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Регтету

na czele z posłami Barlickim, ŻuławZarembą,

Niedziałkowskim,

Libermanem wypowiadał się kategorycznie za walką z rządem — Магзта!ka Piłsudskiego, drugi na czele z posłem Jaworowskim, Malinowskim i Pączkiem

za porozumieniem
wadzoną przez rząd.

z akcją

pro-

Żuławskiemu

na

temat:

„Obecne położenie gospodarcze", ZajŚcie to było przedmiotem narad C.K,
W.P.P.S., który uchwalił przeprowadzić dochodzenie i winnych pociągnąć

do odpowiedzialności według

statutu

4 Partyjnego. Ale na tem nie koniec: Poseł Jaworowski, prezes organizacji par
tyjnej w Warszawie wygłosił w niedzielę
w
Warszawie
w sali Towarzystwa
Higjenicznego odczyt p. t. „Choroby

legalnego ruchu robotniczego”, wktórym w sposób bardzo oględny poruszył sprawę
istniejących
nieporozu-

mień w partji. Odczyt 'pos. Jaworowskiego

zawierał

wanych

ataków

colświadczy,

niemało

na

że

nie została

zajścia

odosobnionym

ona

dze partyjne

zamasko-

CK. W. P.P.S.,

sprawa

była wypadkiem

przez

nie

i że

naczelne wła-

zlikwidowaną.

Tak się przedstawia
Sytuacja w
chwili obecnej. Trzeba dodać, że gdy
w prasie stołecznej
pojawiły
się
pierwsze wiadomości
O nieporozumieniach w P. P. S., „Robotnik“ ogłosił w artykule
posła Niedziałkow-

skiego, że P. P. S. jest
żadnych

fermentach

jednolita i o
niema

mowy.

Trzeba zbiegu okoliczności, że akurat

w parę dni po tem, z wielką pewnością siebie

napisanem

oświadczeniu,

miało „miejsce
zajście na
odczycie
posła Żuławskiego, reprezentującego

grupę ordoksów socjalistycznych, wy.
powiadających za bezwzględną walką
z rządem.

W

twierdzenie

świetle

posła

nie

wydaje

Sz.

się

Wypaick samochodowy min.
Skladkowskizgs,
samochodowemu

wewnętrznych

ministę

_ Składkowski,

który wracał z uroczystości pod Czat
kową.

»

Na terenie powiatu opoczyńskiegi

25.9.

(PAT).

Zahle

zakomunikował

tości jubileuszowych

CENY

Na dzisiejszem

Ligi Narodów

wniosku,

Ligi Narodów

dotyczącego

uroczys-

w roku 1930.

roku przyszłego.
Przedstawiciel węgierski gen. Tanczos i delegat niemiecki hr. Bernstori złożyli ošwiadczenie iż powstrzymują się od głosowania nad zaproponowaną przez ministra Benesza rezolucją, ponieważ niestety dotychczas nie został ustalony termin zwołania pie-

rwszej wielkiej pod auspicjami

Ligi Narodów

konferencji rozbrojeniowej.

Przemówienie delegafa Niemiec—Bernsforia
i Francii—Boncoura

ogłoszeń

г

Na wstępie mówca przypomniał przemówienie kanclerza Rzeszy Hermana Miillera, wygłoszone na Zgromadzeniu Ligi Narodów, w którem to przemówieniu kanclerz do-

maga się możliwie rychłego zebrania się pierwszej konferencji rozbrojeniowej. Delegacja

niemiecka nadal stoi na tem stanowisku i z tego względu w czasie
głosowania nad rezolucją w sprawie rozbrojenia pala
się od głosu. Delegacja niemiecka nie chciałaby jednak wyrzekań się nadziei, że zbierająca się ponownie z początkiem roku przyszłego przygotowawcza komisja konferencji rozbrojeniowej doprowadzi do wcześniejszego
zwołania konferencji rozbrojeniowej.
Następnie zabrał głos francuski delegat Paul - Boncour. Mówca dowodził, że niema
żadnego powodu do rozczarowania. Długo - trwałe prace przygotowawcze w sprawie
zwołania konferencji rozbrojeniowej są rzeczą zupełnie naturalną. Doprowadziły one do
bardzo cennych wyników.
<
Przedwczesne zwołanie konferencji rozbrojeniowej zaszkodziłoby jedynie urzeczywistnieniu wzniosłej idei rozbrojenia. Wreszcie pierwsza wielka konferencja rozbrojeniowa
prawdopodobnie nie doprowadzi do nowego zmnejszenia zbrojeń, a jedynie tylko do ograniczenia ich do stanu obecnego. Chociażby jednak konierencja rozbrojeniowa nie do-

prowadziła do pomyślnego wyniku, to Liga Narodów trwać będzie w każdym razie, ale
wówczas

podobna

byłaby

do bóstwa,

któremu

strącono

koronę

z głowy.

Wielki

mintyng

niemieskich

Demagogiczne

Przemówienie

BERLIN.

25.9.

(PAT).

Pod hasłem

narodowców.

żądania.

protestu

przeciwko

polityce

locarneńskiej

zwo-

niemców

czele.

łała wczoraj partja niemiecko - narodowa wielki meeting, w którym wzięły
wo

liczne

związki

ojczyzniane

ze Stalheimem

i związkiem

młodych

udział masona

Ilość uczestników meetingu obliczają na przeszło 10.000 osób. Jako przedstawiciel
domu Hohenzollernów obecny był na wiecu w mundurze Stalhelmu b. książe August

Wilhelm

cy

Pruski.

Do

zgromadzonych

wygłosił

przemówienie

programowe

przewodniczą-

partji niemiecko narodowej hr. Westarp, który na wstępie wyraził podziękowanie pre-

dentai

utrzymania

za to, że

Hindenburgowi

obecnej

w

granicy wschodniej

swej

mowie

Niemiec.

w

wskazał

Opolu

następnie

Przechodząc

i rozmokłej drogi samochód
wpa
do rowu, na szczęście jednak ani mi
nister, ani nikt z osób towarzyszący:
mu nie odniósł żadnego szwanku.
, Samochód został częściowo le
nieznacznie
uszkodzony.
Minist
Skladkowski przesiadł się do automobilu starosty opoczyńskiego i od-

Zbliża

na niemożliwość

do aktualnych

zagadnień polityki zagranicznej hr. Westarp określił wynik rokowań genewskich jako
polityce porozumienia.
przez Niemcy w locarneńskiej
zapoczątkowaną
rażkę
ciężki
Korsekwatch tekfeal genewskich powinno być zdaniem hr. Weścca dla Niemiec
zerwanie z polityką locarneńską.
Nowe zobowiazania polityczne ze strony Niemiec powinny być bezwarunkowo odrzucone. Po klęsce jaką poniosła polityka locarneńska Niemcy powinny zachować jak
największą rezerwę wobec mocarstw zwycięskich i Ligi Narodów.
Reasumując swe wywody hr. Westarp jako główne cele, do których urzeczywist-

się

50 proc.

drożej.

dzień

6 listopada,

a

z

do naszych ustrojów, kształ-

Stanów, to żadnych długów

Europie

nie daruje. Wszystkie
pościąga.
P.
Smith, kandydat demokratów, jeszcze
nic w tej kwestji
nie powiedział,
Różnica ta nie. jest wieloobiecująca,
ale przecież jest jakaś różnica. To też
Europa woli p. Smitha.
Na nasze stosunki europejskie nic

dziwniejszego,

niż

podział

Ameryki na te dwie partje: republikanów i demokratów.
Europejczyk powiedziałby, że ten podział. jest nonsensowiy i że nazwy są nonsensowne, albowiem w Ameryce niema monarchistów i niema
antydemokratów.

Już same nazwy wskazują, że walka
pomiędzy partjami (bardzo zaciekła)

nie toczy się O żadne kwestje ideowe,
jeniach, opróżnienie Nadrenji i Zagłębia Saary, rewizję traktatu wersalskiego, zwolnienie jak to jest w Anglji, gdzie konserwaNiemiec od obowiązku płacenia odszkodowań wojennych wreszcie zwrot Gdańska, kory- tyści i liberałowie
to przecież dwie
tarza pomorskiego i rewizję granic wschodnich.
szkoły politycznego myślenia.
W Ameryce nic podobnego. Kilka
najbardziej
oszałamiających
prawd,
BERLIN, 25 9. PAT. Vossische Zeitung, pisząc o wiecu nacjonalistycznym berliń
lnnych
i
Westarpa
przemówień
z
wynikający
Stahlhelmu,
wyglądających
jak
'paradoksyv.
W poprogram
że
skim, zauważa,
mówców, przedstąwia się w sposób następujący: 1) obalenie istniejącej konstytucji, 2) łudniowych Stanach Ameryki
istnieje
3) wyrzucenie Francuzów i Anglików z terenów okupowacesarstwa,
wskrzeszenie
Ku Klux Klan.
Stonych, 4) rozdarcie traktatu wersalskiego, 5) przywrócenie przedwojennych granic Nie- stowarzyszenie
miec, 6) odmowa płacenia jakichkolwiek odszkodowań.
warzyszenie
to
w
r.
1924
chwaliło
że program powyższy wyglądałby wesoło, gdyby
Vossische Zeitung oświadcza,
miljon
członków.
nie wyglądał smutnie. Dziennik zapytuje z pewnem zaniepokojeniem, co oznaczają się, że liczy jeden
wezwania do czynu, jakie się słyszało wczoraj i dzisiaj na różnych zebraniach.
ale
wiado-'
Prasa niemieckiego stronnictwa ludowego zachowuje się z pewnem zakłopota- Była to może przesada,
ь
|
Stahlhelmu.
do
mem jest, że wpływy
stowarzyszenia
niem wobec tego, że dwunastu posłów tej partji należy
Prasa demokratyczna wyraża nadzieję, Że wobec tego rodzaju polityki, głoszo- były
duże.
Stowarzyszenie
zajmuje
nej przez Stahihelm, niemiecka partja ludowa będzie musiała ze Stahlhelmem zerwać.
powiedzieć: walką,
Natomiast życzliwy komunikat ogłasza niemieckie stronnictwo narodowe, zapo- się walką —mało
wiadając udzielenie Stahlhelmowi pomocy w urządzeniu plebiscytu pod hasłem zmia- zajmuje się tępieniem murzynów i tęny konstytucji w kierunku zwiększenia władzy prezydenta Rzeszy.
pieniem
katolików.
Stowarzyszenie
skierowane
jest przeciw murzynom i
katolikom. Prasa tego stowarzyszenia,
bardzo
niskim
stopniu
Wielką stojąca na
pomiędzy
stosunków
rozwoju
W
LONDYN, 25. 9. PAT.
Brytanją a dominjami nastąpił nowy etap. Mianowicie do Kanady przybył rozwoju intelektualnego, jak wogóle
sir William Clark, który obejmuje funkcje wojskowe komisarza brytyjskie- cała prasa amerykańska, propagowała
jest ze stanowiskiem wiadomość,
go w Kanadzie, które to stanowisko równoznaczne
że Papież
dąży do zaprzedstawiciela dyplomatycznego.
brania całej
Ameryki
pod swoje
Dotychczas kontakt pomiedzy obu rządami utrzymywany był wyłącz„jarzmo”
dlatego,
że
Kolumb
był kabędzie jedynie
nie za pośrednictwem gubernatora generalnego, który odtąd
nienie rząd niemiecki będzie musiał dążyć, wymienił równouprawnienie Niemiec w zbro-

Prasa niemiecka o staliikelmowskich żądaniach.

Nowa faza stosunków między Anglią a jej
dominjami.

reprezentował

tolikiem.

{

koronę.

Podpisanie prowizorycznego układu handlowego
między Sowietami a Litwą.
Z Kowna donoszą: Dzisiaj został podpisany prowizoryczny układ hannajwiększego
diowy między Rosją a Litwą. Układ podpisano na zasadach

-

uprzywilejowania.

domy

(Woldemarasa.

