzyła prośbę, że- 
bym strzegła pilnie jej pamiątki i nie 
wspominała o niej nikomu. Co praw- 
da, mówiła to tak cicho, że nikt sły- 
szeć nie mógł, ale jednocześnie po- 
kazała pałcem na moją torebkę, ten 
gest pokojówka mogła widzieć. 

-— Ale nie WI jak tancerka 

podała pani pudełeczko? 
— Kie, wikia Wtedy byłyś- 

my zupełnie same. Tylko na chwilę 
przed przyjściem kapitana Stranwayse 
zauważyłam pokojówkę, skradającą w 
kącie do. walizy ubranie. Ona weszła 

zupełnie niepostrzeżenie. 
— Więc pani zdaniem, pokojówka nie 

mogła zauważyć, że pani wzięła coś 
od Noor-el-Dine, ale gest, wskazują- 
cy torebkę, mogła widzieć, A może 
słyszała również jej słowa i prośby. 
Czy dobrze panią zrozumiałem? 

    

  

KOSZULKI JAEGEROWSKIE | 
SWETRY, PULOWERY, BIELIZNA CIEPŁA 

w Polskiej Składnicy Gałanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI 

у Zamkowa 9, tel. 6-46. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

JE 

    

    

      
       

    
     
         

innych pism 

— Tak, a kapitan Strangwayse.... 

— Co? 
— On też mógł to słyszeć. 
Desmond potarł czoło w zamyśle- 

niu. 

— Czy pani podejrzewa Strang- 
wayse'a? — uśmiechnął się niedowie- 
rzająco. 

Barbara nie zmieniła wyrazu twa- 
rzy. Była poważna i zamyślona. 

— On znal dobrze Noor - el - Di- 
ne i zdawało mi się, że tancerka boi 
się pańskiego przyjaciela. 

— Dlaczego pani tak przypu- 
szcza? 

— Rozmawiając z panem w gar- 
derobie tancerki, spojrzałam do  lu- 
stra i zauważyłam zdumiewającą zmia 
nę w twarzy Noor - el - Dine, w chwi 
li, kiedy podszedł do niej kapitan. Od- 
wróciła się od niego, a w oczach jej 
malowało się przerażenie. Przypomi- 
nała zwierzę w pułapce. 

Auto stanęło. Desmond wysiadł i 
dopomógł swej towarzyszce wysko- 
czyć na chodnik. 

— Dowidzenia... — rzekła, od- 
chodząc, — Jestem pewna, że wkrót- 
ce się zobaczymy. 

Odeszła, a oficer spojrzał na zega 
rek: zbliżała się już godzina szósta. 

-— Chciałbym wiedzieć, o której 
odchodzi pociąg, wiozący żołnierzy z 
urlopu na front, — rzekł półgłosem 
do siebie. 

— O siódmej czterdzieści pięć, 
sir, — odpowiedział szofer. 

Desmond spojrzał na niego ze 
zdziwieniem i powtórzył: 

— Siódma czterdzieści pięć? Z 
dworca Wiktorja? 

— Tak, sir. 

  

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ 1 WYNAJĘCIE. 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SŁOWA i do 

za pośrednictwem 
Blura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskiego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

1 M 

3000, 1800, 1200, 400 dol. 
ulokowania 

  

Mamy do 
na hipot. nieruchomości 

miejskich. 
Ajencja „POLKREŚ*, Wilno ul. Kró- 

lewska 3, tel. 17-80       

I J A i A M 
o E ia 

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kecntopt i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez vzjwybiiniejszych iachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1920, iw Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
ai, Niemisc«a A, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. @ 

    

    

38 LL UO w © 

LJ A M M M M i 
TJ M 

Nie robi 
lecz uwzględniając zniżke c 

  

Nowości na kostiumy, irak     

  

extra 16zł. 

WILNO, UL. WIELKA 7. 

sprzedajemy wszystkie towary o 20“, taniej 

wełny i jedwabie na suknie 

zes, |-] Leonard Pikiel: Syn 

my wyprzedaży 
en na rynku 

i, smokingi. 