Рошто!

Zafwierdzenie efatów
dowiaduje

iż przypuszczalny-

mi kandydatami na stanowiska członków Rady Państwa są: adw. Szylingas,
prof. Rómer, prof. Janułajtis i dr. Szlupas.

Sprawa puczystów rosięńskich w Kownie.
donoszą:

W

swoim

czasie komunikowaliśmy

przed

o wyroku sądu wojennego

w sprawie tak zw .puczu rosieńskiego, według którego b. naczelnik powiatu rosieńskiego Grogiszkisa jak również Nowogródzki i Szauitis zostali skazani na 8 lat ciężkiego wię
zienia, Szpukas, Banis i Dzwega — na 5 lat, Żukowski — 12 lat, Birżinis i Sirtautas na

Ku Klux

Kian

zaborczością

w

obawie

Papieża

twierdzi

nawet, że Amerykę odkrył kto inny,
ktoś, kto był protestantem
i odkrył

ją już w XII wieku. Zacni publicyści
Ku Klux Klanu przechodzą do porządku

dziennego

kiem,

Rady Państwa na Lifwie.

się ze źródeł urzędowych,

nad

tym

że w XII wieku

nie istniał. Jednem

małym

fakci-

protestantyzm

słowem, jesteśmy

w Otchłani
najbardziej
fantastycznej
propagandowej głupoty i wśród
najgłupszej
może
na Świecie
prasy.
Oczywiście wyraz „głupi* używamy w
jego europejskiem
znaczeniu,
bo w
Ameryce człowiek głupi to nie ten,
kto nic nie umie, lecz ten, kto
nic

—

Pureniene

Ksieg.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Kol. „Ruch“.

B. Gołembiowskiego
30 gr.

БЫРЛЕОРЫЕНЯЫЕ
ZF BZEETZDY EK

Та tekstem

10 zroszy

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc.

drożej. Za

dostarczenie numeru

dowodowego

ne

20%:

GAWK

6 listopada

drogą jeszcze dalej. Oto prohibicjo- proroka Washingtona, demokraci Jefwojny
secesyjnej
nizm amerykański to wynalazek Sta- fersona. Podczas
nów
południowych.
Jeszcze
prohi- demokratyczne południowe Stany chciabicja nie była częścią konstytucji Sta- ły utrzymania niewolnictwa. Oswobobył repunów, jak jest nią obecnie, a już obo- dziciel murzynów Lincoln
zwyciężyli.
wiązywała w Stanach
południowych. blikaninem. Republikanie
Pomiędzy
Stanami południowemi a Demokraci pozostali jako partja zwyopozycyjna.
innemi Stanami, a zwłaszcza północ- ciężona, niezadowolona,
do władzy,
mają
no-wschodnią częścią związku, zacho- Dochodzą potem
prezydentów,
lecz ten duch
dzi wielka różnica, gdyż Stany połud- nawet
niowe, jak Wirginja, Karoliny, Kentucky opozycyjności w nich pozostaje. Stąd
Tennessee,
Georgja, Alabama, Missi- może ,„opozycyjność' jest powodem,
ssipi posiadają bardzo
wysoki
рго- że masy immigrantów dadzą się procent starych amerykanów.
Tutaj
Ol- wadzić politikanom demokratów. Debrzymia większość mieszkańców, wię- mokraci nie mogą zdobyć fotela precej niż 90 proc., urodziła się w Ame- zydenta bez poparcia dużej ilości głoryce.
Podczas
gdy
półn.
wschód sów z północy i wschodu.
Te
paradoksy
nie wyczerpują
amerykański zamieszkały jest w połowie
przez
immigrantów,
połowa politycznego życia Stanów. Nie zdaludności składa się z ludzi uro- jemy sobie w Europie dostatecznie
dzonych
w Europie.
„Prawdziwie" sprawy,jakim niesłychanym czynnikiem
amerykańskie Stany południowe
są politycznym w Stanach jest owa nieustawa
prohibicyjna.
W
prohibicjonistyczne i nienawidzą immi- szczęsna
grantów-europejczyków, którzy tęsknią Stanach wschodnich ! zwiększyła ona
jako Włosi za winem,
jako
Niem- pijaństwo, rozpowszechniła pijaństwo
sposób
niewidziany przedtem—
cy za
piwem,
jako
Polacy
za w
wódką. Ale oto te „prawdziwie“ ame- dziś piją sędziowie podczas posiedzeń
rykańskie południowe Stany prohibicjo- sądowych, pije młodzież podczas leknistyczne będą głosowały na p. Smit- cyj w średnich zakładach naukowych,
buha, który jest anty-prohibicjonistą i wszyscy piją z małych płaskich
występuje pod hasłem „mokry,,. „Pra- telek. Prawo depcze się z cynizmem i
politikanów
wdziwie“ amerykańskie Stany połud- jednoczesnem wołaniem
o
„suchą“
Amerykę.
Ocean
bezpraniowe będą więc głosowały na „moBandy przekrego“, na katolika, a w dodatku na wia i ocean hipokryzji!
wnuka czy syna immigranta
Irland- mytników to poważny, czasem decyspołecznem.
czyka. P. Smith jest bowiem Irland- dujący faktor w życiu
Burmistrzem
Chicago
:wybierany
już
czykiem z pochodzenia, stąd jego kajest
na
trzecią
kadencję
p.
Hale
tolicyzm, ale pozatem nie wiadomo jeszcze, czy ma jakie pochodzenie
— na- Thomson. Wybierają go przemytnicy
zywają go synem rynsztoka, dzieckiem alkoholu. To jest ich burmistrz. Pan
ulicy,—istotnie jest to dorobkiewicz, "Thomson jest zresztą z zawodu banktóry o własnych siłach
doszedł do dytą. Przychodzi on na pogrzeby inkole”
stanowiska gubernatora Nowego Yor- nych bandytów, swoich byłych
gów, w towarzystwie radców
muniku.
cypalnych, swoich obecnych kolegów.
Partja amerykańska nie jest
wy
kładnikiem żadnej ideologji politycznej, Takie to są obrazki z życia jednegoz
żadnych ideowych, narodowych,
spo- największych miast na globie, ameryłecznych
czy klasowych interesów. kańskiego Chicago.
Słowa powyższe wyglądają
jakby
Czasami
w niektórych
wypadkach
można
mówić, że interesy
ekono- powyrywane ze szpalt amerykańskiej
gazety.
Nie
są one
miczne
odgrywają pewną rolę przy rewolwerowej
jednak
sensacją,
są
tylko
rzeczywikształtowaniu partji. Oto np. istniała
w Ameryce
partja
„progresywna*, stością amerykańską, widzianą przez
Amerykanin to widzi
postępowa. Jej wyborcami byli właś- europejczyka.
inaczej.
Amerykanin
nie przypisuje
ciciele większych posiadłości
rolnych
polityce
i
życiu
politycznemu
tej roli
oraz doły robotnicze, to jest robotnicy niewykwalifikowani, organizowa- jaką przypisuje mu Europa. Franklin
ni przez
komunistów.
Krótko
„po D. Roosevelt, były sekretarz marynarnaszemu'*
mówiąc, byla to
partija ki za prez. Wilsona, pisząc z okazji
obszarnikówi komunistów.
Była tu nadchodzących wyborów w czasopiśmie
Foreign Affaires mówi:
„Nie wiem,
jednak wspólność interesów. „Obszarnicy" czyli spółki rolne były produ- czy jest 500 Amerykanów na 120
moich ziomków,
którzy
centami ziarna, robotnicy — mieszkańcy miljonów

chleba. Sta- zajmują się

miast byli konsumentami

polityką
zagraniczną".
i prawdziwa wielkość Ame-

wały im na przeszkodzie wysokie taryfy kolejowe. Szli więc do wyborow
razem dla walki z właścicielami
linij
kolejowych. Jest to jednak
przykład
wzięty tylko z części Stanów zachodnich, partja progresywna w tym charakterze pracowała w Stanach:
Min-

Wartość

nesota, Montana,

Dnia 26 bm. P. Prezydent Rzeczypospolitej udaje się do Grajewa
na

Wyominy,

półn.i

połudn. Dakota.
Partja w Ameryce to jest trust politikanów.
WrAmeryce ludzie wszystko liczą w dużych skalach,
wszystko

się

stwarza

w

dużych

przedsię-

biorstwach. Nie istnieją tam rzemiosła,
istnieją natomiast olbrzymie
fabryki.
Dwie
partje to nietylko odpowiada
anglosaskiej tradycji, lecz to jest coś
paralelnego do „koncentracji
kapita-

ryki leży gdzieindziej.
organizacji produkcji.

W imponującej
M.

Wyjazd p. Prezydenta

pospolifej.

poświęcenie

sztandaru

Rzeczy”

9 pułku

p.

strzel-

ców konnych.

Powrót;

Prezydenta

do Warszawy
czorem.

nastąpi dn. 28 b.m. wie

Z prezydjum Rady Ministrów.
P. Premjer

Bartel

przyjął wczoraj

szefa gabinetu Ministra

Spraw

skowych

który za trzy

ppułk.

Becka,

Woj-

dni wyjeżdża do Rumunji, aby towarzyszyć p. Marszałkowi Piłsudskiemu

w drodze
powrotnej.
Następnie p.
Premjer odbył naradę
z Ministrem
Zagranicznych
p. Zaleskim,
ryki. Są więc dwa trusty partyjników, Spraw
obecnej seagitatorów, politikanów.
Urządzanie który przedstawił wyniki
sji Rady Ligi Narodów, z Ministrem
pańposad
i zdobywanie
wyborów
Spraw Wewnętrznych
p. Składkowto jest „byznes* tych lu- skim oraz z prezesem Banku Rolnestwowych
nie ma. Ale nie o to nam chodzi, lecz dzi. Amerykanin nie interesuje się go p. Ludkiewiczem.
tylko o to, aby powiedzieć,
że właś- naogół polityką. Przy wyborach abW Tafrach już zima.
nie Ku Klux Klan jest stowarzysze- senteizm jest większy, aniżeli w PolKRAKÓW, 25.1X. PAT. Prasa dowe Włoniem, popierającem partję demokra- sce, w Bułgarji, w Grecji,

tów, że do tej partji demokratów należą prócz tych katolikożerców także
arcy-katoliccy Irlandczycy, katolicy in3 lata i Dawidajtis na 10 iat ciężkiego więzienia.
nych narodowości, także Polacy często
Skazani apelowali do najwyższego trybunału, który 22 bm. w stosunku do Szpugłosują na demokratów. Wyborcy p.
kasa, Grygiszkisa, Birżynisa, Nowogródzkiego, Szauditisa i Sirtautasa anulował wyrok
Smitha składać się będą
z katoliko:
sądu i uniewinnił ich.
W stosunku do Dawidajtisa, Banisa i Dzwegi wyrok zatwierdzono, lecz po zasto- żerców i księży katolickich. Dodajmy
dla
sowaniu amnestji i łagodzących okoliczności karę skrócono do 1 roku i 6 miesięcy
do tego, że p. Smith jest sam katoliSEZ
każdego.
przyznać,
musieli
kiem, a będziemy
Bronili oskarżonych: adwokaci przysięgli Grigiszkisa i Birżinisa — M. Sleżewicz,
że niewiele
rozumiemy.
Idźmy
tą
i Wencłauskas, resztę — Pureniene Pożeła.
Łukowskiego

WARSZAWA-—T-w0

Ogłoszenia

towanych na angielskim, nie zna podziału egzekutywy na dwa
stopnie:
naczelnik państwa i gabinet ministrów;
tam prezydent jest jednocześnie
naczelnikiem państwa i jakgdyby premjerem, a ministrowie są istotnie jego
ministrami. On ich mianuje,
on nimi
kieruje. Parlament, jak wiadomo, mało
krępuje Prezydenta
Stanów,
to też
wybór na to stanowisko takiego czy
innego człowieka—
to wybór takiej czy
innej polityki na przeciąg lat czterech.
Dla Europy wybór prezydenta jest
także niesłychanie ważny. P. Hoover,
kandydat republikanów, już
ošwiadczył, że jeśli on zostanie prezydentem

niema

T-wa „Ruch“.

ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej

nim i dzień wyborów Prezydenta
. Stanów Zjednoczonych.
Elekcja
prezydenta jest to niesłychanie ważny dla
Ameryki dzień, a teraz i dla Europy.
Nowy prezydent, o ile jest wybrany z
innej partji, niż jego poprzednik, stara się natychmiast powypędzać wszystkich urzędników związkowych,
tych,
których poobsadzał jego poprzednik,
tych, którzy należą do innej niż on
partji.
Konstytucja Stanów w przeciwieństwie

GENEWA. 25.9. (PAT). W czasie dyskusji nad sprawami rozbrojenia po sprawozdawcy Beneszu i delegacje węgierskim gen. Tanczosie wśród powszechnego
napięcia
zabrał głos delegat niemiecki hr. Bernstori, ażeby w dłuższem przemówieniu przedstawić
stanowisko Niemiec w sprawie raportu Benesza oraz jego wniosku, dotyczącego rezolu
cji w sprawie
raportu Benesza Oraz jego wniosku, dotyczącego rezolucji w sprawie

rozbrojenia,

STOLPCE--Ksieg.

Przed amerykańskim

posiedzeniu Zgromadzenia

o przedstawieniu

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—-Ksiąžnica' Polska St. Bednarski.
POSTAWY-—-J. MWojtkiewicz-—Rynek.

|

„Ruch*

OGŁOSZEŃ:

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagrani

rozbrojenia.

Następnie przedstawiciel Francji referował sprawę pomocy dla uchodźców rosyjskich, armeńskich, asyryjskich, asyro - chałdejskich i tureckich.
Po załatwieniu tych
spraw Zgromadzenie Ligi Narodów
przystąpiło do dyskusji nad sprawą rozbrojenia.
Czechosłowacki minister spraw zagranicznych Benesz
złożył sprawozdanie, w którem
zapowiedział zwołanie przygotowawczej komisji konierencji rozbrojeniowej na początek

Z Kowna

%

w okolicy Drzewicy z powodu śliski:

jechał do Warszawy.

GENEWA.
przewodniczący

„Id. Stimme*

KRAKOW, 25.1X. PAT. Prasa do:
nosi z Kielc, że ubiegłej nocy
uleg
wypadkowi

zastrzeżeń co do rozmieszczenia

Z Kowna donszą: Wczoraj wieczorem Prezydent Państwa zatwierdził
etaty Rady Państwa. Rada będzie się składała z prezesa, wiceprezesa i 7-iu
członków.
2
R

TITANO

spraw

Sprawa

T-wa

W. Surwiłło.

Włodzimierow.

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa |

262

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

Z Kowna donoszą: Jutro o godz. 11 rano do Kowna powraca premjer
Litwy prof. Waldėmaras.

faktó

przekonywujące,

być zbyt
KEITDA

tych

Niedziaikowskiego

o jednolitości partjj

drukarni

delegata francuskiego przyjęto gorącymi oklaskami.

Zwyciężył wzgląd
na
jednolitość
patrji i PPS. poszła, jak wiadomo
z
hasłami opozycyjnemi do wyborów.
Po wyborach antagonizmy odżyły nanowo,
a ostatnio walka przybrała
rozmiary przekraczające, jak już zaznaczyliśmy, ramy partyjne.
W ubiegły ;czwartek na jednym z
zebrań bojówka „jaworowszczyków",
nazwana tak od imienia przywódcy
opozycyji w PPS. pos. Jaworowskiego, uniemożliwiła wygłoszenie odczy-

tu posłowi

228,

Posiedzenie bigi Narodów.

w P.P.S.

Od szeregu dni prasa stołeczna
przynosi wiadomości o wzmagających
się fermentach w łonie P. P. S. Powodem nieporozumień, które
ostatnio
przybrały jaskrawą
formę
i wykroczyły
poza
ramy
walki
wewnątrz
partji, a przeniosły się na arenę publiczną, jest, oczywista, stosunek
poszczególnych grup P. P. S. do rządu,
P. P. S. mimo swej sprężystej
organizacji nie jest jednak partją jednolitą—
podobnie jak w innych partjach istnieją tutaj tarcia i antagonizmy pomiędzy przywódcami.
O ile przed przewrotem majowym
o P. P. S. można było mówić
jako
o partji jednolitej, to po maju 1926
roku
stosunki, te uległy
zmianie.
Udział w rządzie min. Moraczewskiego wbrew dyrektywom partji, ustąpienie p. Hołówki z partji—oto pierwsze
jaskółki fermentów, które odtąd stale
się będą potęgowaly.'
W okresie
przedwyborczym również scierały się dwa
prądy, jeden
skim,

DNQ
— Księg.

W.

KLECK—-Sklep „Jedność,
LIDA—ul. Suwalska 13.

243, administracji

| cja nie uwzględnia

Berbeckiego

Zamowa,

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

HORODZIEJ—K. Smarzyński.
FWIENIEC—A. Ossoling.

WILNO, Środa 26 września 1928 r.
Sedakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—i. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot".

lu“, tak charakterystycznego dla Ame-

szech, niż wszędzie

w

Europie, niż

w Japonji, w Idjach. Tylko hałaśliwa
reklama politikanów
zapędza apolitycznego Amerykanina do głosowania.

nosi.z

Zakopanego,

że w

nocy

Z nie-

dzieli na poniedziałek spadł w Tatrach

Śnieg i pokrył
drogę od wodospadu
Mickiewicza do Morskiego Oka i Hali
Gąsienicowej.*
W związku z tem nastąpił bardzo
Oczywiście politikanom
demokratów i politikanom republikanów rzeczą znaczny Spadek temperatury. Koło
Morskiego Oka dziś rano termometr
zupełnie obojętną jest kwestja haseł,
wykazywałI st. lciepła. Również w
które przy wyborach rzucają. Podział Zakopanem nastąpiło znaczne obnirepublikanów i demokratów złożył żenie temperatury, która wynosiła od
się historycznie, republikanie mają za 4 do 5 stopni.

N

SŁOWO

ECHA KRAJOWE
GRODNO.
— Rozpoczęcie sezonu teatralnego. 22
września teatr grodzieński rozpoczął Sezon.
Na inaugurację dano „Djabła i karczmarkę*
Stefana Krzywoszewskiego.
:
RA

Rewja

skiej

nowych

wypadła

na

sił na scenie

pierwszem

grodzień-

przedstawieinu

słabo. Jedynie p. Mila Sokólska zdobyła sobie aplauz (bardzo zasłużony)
publiczności. Odtworzyła rolę karczmarki mistrzowsko. Pierwszy występ p. Sokólskiej pozwała wróżyć jej iż stanie się drugą — obok
pani Miflerowej — ulubienicą społeczeństwa

grodzieńskiego.

ю

А

w
Sezon rozpocząl się od zgrzytów:
otwarciu sezonu nie wzięli udziału wszyscy
niemal miejscowi dostojnicy państwowi oraz
prasa. Ta. ostatnia zachowuje zupełne mi:czenie, ograniczając się umieszczaniem kroу
nikarskich z życia teatru notatek.
Jaroszyńskiego

dyr.

teatralnej

sprawy

rozstrzygania

podczas

Miejskiej

Rady

na forum

— w szczególności polityki p.
Ten niewątpliwie zasłużony dla

aktor

organizator,

dzieńskiego

p.

ludzi zaufania

polityki

to skutki

Są

Skąpskiego.
teatru gro-

i reżyser

wszedł ostatnio na drogę b. niebezpieczną:
žydowpozyskiwania sobie społeczeństwa
społeskiego, kosztem sympatji polskiego
czeństwa. Zastosował przytem metody wątb
pliwej wartości. A to się mści.
Do tej sprawy (z obszerniejszem jej 0mówieniem) wypadki zmuszą zapewne jeszcze powrócić.

NOWE
—

Inspekcja

TROKI.

duszpasterska

JE.

biskupa

na inspekcję

duszpa-

polowego S. Galla. Donoszą nam z N. Trok
przybyły

tam

że bawił

oddziałów

sterską
Gall.

2

ks. biskup
3

JE.

KOP'u

JE przybył z Wilna w towarzystwie Dowódcy 6 brygady płk. Górskiego oraz starosty Wil. - Trockiego p. L. Witkowskiego
poczem odprawił w astystencji ks. Malukie-

dziekana

ks.

udzielając

nabożeństwo

uroczyste

Hergeta

KOP'u

kapelana

oraz

wicza

|

oddziałom KOP'u błogosławieństwa.

Po śniadaniu
wyjachano do Rudziszek
gdzie JE rozmawiał z żołnierzami obdarzając
ich medalikami poczem zwiedził kilka strażnic i był na granicy.
i

Ee

M

JE powrócił

do Wilna.

BARANOWICZE

zalatwiw-

rzeźni. Magistrat

— Budowa

szy ostatecznie sprawę z placem pod rzežnię w tych dniach przystąpił do budowy
hakowej, którą chce w roku bieżącym do-

prowadzić

pod

dach.

.

200

ma

wynosić

magistratu

tysięcy

urządzenie
złotych, natomiast wewnętrzne
300 tysięcy.
*
й
magistrat ma
Instalację wodociągową
za pomocą pomp, co wezamiar urządzić
dług oświadczenia inż. Żołądkowskiego (ar-

chitekt
czyby

dę od

dzie

magistratu)

nie prościej

P. K.

tylko

się

od wieży

dość

wyniesie

drogo,

wo-

i taniej było zakupić

P. tembardziej,

znajdowała

iż rzeźnia

bę-

metrów

paręset

ciśnień.
:
ms iž dyrekcja K. K. P. w Wilnie nie odmówiłaby magistratowi i napewno

wydzierżawiłaby, a koszt wody byłby daleko tańszy, aniżeli specjalne urządzenia.
— „Sułkowski* w Baranowiczach. W
dniu 22 września r. b. trupa objazdowa Re-

duty wystawiła w sali Kina Apollo „Sułkow-

ski* Żeromskiego. Przed rozpoczęciem przemówił do publiczności p. Orlicz, który scha-

rakteryzował
dzieło,

przez
ski“.

w

ogólnych

Żeromskiego

ś. p.

zarysach

przyczyny

i

znaczenie

utworu

samo

napisania

„Sułkow-

Postawienie sztuki, dekoracje przeszły
oczekiwania
publiczności,
osobliwa rola

Sułkowskiego (p. Osterwa) tak
Świetnie
była odegrana, iż rzeczywiście sztuka udatnie została

ległości

wybrana

Państwa.

na

Jedno

10-cio lecie Niepod-

co

można

zarzu-

cić (broń Boże nie Reducie) a publiczności
to niepunktualność, przychodzą późno, stoją, gdyż miejsca wszystkie zajęte, i przeszkadzają innym. Skasowanie przez Redutę
dzwonków może przyzwyczai
publiczność

do większej
Byłoby

względów lokalnych odbędzie się w Baranowiczach od 30 września do 7 października.
BIAŁA
—

300-set lecie

Radziwiłłów.

siedzibie
kiej

W

gimnazjum

dniu

punktualności,
pożądanem, by

Zarząd

Reduty

postanowił,
aby nikogo po gongu, na salę
nie wpuszczano, wówczas publiczność przychodziłaby punktualniej.
s
A inowację tę warto wprowadzić.
Š
— Święto pułkowe. W dniu 23 września
r. b. 26 pułk ułanów obchodził nader uroczyście swe święto pułkowe.
— Tydzień dziecka. Tydzień dziecka ze

w siedzibie

wczorajszym

Radziwiłłowskiej

obgchodzono

PODLASKA.