— Tel. 11-55 
  

  Ši 

DOKTOR 
D. ZELDOWICZ 

chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9-do 1, 

  

KOMUNIKAT 
Podajemy do ogólnej wiadomości, 

LOSY ZKLASY 
„A 

obecnej 22 Lot. Państw. są już u nas do nabycia 8.) 5 i 

dla posiadacza losu klasy po- Kobieta-Lekai 1 sie У eta-Lekarz 
k LOSU sredniej 10zł. A ZELDOWICZOWA dla nowonabywcy 20 zł. KOBIECE, © WENE 

5 z 
Szczęście stale sprzyja naszym Graczom! RYCZNE NARZĄDUW 

W ostatniej 5 klasie za wygrane u uas losy wypłaciliśmy D-W MOCZOW. 

KILKA MILJONÓW ZŁOTYCH: ой Li ой 4- 
MIR” również padła w > ы ponadto PREMJA ZŁ. 300.000 powie, pada el.-277. 

Największa, najstarsza i najszczęśliwsza kolektura w Polsce 
° Pi E. LICHtENSTEIN i S-ka | |Akuszerk 

в Wilno, Wielka 44 AKUSZERKA 
Centrala kolektury: Warszawa, Marszalkowska 146. ŚMIAŁOWSKA 

P. K. O. 81051 Firma egzystuje od 1835 roku. oraz Gabinet Kosme- 
Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. tyczny, nsuwa zmarszcz 

£i, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

00000000000000006(B "cz. «5. 
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości 

m. Wilna 
podaje do wiadomości swych członków, że dn. 7 grudnia r. b. KOSMETYKA 
o godz. 18-ej, w lokalu przy ul. Zawalnej l, odbędzie się Nad- 
zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 
dziennym: Zagajenie i wybór przewodniczącego i sekretarza, GABINET 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, Mi:«ewicza 31 

1) Projekt budownictwa mieszkaniowego  Klarnera — niepo- 
miernie dotkliwy dla właścicieli nieruchomości, 2) Sprawa 
ewent. wyborów do Rady Miejskiej w związku z wygaśnię- 
ciem kadencji pełnomocnictw obenej R. M., 3) Sprawa przy- m 4. 
musu kanalizacyjnego, 4) Sprawa ograniczenia kredytu długo- kobiec 
terminowego dła właścicieli nieruchomości, Wolne wnioski. Urodę konaeńnić 

Uprasza się o jaknajliczniejsze przybycie członków. le, doskonali, odświe- 
ZARZĄD ża, usnwa jej skazy 

  

    

А' 
0©000000006000006660:f Masa 

Dr. medycyny R i 
Dr.Ginsberg zdobycze kosmetyki r 

twarzy i ciała (panie) 

|LEKARZĘ, 
й A. Cymbler crorosy skórne, we- cjonalnej. 

Szinczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

Choroby weneryczne, neryczne i moczopłcio- Codziennie od g. 10--8. 
Dr. Bolesław skórne i narządu mo-we. Wileńska 3, od W. Z. P. 43 

łupież.  Najnowsce 

HANBZOWIE zywa 114 — 8 Te 

    

Zamkowa 7—1 muje $—2 i 5—7 i pół у да Сна 
Choroby skórne  wiecz. Tel. 15-64. maż Masaż е rzy 
I weneryczne — DOKTOR ręczne, wibracyjne i pla. 

przyjmuje od 6—7 DOKTOR BI 2 styczne. Epilacje. 

Szyrwindt B!UMOWICZ Gm В об horoby osmetyki Dr. WOIfSON uoroty | weneryczne, skórne | moszopkiawi teceniczj © GI 
choroby skórne, aż wee i ER WIELKA 21 J. Hryniewiczowej, 
ryczne i rioczopłciowe Wielka 1 od 9—1 itel. 921, od9—1 i13—9 yy, Aš 
Wileńska 7, od 9—13—7 | "WZP2B Balos D 
4—8 w. tel. 10-67. 

w. Z. P. A A   

TTT 

  

  Ji A ii 18 

  

SKLAD MEBLI 

yrobó w 
Stolarskich 
i tapicerskich 

B.Łokuciewski 
Wilno, ul. Wi- 
leńska Nr. 23. 

Poleca jadalnie, sypiainie, gabinęty oraz 
wielki wybór mebli  wyściełanych 
i giętych. Ceny umiarkowane. 