—

w

Białej

uroczyście

starej

Podlas-

niepowszednią

uroczystość, a mianowicie trzechset-lecia gimnazjum powstałego w 1629 roku.
zjum to istniało przez okres niewoli
nie nadal jest rozsadnikiem wiedzy.

Gimnazjum

zwane

to

Gimnai obecй

było

kiego Patrona.

przez

swego

Przedszkole się rozwija. Typ przed-

szkola zaczyna się coraz szerzej w Wileńszczyźnie przyjmować. Niedawno powstałe
przedszkole
w Bezdanach, które pozostaje
pod zarządem Związku Ziemianek w Wilnie,
szybko się rozwija. Przedszkole to roztacza
opiekę nad dziećmi w wieku od 3— 7 lat,
obejmując nauczanie początków
rysunków,
śpiewu i nieskomplikowanych wycinanek z
tektury. Frekwencja uczęszczających
dzieci coraz więcej wzrasta, gdyż rodzice zrozumieli znaczenie tak pożytecznej placówki.
Od samego rana, ciasny
wprawdzie,
lecz b. schludny lokal przedszkola napełnia
się gwarem zbierających się małych pociech,
lecz przy słowie nauczycielki „dzieci, obrazek“ głosiki ich milkną i następuje cisza,
podczas której nie drgnie ani jedna główka,
ani jedna ręka nie zrobi najmniejszego ruchu. Po tym początku, dzieci odmawiają pacierz, poczem otrzymują
tekturę, obrazki,
ołówki i zaczyna się ich praca, której wyniki w postaci gotowych już wycinanek i rysunków tam i owdzie rozwieszane są po
ścianach lokalu.
W niedzielę 23 b. m. ze względu na
"Tydzień Dziecka,
pociechy zebrały się w
lokalu szkoły powszechnej, gdzie pod kierownictwem swej nauczycielki — freblanki
p. Piotrowskiej, odśpiewały szereg
piosenek i wypowiedziały krótkie wierszyki, budząc na ustach swoich mamusi
uśmiechy
prawdziwego zadowolenia. Po
śpiewach i
deklamacjach pieszczoszki ich otrzymały róż
nobarwne

torebki

z

łakociami,

z

gwarem

Ukazała się—temi
dniami —książka, za którą powinniśmy być szczerze
wdzięczni wszystkim, którzy do niej
ręki przyłożyli.

Daje onamożliwie

dokład-

przyrodzonych

klimatycznych

Wilna,

warunków

przystosowując

do nich urządzenia i porządki
skie stojące

na wysokości

miej-

nowoczes-

nych wymagań.

ZW

г

Kogo książka taka nie zainteresuje!
Wydał ją—magistrat. „Bardzo

Chwiednik,

Czesław

Leonik

Należy

sygnałowany,

przypuszczać,

gdyż

iż wózek

pociąg

był

szedł

brzmi

„Sanitarne

Wilna”.

Opracował

opisanie

książkę dr.

ników

ocalałaby.

RUDOMINO.
— Krwawa zabawa.
Wiadomości o zabójs twie na tle porachunków
osobistych
na „wsi spokojnej, wsi wesołej" nie należą
niestety do zjawisk rzadkich. Niemal każda
tańculka kończy się bójką, a przy bójce nie
trudno o morderstwo.

Na

zabawę

w

Rudominie

przybył

Alek-

sander
Chatkiewicz ze wsi Jodziszek oraz
dwaj jego sąsiedzi, Piotr i Bolesław Żygo.

Podczas libacji wynikła kłótnia na tle zada-

wnionych porachunków osobistych, z kłótni wywiązała
się bijatyka, a w rezultacie
Chatkiewicz padł trupem uderzony nożem.

:

Dalszy

ciąg tragedji

niczem

się nie od-

znaczył od szeregu innych podobnych. Trupa zabezpieczono, sprawców aresztowano i

odesłano do rozporządzenia sędziego śledcze

na nie

hekt.

Korbutta

stojącego

wencji

zaczęły

rza, wznosząc

się tuż

zaraz

do 200i 240

poziom morza. Teren Wilna

*) Lat temu 36, w 1892

r.

nie ruszono odłogiem leżącej niwy.

niektórych

okolicach

wypadł

śnieg.

Maika zastrzelila syna-iuriafa

BERLIN. 25.9. W Karlshoi zamordowata dziš rano 48-letnia Minna Maechler swego syna umysłowo chorego, chcąc skrócić jego męki i zapobiec zamknięciu go w zakładzie dla umysłowo chorych. Minna Maechler pozbawiła życia swego 26-letniego syna
wystrzałem z rewolweru w chwili, gdy usnął po napadzie furjackim. Ojciec zamordowanego cierpi również na obłąkanie, Zabójczyni oddała się sama w ręce policji.

Samolot w płomieniach.

:
BERLIN.

„_ 12 pasażerów
26.9.

(PAT).

Nowy

utschland* posiadający kabinę
musiał w

Kolonji

w drodze

samolot

ocalało.

pasażerski

niemieckiej

na 15 podróżnych i 3 motory,

z Paryża do Berlina wylądować,

nie. Czterej lotnicy i óśmiu podróżnych
tylko bardzo lekkich obrażeń.

Hanzy

skutkiem
przyczem

zdołało się uratować

niemal

lotniczej „De-

defektu motoru
spłonął doszczęt-

cudem

i doznało

Harzeczona króla koks miljonerką.

LONDYN; 25 9. — Donoszą tu z Nowego Jorku, że miss Lauder, narzeczona szampiona boksu, Tounnev'a, wyjechała stąd wraz
z towarzyszącą jej
matką do Włoch, gdzie w Sorento odbyć się ma jej ślub.
40,000Jak twierdzą
siais wtajemniczeni, Й wartość wyprawy
yprawy ślub
šlubneį wynosi przeszto
m

Miss Lauder podczas
lapa porasta

uroczystości weselnej mieć będzie na
głowie
zaożnań diadem, wysadzany drogocennemi kamienia-

mi i perłami,
ry został specjalnie wykonany
w tym celu
większych firm jubilerskich w Nowym Jorku. К
!

przez
jed
pš99p Edos, = naj

Wiadomości w dwóch wierszach.

RYGA, 24.IX. (tel. wł.). Z początkiem październi
w rejonie
ka DźwińskRzeczyca odbędą się wielkie manewry armji łotewskiej pod
dowództwem
generała Kaleisa. Znaczenie manewrów polegać będzie na obronie Rzeczycy.
:

*

LONDYN. 25.9. (PAT). Bawiący tu król hiszpański był obecny na nabożeństwie żałobnem, odprawionem za dusze ofiar niedzielnej katastrofy w
Madrycie.
о*

*

król Alfons XIII, który

*

%

#

HELSINGFORS. 25. 9. (PAT). Sąd apelacyjny w Abo w procesie komunistów oskarżonych o działąlność wywrotową
skazał 46 osób na karę
więzienia od 1 roku do lat 15. Trzech oskarżonych uniewinniono.

dr.

tej daty

Zmiany

mamy naogół pod stopami
prze- czują się w Wilnie o wiele lepiej, niż
puszczalny. Szerokość
Wilji w obrę- na podwawelskiej;równinie otwartej na
bie miasta wynosi
90—100 metrów. ostre wiatry
nadtatrzańskich lodowPrzez 100 mniej więcej dni w roku ców. Wielu, wielu
ludzi — lżej w
jest pokryta lodem.
W
porównaniu Wilnie oddycha, niż gdzieindziej,
A
do Warszawy mamy o 12 dni zimo- tego, co zowiemy „powietrzem” —mawych więcej, a lato o 10 dni krót- my w Wilnie
pełno
wszędzie,
zaś
Sze. Klimat wileński charakteryzuje dzięki niewysokim wogóle zabudowazmienność — z racji względnie niom, ileż to my
nieba mamy nad
niedużego oddalenia od morza.
Ce- głową na każdej wileńskiej ulicy, na
chuje Wilno wybitna
zmienność kie- każdym wileńskim placyku!
runku wiatru, nawet w niedużych о4%
stępach czasu. Dni pochmurnych wię:
cej niż w Warszawie
(w
Wilnie na
Ма stan
sanitarny
miarok przeciętnie
164, w
Warszawie sta -— pisze
dr. Rymaszewski —
154). Co do liczby
dni słonecznych składa się stan sanitarny
mieszkań,
(usłonecznienia) niema różnicy między podwórz, ulic i placów oraz urządzeWilnem, a—Krakowem.
Tylko, że w nia i instyiucje użyteczności
publiczWilnie najbardziej słoneczny jest za- nej z zakresu ochrony zdrowia.
zwyczaj maj a w Krakowie czerwiec
Jakże się rzecz ma — pod
jed+
i lipiec,
nym i pod drugim względem?
Naogół
przeto klimat
dobry.
„ Cechuje Wilno przedewszystkiem:
Mało powiedziane!
Jeżeli się zważy przeludnienie mieszkań. Warunki miena wręcz opłakane warunki higjenicz- Szkaniowe bardzo
licznego zastępu
ne w samem Śródmieściu (ulica Nie- inteligencji pracującej są
dalekie namiecka i jej doptywy!)
zdziwieniem wet od
Warunki
zadawalniających.
wprost przenika fakt, że pod wzglę- mieszkanio
pracującej fiwe ludności
dem szerzenia się chorób
zakaźnych zycznie są wprost przerażające: przetudzież pod względem
śmiertelności ludnienie i brud w ciasnych i wilgotWilno bynajmniej nie wyróżnia
sie nych izbach, gdzie
nie
być
mowy
wśród połskich miast. Nie jest bynaj- może
dostępie
oraz
o wentylacjij
mniej siedliskiem... nieustającej zara- Światła dziennego w dostatecznej ilozy. Nie ma bynajmniej opinii „техаго- Ści. Urządzenia podwórzowe,
osobliwego“
miasta. Może nawet wręcz wie usuwanie z podwórz nieczystości
przeciwnie: ci np., którym się mala- pozostawiają wiele do życzenia. Ze
ryczność Krakowa dawała we
znaki, Skrzynek
na nóżkach
o dziórkowa-

bwa

polityka

mieszkaniowa rządu sGjeckiego
ułatwi
kapitalistom
buawę
nowych
gmachów, do
których rzed 1—X.

1929 r. przesiedlone

będ

wszystkie

osoby, których dochód rezny
przewyższa 3 tysięce rubli.
V ten sposob liczne
mieszkania w nieruchomościach miejskich
będą zwolnione
przez „nepmanów*. Stworzj to lepsze warunki mieszkaniowe ta robotników i urzędników sowieck:h,
Klęska mieszkaniowa w lolszewji
do której rozszerzenia się ptyczynili

w ryfuale kościoła kafolickiega.

Od dnia i stycznia 1929 roku na
całym terenie Rzeczypospolitej
Ро|skiej obowiązywać zacznie w Kościele
katolickim nowy Rytuał, zatwierdzony
przez Stolicę Apostolską.
W Polsce obowiązuje
dotychczas
t. zw.

Rytuał

Piotrowski,

zatwierdzo-

ny przez Papieża Pawła V w roku 1614
Otó. w roku 1920 zjazd biskupów polskich podniósł sprawę
pewnych koniecznych zmian w Rytuale.
Projekt
ten, opracowany przez Episkopat Polski wysłano

do Rzymu,

SS

celem

ATS TOS

zatwier-

et ab eodem Ssmo D. N. Pio Papa AI
approbatum“.
Zmian zasadniczych
nowy Rytuai
nie wprowadza.
Z główniejszych są
następujące:
Przy udzielaniu
chrztu
św. dozwolane jest zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi przez
rodziców chrzestnych w językach: polskim
francuskim,
rosyjskim, niemieckim i
litewskim.

)

W obrzędach
ła przysięgi jest
stron,

t. zn. w

DNS A TAPES

Ządania

ślubnych — formujednakowa dla obu

ślubowaniu,

jak dotąd,

przez pannę młodą pominięte będą sło
wa i „posłuszeństwa
małżeńskiego”.
Pozatem niektóre modlitwy odmawiane dotąd obowiązkowo po łacinie, będą mogły być odmawiane po polsku.
W Rytuale umieszczono także sposób przyjęcia Prezydenta Rzplitej oraz
modlitwy za
Ojczyznę i Prezydenta.
AS TSRS

dwaj lotnicy trantnoty porwani przez

Niemiła przygoda,

miljonowego

NIN

Maurów.

okupu.

Jak to

było z

miljarde-

rem. — Nieoczekiwany skutek propozycji zamiennej.
Wojny szczepów.
Przyjemnie jest, samemu mieszkając w wolniony Steeg wyniósł się, uradowany z
mieście, mieć ładną posiadłość na wsi, taki niezwykłej przygody.
Rzezimieszkom dało
dochodowy folwarczek produkujący
czego się to dużo do myślenia i w rezultącie dodusza zapragnie i przynoszący niemałe ko- szli do wniosku, że za tanio cenili swą zdorzyści finansowe. Ale byłoby to jeszcze przy bycz. Obecnie postanowili błąd ten nietylko
jemniejsze gdyby nie złośliwi sąsiedzi: sie- naprawić ale i odbić sobie,
poniesione wówdzą sobie te „somsiady* z piekła rodem, tuż czas przeż zbytnią skromność, straty. Zreszza granicami folwarku, bidę klepią, patrzą tą, rozumowali, złapać latających ludzi jest
pożądliwemi oczyma na bogactwo i dobro- niezwykłą sztuką — należy się więc słusznie
byt mieszczucha, pienią się z zazdrości i tyl- dodatkowa opłata za ten majstersztyk.
ko myślą jaką by tu sztukę spłatać.
Francuzom nie podobały się oczywiście
Niechno wyjdzie krowa, albo inne zate sprytne kalkulacje i mądre wyrachowacne bydlątko poza ogrodzenie folwarku —
nia, ale nie było rady.
Karna
ekspedycja
cap je za kark a potem żądają wysokiego
— wspomnieokupu, niekiedy nawet sami wpadają na cu- nie doprowadziłaby do niczego
dze pola, by uprowadzić coś wartościowego. nia Abd-el-Krima są groźnem momento, że
kijem niewiele się zwojuje.
Właśnie tak przedstawia się
sytuacja z dzikusami
wymiany Reine'a i Serra za
Francji i jej najpiękniejszej kolonji — Ma- Propozycja

nicę, żeby nie zobaczyć Maura, czy innego
Araba, zgrzytającego zębami i szykującego
się do napaści. Cała potęga Francji nic tu
pomóc nie może — trudno przecie prowadzić ustawiczną
wojnę z
nieuchwytnym
przeciwnikiem.
r
Mniej więcej trzy miesiące temu lotnicy
Reine i Serre odbywali małą
przejażdżkę
powietrzną. Wobec nieznacznego
zresztą
defektu motoru byli zmuszeni lądować na
jakiejś polanie. Ledwo dotknęli ziemi — ziemi nie francuskiej — opadła ich gromada
Maurów. Jak te szelmy zwęszyły niezwykłą
okazję, nie wiadomo — dość, że w mgnieniu oka lotnicy zostali związani, załadowani

na konie

i uprowadzeni

Próbowali

też

gdy jeden
furkoczące

apasze

w

głąb

zabrać

z nich podlazł
jeszcze Śmigła,

dżungli.

samolot,

ale

niebacznie pod
tak oberwał w

głowę, że ani zipnął; rozjuszyło to dzikusów — takaś ty złośliwa maszyna, wrzas-

nęli, poczekaj
szy

suchych

Z Reinem

doskonale,

*

o

nad

dla

rokko. Nie można wychylić głowy poza gra-

*

1912

ujemne

robotniczą, ponieważ

całokształtu gospodarki
sowieckiej
Skutki: kapitał prywatny nie dbał
o się sami bolszewicy jest najlegzą iluStan swych nieruchomości, niechętnie stracją utopijności teorji komujstyczbrał udział w budowie nowych gma- nej. Gdyby ten sam komisarz "ołmachow mieszkalnych. Obecnie właścicie- czow spróbował coś pedobneg
pole nieruchomości prywatnych uzysku- wiedzieć kilka lat temu wstecz, 'krzyją pewność, iż nieruchomości
te po- czanoby
go za wroga proletrjatu
zostaną
nazawsze
ich
własnością. aentem białogwardzistów i t. p.
Unicestwi to ujemne skutki
dekretu
Dziś jest inaczej, Dziesięć la doo municypalizacji nieruchomości. Zmie- świadczeń zrobiły swoje; za doŚWadniając w ten sposób zasadniczą usta- czenia zapłacono drogo. Głód miszwę sowiecką, dbał rząd sowiecki
nie kaniowy dokucza zarówno
b. bużutyle o kapitał prywatny, ile o klasę jom, jak 100 proc. proletarjuszom

że

КАКАСН!. 25. 9. (PAT). Przybyt tu totnik niemiecki baron von Huenofeld, dokonujący lotu z Berlina do Tokio.

nie jest

wydał

donosi z Serajewa,

‹ BERLIN. 25.9. (PAT). Organ lewych komunistów Volkswille donosi z
Moskwy, że Trocki wraz z rodziną zachorował na ciężką małarję w miejscu
swego zesłania tj. w m. Wiernym.

wzgórza-

metrów

W

*

miało Wilno
235,000 mieszkańców.
Na poziomie Wilji leży
Wilno tylko
na 118 metrów nad poziomem
momi swemi

się mrozy.

prawdopodobnie pozostanie w Paryżu do czwartku.

4

W

Biuro korespondencyjne

*

na czele Zakładu
Higjeny
naszego
uniwersytetu, a przy współudziale szefa magistrackiej Sekcji Zdrowia
dra
Maleszewskiego,
naczelnego
lekarza
m. Wilna dra Michała
Minkiewicza,
pp. inżynierów Sokołowskiego,
Bejnarowicza, Walickiego, magistrackiej
"Sekcji Technicznej etc.
słowem, pracę dra Rymaszewskiego uważać możemy za wyczerpującą
przedmiot w teraźniejszych
warunkach
i
przy teraźniejszym stanie badań
zarówno
statystycznych
jak technicznych.
Więcej—w chwili obecnej - o sta-

gmin wiejskich 2.000

Wiedeńskie

PARYŻ. 25.9. (PAT). Przybył tu o godz. 18-ej

swoich

dowodów

25. 9. (PAT).

z opóź-

„Miediko-topograficzeskoje
opisaKasper Rymaszewski
korzystając
z Zalkind
nje goroda Wilay*. Posiada ono już dziś
inicjatywy i kierowniczych wskazówek znaczenie tylko--historycz
ne.
Od

prof. K. Karafiy

WIEDEŃ.

wczoraj po południu szalała nad Hercegowiną wielka burza, która spowodowała powódź
Burza z niszczyła wiele domów i pól. Winnice wszystkie są zniszczone. W górnej Sło-

nie

nieniem i robotnicy siedząc na wózku jechali spokojnie, nie przypuszczając o grożącej im katastrofie, natomiast
maszynista
z powodu mgły nie zauważył wózka. Jest
to jednak przypuszczenie, tajemnicę zabrali
z sobą zabici do grobu, jednak
napewno
twierdzić można, iż gdyby z tyłu robotnik
niósł sygnał, to w najgorszym wypadku byłby zabity sygnalista, natomiast reszta robot

dania. Wynikały z tego

AO TRS

Wielka burza w herczgowinie.

i Jan

przytomności zmarł.

„Wieczerniaja Moskwa",
ogłasza
wywiad z komisarzem ludowym spraw
wewnętrznych
ZSSR. Tołmaczowym
w_ Sprawie
dekretu
rządu
rządu
ZSSR.
o zaniechaniu municypalizacji
prywatnych nieruchomości
miejskich.
Tołmaczow oświadczył, że
dekret o
municypalizacji wydany był w roku
1922, zaś municypalizacja prywatnych
nieruchomości miejskich
trwała
do
roku 1928. Właściciele nieruchomości nie byli pewni swego stanu posia-

Dziecko-hahafer.

Pięciu robotników kolejowych,
mianoKazimierz Trzeciak, Michał Chwiednik,

Pluszczewski
ponieśli śmierć na miejscu,
szósty Paweł Rybak został ciężko ranny 1
przewieziony tymże pociągiem do szpitala
w Wołkowysku,
gdzie nie
odzyskawszy

Fiasco municypalizacji domów w ZSSR.

dzenia. Stolica Apostolska Rytuał ten
zatwierdziła. Pełny tytuł jego brzmi:
„Rituale Romanum Pauli V. Pontificis
NOWY SĄCZ. 25. 9. Przed kilku dniami nad brzegiem rzeki Kamienicy bawiła się Maximi jussu editum, aliorumque Pongromadka dzieci, międzyniemi 3 letnia dziewczynka Eugenja Rogozińska. W pewnym
momencie podeszła ona nad sam brzeg, pośliznęła się, wpadła do wody, bardzo w tem tificum cura recognitum, atque auctomiejscu głębokiej i poczęła tonąć. Na jej krzyk nadbiegł 8-letni chłopiec Józef Kosecki ritae Ssmi-D. N. Pii Papae XI ad nori nie namyślając się wskoczył w nurty rzeki na ratunek. Po wielu trudlach udało mu się mam Codicis luris Canonici
accomowyciągnąć z wody, dającą już słabe znaki życia Rogozińską.
datum ecclesiis Poloniae
adoptatum
RISE

starannie; opatrzoną pięćdziesięciu kil- jeszcze szczegółowo
zbadany
ku tabiicami i planem Wilna. Tytuł pod względem geologicznym;
grunt
m.

Ldrojowisko w Szczawnicy kupione przez wojsko.
ZAKOPANE. 25.9. (PAT) Rokowania co do kupna zdrojowiska Szczawnicy przez
ministerstwo spraw wojskowych zakończyły się tem że w dniu 1-go października br. wła
dze wojskowe obejmą jego zarząd a zarazem zostanie rozpoczęty grutowny remont
zdrojowiska.
i

Gintowt.

ny i na naukowych badaniach oparty obraz
warunków
klimatycznychi higjenicznych, wśród
których my tu, w Wilnie,
żyjemy—a
zarazem kładzie niejako teoretyczny
fundament pod ułożenie i naprawę
tych warunków tak, aby Wilno stało nie sanitarnym Wilna nie wiemy. *)
Jakiż jest ów stan?
się nietylko jednem z najpiękniejszych
lecz ijednem z najzdrowszych
Poprzedźmy odpowiedź kilku faktycznemi informacjami.
miast w Polsce.
Książka, co ją oto
mamy przed
Obszar t. zw. wielkiego Wilsobą, jest punktem wyjścia dla wiel-. na wynosi 10.400 hektarów; obszar
bez przyłączonych
kiego dzieła: najracjonalniejszego wy- samego miasta,

zyskania

spowodowanej
okresem urlopów letnich, podjęte zostały rokowania polsko - niemieckie w
sprawach rozrachunkowych i wałoryzacyjnych, nie objętych układem waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie 5 lipca 1928 r. Rokowania ze strony polskiej prowadzi prezes Prądzyński i radca Marchlewski.

ne

przez odnośne władze

Sfan sanifarny miasfa
Wilna.