Dogodne warunki spłaty. 

do sprzedania pozostałe 2 T 
Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- 
tra damskie i męskie, garnitury gotowe i 
materjały kamgarnowe na pałta i garnitury, 
swetry, jedwabie, chustki, rękawiczki weł- 
niane, prymusy, opony samochodowe, mo- 
tocykle, samochody „Fiat“ i „Ford“, cen- 
trytugi, kasy ognictrwale, fortepiany, ży- 
randole elektryczne, meble salonowe i gabi- 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek 
bełetrystycznych, elektroluy, elektryczny —- 

motor i dynamo- maszyna. 

Wileńskie T-wo Handlowo - Zastawawe 

(LOMBARD) Biskupia 12 

LOKALE 

Do wynajęcia 
pokó 

  

    

    

3—4000 dol. 
ulokuje pod hipotekę 

z osob- przy otrzymaniu odpo- 
nem wejściem. Nadaje wiedniego stanowiska. 
się na biuro. Wileńska Oferty składać do Re- 

umeblowany 

15—2. 

4 pokoje 
umeblowane z kuchnią 
zaraz do wynajęcia. wj i 

Artelerviska |. m. 1 m, oglądać można 
owiedzieć się od g. ао E 8: codz. od g. 5 do 8 w. 

POSADY 

dakcji pod literami B. Z. 

Fortepiani 
sprzedaje się okazyjnie 

  

GOTÓWKĘ 
lokujemy bezpłatnie 
z pełnem zabezpie- 

    

czeniem na Gpro- 
centowanie 

° Dom H.-K. - Nauczycielka | chęta« ос 
francuskiego | <za 1, tel. 9-05. 

z dyplomem magister- , eoceh 
skim — Uniwersytetu 
Warszawskiego i stu- 
djami we Francji po- Ż 6 U B Y 
Szukuje posady w 

wałnych, mop” SPRZEDAJE SIĘ 
ь yzenhau- 

zowska 4 m. 2 „PIES WILK 
dwóch lat dobrze utrzy- 
many. Tomasza Zana 5 
m. 7. —8 
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— Do djabła, nic nie zdążę zro- 
bić. Chciałem kupić kilka rzeczy i mu- 
szę przedstawić do ostemplowania do 
kumenty w komendanturze! 

— Proszę się o to nie niepokoić, 
sir, — rzekł szofer, — oto pańskie pa- 
piery. 

To mówiąc, wyjął z kieszeni do- 
kumenty i podał je Desmondowi: 

— Ma pan tutaj wszystko, 
trzeba do powrotu do Francji. 

Desmond sprawdził: papiery były 
w porządku. 

Szofer uprzedził 
tania, mówiąc: 

-— Jeśli pan zechce wsiąść do au- 
ta, odwiozę pana, gdzie pan każe, 
poczekam, zanim pan zje obiad i za- 
wiozę na dworzec. Muszę zaznaczyć, 
że obiad czeka już na pana. 

— A to pyszne! Kim pan jest? — 
dziwił się Desmond. 

— Jestem 'oficerem na tajnej służ- 
bie, tak samo, jak pan, — uśmiechnął 
się szofer. 

Desmond objechał kilka sklepów i 
wreszcie zatrzymał się przed sklepem 
tytoniowym, gdzie obaj z bratem ku- 
powali zawsze ulubione swe papiero- 
sy „Dionis“. Tam kupił spory zapas 
papierosów i małe pudełeczko na dro- 
ge, które kazał zawinąć oddzielnie. 
Subiekt owinął je w biały papier i 
zapakował. 

Skończywszy ze sprawunkami, 
Desmond pojechał do hotelu Ninevia, 
gdzie szofer miał zajechać po niego o 
siódmej minut dwadzieścia pięć. 

Ocwood szedł do swego pokoju, 
by spakować się. Czuł się, jak nie- 
szczęśliwa i beziadna mucha w 
pajęczynie, którą utkał dokoła 

co 

dalsze jego py- 

niego 
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tej 

I nie patrząc na Ocwooda, zabrał 
się zaów do pakowania. Desmond 
zdźiwił się, pierwszy raz bowiem wi- 
dział Strangwayse'a tak rozdrażnio- 
nego. > 

— Przepraszam, że ci przeszkodzi 

łem, — rzekł, kładąc swoją paczusz- 
ke na stole i siadając na krześle, sto- 
jącem obok. —- Przyszedłem  pożeg- 
nać się. 

Kapitan wstał: już zupełnie był 
opanowany i uśmiechał się, jak zwy- 
kle: 

— Już! — rzekł wesoło: — Wy- 
jeżdżasz? Myślałem, że będziesz przy 
dzielony do jakiejś pracy w Minister- 
stwie. 