Wznowienie rokowań rozachonowo-waloryzacyjnych połsko-niemieckich.
BERLIN. 25.9. (PAT). Po dwumiesięcznej przerwie,

śnia na szlaku Zelwa — Wołkowysk wydarzył się straszny wypadek kolejowy.
Pociąg osobowy
Nr. 112 zdążający z
Baranowicz do Białegostoku w dwóch kilometrach od stacji Zelwa, najechał na wózek roboczy. Skutki najechania były fatal-

rozpoczął konwersję

uniewažnionych

stusa.

i

E
@
Wileński
Rank
Ziemi
"i
|
||
KCYJ
w naturze, oraz

miejscowości Piasek na Górnym Śląsku, miejscowa ludność biorąc
piasek z sąsiedniej wydmy, natrafiała często na przepalone
kości, ozdoby
bronzowe i gliniane naczynia. Wydmą tą zainteresował się urząd konserwatorski, który zarządziwszy rozkopanie, odnalazł bogate i doskonale zachowane
cmentarzysko przedhistoryczne, z okresu kultury tak zwanej łużyckiej.
Cmentarzysko składa się z 25 nienaruszonych grobów ciałopalnych, w
których znaleziono naczynia, szczątki spalonych kości i liczne ozodoby bronzowe, Groby pochodzą z okresu 1000 da 800 lat przed narodzeniem Chry-

ZELWA.

Antoni

Pelskich.

cmenfarzyska.

W

— Katastrofa kołejowa. W dniu 20 wrze-

cie

Ziem

Odkrycie przedhisforycznego

śmiechem opuszczając lokal szkoły, mając
zapewne w małych duszyczkach
wdzięczność za dowód pamięci o nich tamtejszego
społeczeństwa, które przyczyniło się do urządzenia ich święta.

Czesław

Zjednoczenia

LWÓW. 25.9. (PAT). Pod przewodnictwem wojewody Gołuchowskiego
odbyło się tu zebranie obywatelskie w sprawie utworzenia komitetu budowy
w Gdyni pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich.*
Do komitetu honorowego powołani zostali arcybiskup Twardowski i
Teodorowicz, wojewoda Gołuchowski prezes sądu apelacyjnego Czerwiński,
generał Norwid Neugebauer i komisarz rządu. Czynnym przewodniczącym
został komisarz rządu. Do komitetu zaś weszli wszyscy obecni na zebraniu.

wiel-

BEZDANY.
—

LWÓW. 25.9. (PAT). Wczoraj w dzień uroczystych świąt żydowskich
pojawiły się na murach afisze o treści wybitnie antyreligijnej, wzywające ludność żydowską do zaniechania modłów i postu.
Policja wysłała nn miasto szereg wywiadowców z poleceniem zdzierania afiszów. Na ul. Zamarstynowskiej doszło do incydentu, a mianowicie —
dwóch młodzieńców stanęło
w obronie afiszów. Posterunkowy wobec ich
zachowania się obu aresztował. W jednej chwili zebrał się tłum, który usiłował odbić aresztowanych. Posterunkowy dobył rewolweru i groząc, że będzie
strzelał, oddalił się wraz z aresztowanymi do pobliskiego gmachu żandartnerji
wojskowej. W związku z tem dokonano całego szeregu aresztowań i rewizyj wśród komunistów lwowskich.

0 budowę pomnika

im. J. I. Kraszewskiego

uczęszczane

ь

Budowa według cen jednostkowych powierzona została budowniczemu Czarnemu
)
z. Małopolski.
Caikowity koszt gmachu według obli-

czeń

Ekscesy komunistów żydowskich we bwowie.

damy ci bobu — i

drewek

spalili

podłożyw-

aeroplan.

|

i Serrem obchodzili się zrazu

ukryli

ich

w

bezpiecznem

miej-

scu i zawiadomili niezwłocznie władze francuskie, że mają „dwie białe
bwane* do
sprzedania. Bo sprawę postawiono na stopie czysto handlowej: zażądali
Maurowie
okupu i to niebylejakiego. A więc paręset
wielbłądów, tyleż namiotów, kilka
tysięcy
karabinów, niezliczoną ilość amunicji, całe
paki tytoniu, stosy jedwabiu, morze wina,

duży tabun koni
CZE,

Te

no i Bóg wie czego jesz-

niesłychanie

wygórowane

żądania

dadzą się tem wytłumaczyć, że rok przedtem Maurowie
pochwyciwszy
polującego
miljonera amerykańskiego Stuga
wymienili

go na okup wynoszący

larów. W
lowanego

nem

dnie

około 200.000 ‹ о-

przeciągu tygodnia rodzina upomyśliwego uiściła należność: u-

ciecz

przedostaje się

wiejskich

z waszej

propozycji

wie są wam

wynika,

drabinkach

że nasi wodzo+

niepotrzebni,
— żądamy ich uwol

nienia, plus wzmiankowany okup,
plus jeden wielbłąd dla naszego wysłańca, który

przyprawił swojego
podróżą*...
Tyle zyskali

ło

nic

o skon zbyt pośpieszną

Francuzi.

Nie

pozostawa”

innego, jak ulec i jedynie

się targować.

który pojmał lotników, nie mając cierpliwości czekać na zapłatę, odprzedał ich innemu, ten z kolei trzeciemu: biedacy przechodzili z rąk do rąk,jak dobrze żyrowany

weksel, który każdy chętnie dyskontujė.
Nadomiar wszystkiego,
okoliczne rezzu
(szczepy,

plemiona,

kiany

djabli wiedzą

czemu to odpowiada) wszczęły o nich wojnę. Formalne bitwy toczą się o posiadanie
Reine'a i Serra - odbijają, wykradają ich
sobie jako skarb najdroższy. Że w tem ciągłem zamieszaniu muszą się wiele nacierpieć, nie ulega kwestji, łatwo też, podczas
jakiejś utarczki,

mogą zostać

przez

wszystko

idzie do śmietnika:

bez

szkło

różnicy

i

roz-

targnienie zabici.
Rokowania o wykupienie są również
znacznie utrudnione, wobec częstej zmiany
kontrahentów, przytem każde nowe rezzu

wysuwa coraz większe żądania tytułem odszkodowania za poniesione straty, procen-

ta czy inne bzdury.
Sytuacja jest tedy niewesoła; cała nadzieja w tem, że jakiś szczepik, zdobywszy

tanim kosztem lotników, a bojąc się, by mu
ich znowu nie
dzej rządowi

wydarto, odda ich czemprę-

za byle co—za dwa

i lusterko kieszonkowe.

ciągiem
miejskim —
będzie „aktualną”,

Studni

czynnych

wielbłąd

Karol.

— poza

wodo-

długo

jeszcze

jest

obecnie w

Wilnie 2121.
Z 1839 studzien woda
używana jest do picia, z 282 tylko
do polewania ulic i innych celów goSpodarczych, a do picia jest niezdatną.
Do
najlepszych pod względem
higjenicznym należą oczywiście studnie rurowe
wiercone
(kilkadziesiąt
artezyjskich)
z samopłynącą wodą
ponad poziom powierzchni ziemi. Nie
weszły tu w rachubę w sporej liczbie
małe źródła, z których wody używają

na pola.
W niektórych
Śmietnikach
podziemnych wylęga się moc szczurów. Niektóre śmietniki umieszczone
wpobližu
šcian mieszkalnej
ubikacji
Szerzą zabójczą wilgoć. Ze wszystkich
Śmietników
wydzielają się cuchnące mieszkańcy Wilna do picia,
gazy. Niema
zwyczaju
segregowač źródła większe jak
Wingry,

odpadków;

solidnie

Ale tu nowa trudność. Szczep,

do nas w zdrową wodę

rynsztoka podwórzowego,
następnie
ulicznego
a stąd już, zależnie od
dzielnicy, do miejskich kanałów
lub
też po nawierzchni, najkrótszą drogą
do Wilji lub Wilenki. Do t. zw. „kotuchow“ zsypuje się wszelkie
šmiecie iidomowe odpadki nieraz w ciągu
całych tygodni, poczem się je wywo-

zi w zwykłych

ośmiu wodzów arabskich, przyłapanych na
jakichś hultajstwach, spotkała się z odpowiedzią: „niech Allach ma w swej opiece
tych durni, którzy się dali pojmać; — jeśli
im utniecie głowy,
my oddamy tę samą
usługę waszym dwóm piaszkom. Ponieważ

narskie, Ostrobramskie.

tudzież

Misjo-

resztki

Zanieczyszczanie
powietrza
cuchnącemi
gazami
kloacznemi
przy
by wziąć w swoje .ręce
oczyszczanie pompowaniu
zawartości
dołów
do
nietylko ulic i placów publicznych lecz beczek stanowi chroniczną plagę Wili prywatnych podwórz. Kwestja usu- na. Zastosowanie autoasenizacji nie
wania, ewentualnego spalania i zuży- ziściło pokładanych w niej - nadziej.
tkowywania śmieci stoi wciąż w Wil- Nieprzepuszczalność Ścian dołów klonie otworem. Jest to, coprawda, jedno acznych jest mocno
problematyczna,
z najtrudniejszych i najważniejszych a w dołach o drewnianym
zrębie—
zadań publicznej służby zdrowia.
bezwzględna. W
łonie
Wileńskiego

organiczne.

Zarząd miejski powinien-

W chwili obecnej z ogólnej liczby Towarzystwa Lekarskiego

nieruchomości

8.500, tylko

toczyły się

30 lat temu ożywione dyskusje
nad
lega do magistrali wodociągu, lecz kwestją zastosowania t. zw. suchej
abonentów sieć wodociągowa posiada asenizacji (zasypywanie tortem sproszzaledwie 682, posesyj
przyłączonych kowanym) lecz do tego nie przydo miejskiej sieci kanalizacyjnej
jest szło. Urządzenie ustępów
podwórzotylko 896, w tem
523
przyłączono wych jest w Wilnie, osobliwie
na
tylko pośrednio. Kwestja zaopatrzenia przedmieściach wręcz
prymitywne w
1487 przy-
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Połud.-zachodni.
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Kto

paszporty?

R L

Nowa ustawa o meldunkach, która obowiąHuje od 19 września rb., przewiduje wydawa
ie dowodów osobistych przez gminy w Wil

le zatem

błaty

z tego

tytułu

pobierane

nie

rządzeniem

będą

z.

Vjątkiem 60 gr. z tytułu zwrotu za druk

PT

Obecnie około

8 zł. w

dWych). Dowody

postaci opłat

Min.

Poczt i Telegrafów

stemp-

te nie będą jeszcze prze-

flząć obywatelstwa polskiego stanowić bę
4 tylko dowody tożsamości. Stwierdzenie

WOJSKOWA.

dywatelstwa polskiego pozostaje w dalszym
gu

kompetencji

w

administracji

władz

0-

ust. o służbie

rozpo-

MIEJSKA.
„ — Posiedzenie Rady Miejskiej.

Najbliż-

Że posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się
dniu 4 października rb. W jednym z najbężęzych dni podamy porządek dzienny 0— Uporządkowanie ul. Bakszty. Z zadoOleniem konstatujemy że apele prasowe w

łego miejsca zamieszkania

AW, „głosem wołającego na puszczy”.
ь
lica ta w jej części gorzystej została
drukowaną i zaopatrzoną w nowe so-

he chodniki z płyt betonowych.

Gu Wystawy
Wstęp

termin

(Wejście

od

Targów

E

terenu

przy Kons. Muz. w Wilnie
pod kier. znakomitego

pianisty

JÓZEFA ŚLIWIŃSKIEGO
Początek lekcyj dnia 31 października. Przyjmowanie zapisów
trwa nadal
w Sekretarjacie Konserwatorium od g. 4-7 po pot. (Dominikafska 5). -Į

FORTEPIAN
i TEORYUA

| i į Lek
|
tyj muzyki JÓZEFOWIGZ
PROF. KONSERWATORJUM

Informacje

od

11-ej -—

|

0-CEGP

1 i od

4 —

5 pp.

Ž

:
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5-0 Jakóbska 6—l.

natychmiast.

Wyniki obławy na pograniczu.
Podczas ostatnio przeprowadzonej
przez KOP generalnej obławy na po-

łalność

graniczu sowieckiem
osoby, a wśród nich

krotnie już doprowadziły

przytrzymano
42
osiem osób, co do

których są dane, że uprawiały

ważnych

Spółka

skład

tukru

W

Akcyjna

Wilnie,

w magazynach
Sprzedaż

cukru

Poznaniu

ul.

Słowackiego

27

i detaliczna,
worka

od 1

.

poczynając
8-ZłSp

Na placach i

Uicach ustępów tak dobrze

Ma, Gleba i wody
€zyszczone..
k

Inną plagą
i z kamienia

gierówne,

jak

nie-

gruntowe— zanie-

Wilna jest— kurz. Brupolnego,
niesłychanie

niespoiste,

wytwarzają

w

wydaje nam się aby była — idealną.
Podobnie jak i dozór sanitarno-weterynaryjny na rzeźni miejskiej. Dotklidowie odczuwamy brak w mieście
zakaźmu izolacyjnego dia chorych
A wanny!
nych. A łaźnie publiczne!
Pożal się Boże, gdzie my się kąpie-

czas

i niejedno

do ujęcia po-

została

Zjazd kupiectwa żydowskiego,

ganowicz.

TEATR

—

Reduta na prowincji. Dziś w Mołode-

—

Reduta dła młodzieży.

w

5 aktach

Zespół Reduty

w porozumieniu z p. Kuratorem tut. Okręgu
Szkolnego urządza w bieżącym roku szkolnym cykl przedstawień popołudniowych dla
młodzieży szkolnej, po cenach najniższych.

jutrzejszym rozpoczyna się w Wilnie zjazd
„Cykl ten otwiera komedja J. Korzeniowkupców
żydów
z czterech
województw
skiego p. t. „Wąsy i Peruka* — malująca
wschodnich w skład terenów objętych dzia- dwa ścierające się, w epoce panowania St.
łalnością powstającej Izby Przemysłowo
- „Augusta, prądy, tj. sarmacki i francuski.
Handlowej.
Tematem obrad będą właśnie ._
Przedstawienia odbędą się w dniach 29
zbliżające się wybory do Izby. Nawiązując
> w dniu 3. 10 rb.
2
i
do sprawy wyborów
nadmienić należy, że
Oczątek
przedstawień
punktualnie o
g.

projektowany

polsko - żydowski

blok wybo

16.30 ( pół do piątej).
:
>
Bilety w cenie: 30, 40, 50, 60, 80 gr.

rczy prawdopodobnie zostanie rozbity przez
drobne kupiectwo żydowskie, które dla niezrozumiałych powodów
nie chce połączyć
się w pracy przedwyborczej.
3
— Zamknięcie Wystawy Regjonalnej na-

zł. i 1.50 zł. wcześniej do nabycia w Sekretarjacie Reduty codziennie od godz. 10-ej do
14-ej i od 19-ej do 2l-ej, w dniu przedstawienia od godz. 14-ej w kasie teatru.

stąpi w poniedziałek 1-go października. Wobec

—

spodziewanego
przyjazdu urzędników
ństwowych ze wszystkich _ województw

Ministerstwo

Spraw

—

Stuletnie

kości

Około

Nr.

Towarzystwo _ Filharmoni-

czne w gmachu Reduty. W czwartek 27 wrze
śnia br. o g. 8.30 wieczór odbędzie się w
gmachu Reduty koncert genjalnego pianisty
Claudio Arrau, laureata Międzynarodowego
Konkursu pianistów w Genewie.
AM
programie:
Chopin, Bach, Brahms,
Liszt, Balakirew. Bilety do nabycia w Biurze
Podróży Orbis (Mickiewicza 11).

Wewnętrznych

domu

Wileńskie

17

przy ul. Witoldowej znaleziono koście luWYPADKI I KRADZIEŻE.
dzkie, które według obliczeń znajdowały się
w ziemi około 100 lat.
— Aresztowanie kolporterek odezw koKości
orzewieziono do kostnicy szpita- munistycznych. Partja komunis
tyczna do łala św. ]akóba.
twiejszych robót swoich jak kolport
— (0) Akademia
„Tygodnia dziecka”. i przewożenie bibuły używa zazwycz owanie
aj człon
Akcja propagandowa „Tygodnia dziecka* zo ków komsomołu i to przeważ
nie kobiet. W.
stała zakończona uroczystą Akademią w sa- procesach o kolportaż zawsze
prawie ławę
li miejskiej w dniu 23 września.
Przebieg oskarżonych „upiększa jakaś Laja
Akademii był bardzo podniosły,
program najczęściej niepełnoletnie jeszcze. lub Suza,
dobrze dostosowany do haseł,
głoszonych
W dniu wczorajszym policja wileńska
w ciagu ubiegłego tygodnia.
, Akademję otworzył
przemówieniem p.
Wojewoda, poczem zabrał głos prezes fundacj „Tygodnia dziecka“ p. Aleksander Lednicki, obrazując w pięknem przemówieniu
idee przewodnie opieki nad dzieckiem oraz
jej organizację u nas i na Zachodzie.

część artystyczną złożyły się bardzo

Koczerga jest stopniowo likwidowana,
czyli poprostu zasypywana.
Urządzenia kanalizacyjne są jeszcze

w toku budowy. Z ogólnej długości
początkowo zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wykonano dopiero
tylko
43 kilometry, pozostało
do wykona-

przytrzymała na gorącym

uczynku

rozrzuca

nia odezw komunistycznych, na ul. Nowogró
dzkiej (ulubiony punkt komunistów)
Haję

Koczergińską i Leje Gerszun. Obydwie

kazane

‚

i,

zostały

władzom

sądowym.

prze

"— Tragiczne samobójstwo. Na szlaku ko

. dowym

wko
celu
koła

Mołodeczno - Lida naprzeci-

wsi Minucki
gm. Mołodeczańskiej w
pozbawienia się
życia rzucił się pod
pociągu nauczyciel

szkoły

powszech-

nej w Sokolnikach gm. Radoszkowickiej 30
letni Wiktor Czekałowski.
Przyczyna
Samobójstwa — nieszczęśli-

wa

—

miłość. Zwłoki zabezpieczono.
Sprytny „samobójca”. Niejaka

Hele-

na Koskut zamieszkała w zaścianku Klewuciszki, zameldowała
policji, iż jej mąż Jan
Koskut z dotąd niewyjaśnionych przyczyn

popełnił samobójstwo przez utopienie się w
orze ciepłej i suchej masy kurzu, a my! Ważnej tej sprawy
dr. Ryma- nia 87 kilometrów. A muszą być je- rzece
Wilji.
S
psc
błoto, nie wspominając o do- szewski wcale nie porusza.
Szcze yskanalizowane,
nieobj
Zaalarmowana o wypadku policja wszczę
ęte
pier+šczliwym turkocie, o niszczeniu oNatomiast—pour le bouquet! wotnym planem inż. Szenielda,
przed- ła natychmiast energiczne poszukiwania za
buwia i kół pojazdowych;
wybojów —oto jeszcze jeden, ostatni rys wyję- miešcia jak
Zwierzyniec i Popławy, topielcem. Wszelkie wysiłki nad odnalezieniem zwłok samobójcy nie dały żadnych re
takich
brukach
pełno;
są
one ty z książki, którą
mamy przed so- co wynies
.
zbiornikami błota i kurzu. Ostatniemi bą. Wiele pozostawia do życzenia metrów. ie jeszcze około 16 kilo- zultatów
W końcu wyjaśniło się, iż Koskut, który
Gzędy
Zaczął nasz magistrat bardzo utrzymanie w czystości i udostępnieWracamy do punktu, z któregośmy zdezertował ostatnio z wojska, chcąc zatrzeć
Tacjonałnie—zwężać jezdnię ulic na nie dla szerokich warstw ludności wyszli. Miasto posiadające tak po- ślady swego pobytu rzucił się do Wilji, z
nurt której po kilku
minutach w ukrytem
Korzyść chodników, czyli brukować rzeki Wilj. Tymczasem
w obrębie
mankamenty
pod względem miejscu z powrotem wypłynął.
lko najkonieczniejszą szerokość po- miasta spuszczane są do Wilji—legal- ważne
urządzeń higienicznych — nawet nieZa sprytnym symulantem odnośne właWierzchni ulicy zmniejszając przez to nie i nielegalnie—šcieki nieoczyszczo- któryc
dze zarządziły energiczne poszukiwania.
h
najprymitywniejszych! —
a
3 Moto i kurz. Ma tež pelne uzasad- ne. Wystarczy wymienić wojskowe zaledwie jeszcz tylko
w 3/4 skana„ Nenie higjeniczne zakładanie pasa więzienie na Antokolu, które Spuszcza lizowane, jeżelie pomim
o
to należy BIEŁDA
WARSZAWSKA
do
Wilji
wszystkie
) ;'ідчіпікб\›/ między chodnikiem a jezdnieczystości, poza- bezsprzeczni do
e
z
dr
owy
ch
miast...
i
tem kilka kanałów wylewowych w musi
1928 r.
września
/25
chyba szczycić
się specjalnemi
Wilno jest niedostatecznie zadrze- obrębie ulicy Zygmuntowskiej. Wy- względami Opatrzności
i wyjątkowemi Dewizy i waluty:
Wione. Szczególnie słabem zadrzewic- ziewami swojemi Świadczą One wy- darami przyrody.
Tranz.
Sprz.
Kupno
' Мёт odznaczają się dzielnice żydow- mownie, iż płyną tam
nietylko wody
Wilno nie posiada dotychczas pla- Dolary
8,88
8,90
8,96
Skie, a także niektóre przedmieścia.Spe ściekowe atmostieryczne i gospodar- nu regulacyjnego. jest
to brak nad Belgja
123.94
124.25
123,63
cjalnie dziecięcych
ogrodów
miasto cze. U wylotu
ulicy Podgórnej spu- wszelki wyraz dotkliwy.
Bez regula- Holandj
357.40
358.30
356.50
„Wcale jeszcze nie posiąda.
Wilii wszystkie nie- cyjnego zaś planu — jak nie trzeba Stokho a
szczane są do
lm
238,85
239,35
238,15
"Szpitale przepełnione. Targowiska czystości z kanałów miejskich — cał- tłumaczyć — żaden rozwój miasta, a
Londyn
43,25
43.36
43,14
miejskie dla produktów przywożonych kiem legalnie! Poniżej
tych punktów, zatem i pod
względem
sanitar- Mowy-York
8,90
8.92
8.88
ze wsi -w zaniedbaniu. Czy wystar- jak na urągowisko wszelkiej higjenie, nym, nie jest możliwy.
:
Paryż
34,83
34.92
34.74
czająco sprawnie funkcjonuje miejska urządzono nawet publiczne kąpielet..
Praya
26,42
26.48
26.36
stacja na rynku Stefańskim dla kontoczyszczania Ścieków w
Kwestja
od,
Szwajcaria
171,62,5 172.05
171.20
soli przywożonego do Wilna mięsa i Wilnie pozostaje jeszcze zupełnie
Wiedeń
125,62
125.93
125.31
wędlin? Wogóle kontrola
artykułów otwartą. Natomiast w miarę posuwaеа
Włochy
46,62
46,74
46.50
spożywczych będących w handlu
nie nia się budowy Kanalizacji
sławetna
Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.43.

urwaniem

się,

Tu cała oburzająca

historja powtórzy-

ła się nanowo.

nadprogramowo— przecięto

tem

zarzu-

W. ostatnich paru tygodniach

poczęli

wkopywać

się

wgłąb

gliniarze

podnóża

dru-

tu, ma się ku końcowi.
Wczorajszy
dzień
poświęcony
został
dalszym odczytywaniom aktów
i badaniu

je się poniżej poziomu ulicy z drugiej stro
ny wału ziemnegol

spodziewany jest dziś.

komunistów

do

przyczem

Zachodniej

oskarżeni prócz zwykłej

roboty organizacyjnej uprawiać

mieli szpie-

gostwo na rzecz Sowietów. Działalność tej
grupy obejmowała powiat Dziśnieński. Spra
wa rozpoznawana
była przy drzwiach zamkniętych, jak widać jednak przewód sądowy dostarczył materjału dowodowego, bowiem Sąd wyniósł wyrok skazujący: Piotra
Siniawskiego na sześć, Antoniego Bogrzec-

kiego i Konstaatego Safno na cztery i Ant.