Desmond zaprzeczył żywo: 
— Chcę być teraz ńa froncie, wo- 

ię okopy, niż służbę w ministerstwie. 
A ty gdzie jedziesz? 

— Mam krótki urlop. Dyrektor de 
partamentu tajnego narazie nie potrze- 
buje mnie, pozwolono mi więc wyje- 
chać na sześć tygodni urlopu wypo- 
czynkowego. 

— Jedziesz na wieś? 

Skinął głową twierdząco: 

— Będę poiował na kaczki i beka 
sy. Żałuję, że nie możesz jechać ze 
mną. 

— O, pojechałbym z przyjemno- 
ścią, — odpowiedział serdecznie Des- 
mond i dodał zmienionym tonem: 

— Ale nie widzieliśmy się od 
wczorajszego wieczoru, czy nie  sły- 
szałeś nic nowego o tej okropnej hi- 
storji z Macwaytem? 

szef tajnego departamentu. Najgorzej 
męczyło go to, że sam nie wiedział, 
co ma robić i do czego się przygoto- 
wywać. Narazie wszystkie jego piany 
ograniczały się jedynie do faktu, że 
о 7 m. 45 będzie musiał wyjechać z 
Londynu niby na front. 

Idąc korytarzem, zauważył, ze 
Strangwayse'a drzwi do pokoju są 

  

Jeden z marynarzy zaprowadził: Qckwa- 
oda, do kajuty Kapitana. 

ucLiylone, wszedł więc, by się z nim 
pożegnać. 

Na podłodze leżała otwarta waliz- 
ka, a nad nią klęczał kapitan, pakując 
się z pośpiechem. Na stole leżało mnó 
stwo paczek i przedmiotów. niezbęd- 
nych do ubrania, oraz książek. Des- 
mond zatrzymał się w progu z małą 
paczuszką z papierosami w ręku. 

— Cóż to, Maurycy, wyjeżdżasz? 
Kapitan odwrócił się, zaskoczony 

niespodzianie, i poczerwieniał. Z trud- 
nością opanowując rozdrażnienie, za-- 
wołał: : : — Strangwayse wyjął spokojnie 

— Boże! Przestraszyłeś mnie! Nie papierosa i zapelił, a potem dopiero 
słyszałem, jak wszedłeś! odpowiedział: 

  

— To tajemnicza historja... Wiem, 
że jesteś dyskretny, Desmondzie* mo- 
gę więc powiedzieć ci, że dyrektor de 
partamentu wzywał mnie dzisiaj, abym 
złożył zeznania w tej Sprawie. 

Strangwayse miał rację: Desmond 
umiał milczeć i nie zdrądzić tajemni- 
cy. To też z udanem zdziwieniem za- 
Pytał: 

— A poco były im potrzebne two- 
je zenania? Z jakiej racji? Czy dlate- 
go, że wczoraj widzieliśmy się z Mac- 
waytem? 

Zaledwie wypowiedział to zdanie, 
zorjentował się, że popełnił pomyłkę. 
Dyrektor mógł zakomunikować kapi- ' 
tanowi o wspólnej bytności z nim w 
wili „Siedm iu Krėli“. Ale, może... 

— Nie, — odpowiedział  Strang- 
wayse, -— pytano mnie o Noor - el - 

ine. 

„A więc nie było arowy o naszej 
jeździe!** —- ucieszył się w duchu Des 
mond. 

— Pan wie, że znam ja dosyć daw 
no, — ciągnął dalej Strangwayse. — - 
Mówiąc między nami, zakochałem się 
w niej do szaleństwa, kiedy Spośl 
łem się z nią w czasie jej artystyc 
nego tournee w Kanadzie. Kosztowa- 
ła mię wtedy tak dużo, że musiałem 
wkońcu zerwać z nią. Przed miesią- 
cem spotkałem ją znowu, po powro- 
cie do Anglji z niemieckiej  niewoii. 
Czuła się bardzo osamotnioną u nas,4 
więc musiałem się nia trochę zaopie- 
kować. Obawiam się jednak, że było 
to nieostrożnością z mojej strony. 

-— Dlaczego? zapytał Des- 
mond z naiwną miną. 

    

  

Drukarnia wydawnictwa „Słowo'** Zamkowa 2. 
    

  

 