Doroszkiewicza

na rok

więzienia ciężkiego.

Pozostali oskarżeni zostali uniewinieni.

TRAGICZNE

ZAKOŃCZENIE
CZEŃSTWA.

NARZE-

chęć wstąpienia w związki małżeńskie. Czę-

sto łos karze takich maruderów życiowych,
a sylwetka rozkoszy starej panny nieraz już
była tematem uciesznych dykteryjek.
Ponura sprawa karna, która w dniu wczo
rajszym znalazła się na wokandzie Sądu Okręgowego powstała na tle spóźnionego pociągu do życia rodzinnego poszkodowanej.
Jest nią Salomea Giełbundówna, służąca za-

mieszkała przy ul. Portowej Nr, 3.
Pragnąc wyjść zamąż za młodego i przy
Władysława

Piorowskiego

powie-

działa mu, że ma posag w postaci kilku tysięcy złotych. Pieniądze nosi zawsze przy
sobie aby złodziej nie mógł ukraść je. Piotrowski n. b. przez czas starania się o rękę
Giełbundówny ukrywając swoje rzeczywiste
nazwisko namówił towarzyszkę na spacer
za miasto i tam korzystając z chwilowej nie
uwagi mocnym
uderzeniem powalił ją na
ziemię i zakneblował usta kamieniem oraz

własnemi włosami. Napoły zemdlona nie bro
niła się kiedy

napastnik

zabrał jej

pieniądze

(3000 zł. w banknotach po 100 zł. i 60 rubli
złotych). Bojąc się odpowiedzialności Piotrowski postanowił pozbyć się niebezpiecznego świadka i w tym celu zadał napadniętej siedem uderzeń kamieniem poczem zbiegł,
Tymczasem Giełbundównę znaleziono i
po dojściu jej do przytomności sprawa wyświetliła się. Dwa dni potrzebowała policja
na wykrycie i ujęcie sprawcy. Osadzony w
areszcie zaparł Się on udziału kiedy jednak

dowiedział
się.

się, że ofiara jego żyje przyznał

> Sprawa nie była
brona oskarżonego

badaniom

w

rozpoznawana gdyż 0prosiła o poddanie go

klinice

psychjatrycznej,

twier-

dząc, że nie jest on poczytalny czego
nie
może odpowiadać ze swoje czyny. Sąd przy-

chylił się do tej prośby.

Tak dużo jest nędzy i bólu na świecie,
że chętnie zamykamy oczy, by nie widzieć
tego, co nas boli i smuci, A jednak ileż ulgi,
pociechy i pomocy w cierpieniu może przynieść praca kilku osób, które nie chcą się

odwracać
też

od

należy

nieszczęśliwych

się im

od

bliźnich!

społeczeństwa

To

pomoc

i wdzięczność za trud, który podejmują.
Oddawna,

praca

pedagogiczna

uchodzi ża bardzo wyczerpującą, ale
ba najbardziej wyczerpującą
nerwy,

większego
praca

wymagająca

nauczycieli

nych". W

chynaj-

poświęcenia

szkół

t.

Wilnie mamy

zw.

na razie trzy szko-

chwili już spokój,

który

panuje

w

tej szkole i dziwna pogoda, a przedewszystkiem rodzinny nastrój udziela się gościowi. Czyste pokoje i żarty swobodne dzieci
i zręczne ruchy ich pracowitych rączek, roz-

dno

którego

zaznaczyć,

paro-

znajdu-

że podobne

przez

wła-

gliniarzy

. па zboczach ul.Boufałowej, które to uszkodzenia dla ich naprawy
siąc z górą czasu!

potrzebowały

mie-

Czyż więc po to naprawiano z niemałym kosztem te zbocza, by teraz psuł je
znów pierwszy lepszy?1...
Zanosi się tu jednak
na poważniejszą
katastrofę. mianowicie rzecz całą grozi runięciem
nadwątlonego
i zwężenego wału
ziemnego, a w rezultacie zniszczeniem ulicy i ofiarami w ludziachi!

A zwęża
się on w sposób zastraszający!
Tak, w ciągu ostatnich kilku dni, można było obserwować
naszych Antuków na
szczycie drugiego urwiska Zzrzucających zie
mię w dół. Urodzony optymista mógłby
przypuszczać, że sumienie ruszyło w końtych

ludzi i że

postanowili

oni zasypać rów u stóp urwiska. Akuratll
Jak się okazało, usuwali oni warstwę
piasku z powierzchni masywu glinowego,

by odłupać nowe pasmo wału, zwężając go
jeszcze o parę metrówl
W chwili obecnej już i ta warstwa sko

paną jest do połowy, a że „ruch* tu ożywiony: kilkanaście furmanek dziennie! —nie-

bawem i to pasme ukończą,
biorąc się do
nowych paru metrów!
Można tu także zaobserwować trzy —

lub pięcioletnie „pociechy* łażące
zoru

nad samem

urwiskiem,

czone samopas
Pozątem

bez

do-

względnie pusz

przez piastunki|

nadmienić

należy,

že przecię-

ta obecnie urwiskiem ruchliwa dróżka, któ
rą między innymi przechodzi młodzież gim=
nazjalna pobliskich zakładów naukowych, a
która w porze nocnej nie jest oświetlaną,—
może stać się źródłem licznych,
nieszczęśliwych wypadków,
zwłaszcza w godzinach
wieczornych, tembardziej, że jacyś niefor=
tunni filantropi ogrodzili szczyt urwiska w
miejscu gdzie przecina on ścieżkę—drutem

kolczastym (takl), dzięki czemu niebacznego przechodnia oczekują obecnie „atrakcje*
podwójne: najprzód - „wbicie się* na drut,
a później dopiero spadnięcie -w jaknajdo*
słowniejszem tego słowa znączeniu — „ną
zbity łeb”, do rowu u stop. jurwiskall
|
Wspomniana drėžka przechodzi w dolę
w bezimienny

ale wybrukowany

i nawet o-

świetlony i lampką zaułek z wylotem na
Portową, przy którym to zaułku wznosi się
kilka kamienic i drewnianych domków.
Otóż,

ku

utrapieriu

mieszkańców

tego

zaułku, „glinokopy* przejeżdżając tędy z
wozami gliny, powytrząsali jej tyle po drodze, że ledwo

widać

stko jest niby

„w

stwa gliny. Dopóki

kamienie

z

pod

war*

jest dobra pogoda, wsży

porządku*,

zato

przy naj

Iżejszym deszczyku uliczka, nieposiadająca
nadoiiiar złego chodników, zamienią się

formalnie

w plaster

na muchyl

Znajdujące się w połowie drogi ruina
piecu, smnętna
pozostałość
po spalonym

domku, została zamienioną
przez
„glinokopów* w prowizoryczny ustęp, ze wszystkiemi wynikającemi stąd przykremi konsekwencjami i td. i td.

A cóż na to wszystko Magistrat?—Nic!

Po

niemrawej

próbie

przeciwdziała

nia tym stosuneczkom, jakby żywcem wycięty z amerykańskiego filmu awanturniczego z życia „dzikiego Zachodu*, kiedy
to ustawiono na dole szlabon, zerwany w
parę dni później przez „glinokopów* — nie
uczyniono literalnie nic!
Czas już najwyższy, by włądze wejrzały w ten skandaliczny bałagan w śródmieściu

i położyły

nareszcie

eksploatacji bogactw

jest

„specjal-

ły tego typu: dla moralnie
zaniedbanych
chłopców, dla umysłowo
upośledzonych, i
świeżo powstałą szkołę dla ociemniałych.
W zacisznym domku na Antokolu, w
czyściutko odremontowanym lokalu, mieści
się owa szkoła, wraz z internatem.
Pierwsze wrażenie, gdy się patrzy, na
te dzieci, poruszające się po omacku, o 0czoch jakby pustych, jest wprost straszne,

ale po

warto

cu czerstwych

Przysłowie o starym piecu, w którym dja
beł pali dość często znajduje zastosowanie
w życiu codziennem. Nie raz spotykamy ludzi którzy przeżywszy długi szereg lat zupełnie samotnie naraz zdradzają gorączkową

stojnego

Tu

głębokości,

rów

z drugiej strony ulicy, w związku z deszczami wiosną rb., gdy się wypełniły
one
wodą,—spowodowały
osunięcie się darni

o przynależe-

partji

metrowej

śnie rowy i doły wykopane

dziśnień-

osób, oskarżonych

komunistycznej

Białorusi,

i Ka-

lada chwila

maruderzy ci skierowali swą niszczycielską
energję nalewo, gdzie omawiana przez nas
góra łączy się z wydłużonem wzgórzem stą
nowiącem prawą stronę ul. Boufałowej.

giego urwiska, tworząc szeroki

dziewięciu

I MUZYKA.

cznie tragedja St. Żeromskiego
pt. „Sułkowski,

W dn.

dziesięciu

akt oskarżenia

skich.

z asymilacją

nęli: pp. dr. Fejges, Stocki Tektyński

w

zawisł, grożąc

jak wzmiankowalipod znajdujący się
sad owocowy i uprostopadłe urwimtr.!) wysokości,
wspomniany ogród

ca należenie do KPZB. i czynny udział w
charakterze członków okręgowego komite-

Sprawa

żydków. Powstało w Wilnie towarzystwo p.
n. „Schuhl - kult“,
której
zadaniem
jest
wstrzymywać młodzież żydowską od wstęoowania do szkół polskich. Towarzystwo te
jednocześnie dbać będzie o podniesienie poziomu szkół żydowskich. Na czele T-wa sta-

tej mierze będą karani na podstawie art. 4
i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 31 sierpnia 1926 r. w wysokości
do 10.000 zł.
grzywny lub
aresztem do 6
tygodni (Dz.
U.R.P. Nr. 91, poz. 527 z 1926
roku).

którym

nie

wałki

bez skutku!

W rezultacie tej ostatniej roboty
szerokość
wału
ziemnego
między
drugiem
urwiskiem a zboczem ul. Boufałowej wyno
si obecnie już tylko kilka metrówi!

ekspertów. Wyrok

uzyskało plac pod szko-

rozporządzenia

pozostają nadal

Podkopawszy się —
śmy w swoim czasie —
na samym szczycie góry
tworzywszy w rezultacie
sko kilkumetrowej (8-9
nad którego krawędzią

Trzeci dzień rozpraw Sądu
w
sprawie dziesięciu komunistów.

.

do

wodu

Z SĄDÓW.

Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji wyjazdowej w Głębokiem rozpoznawał sprawę

Towarzystwo

jącej obok ulicy o tejże nazwie, a mime to
wszystkie dotychczasowe alarmy z tego po-

Zrobiono drugie urwisko kilkometrowe,

dze słuchało przemówień i produkcyj wokal
no - muzycznych. Propaganda zatem swój
—

łowej, niszcząc górę i zagrażając przebiega

urwiskiem zbiegającą po zboczu dróżkę,—
sa
połączenie M. Pohulanki z Porową

Trwający od soboty proces

przemó-

— Teatr Polski
(sala
„Lutnia*) Dziś
łę. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwo- „Pociąg - widmo", sztuka Ridley'a, która w
ubiegłym sezonie.
wych przyznało Magistratowi m. Podbrodzia
cieszyła się największą
dwa hektary ziemi państwowej pod budowę frekwencją. Sądząc z poniedziałkowego wzno
7-mio oddziałowej
szkoły powszechnej z wienia „Pociąg - widmo* zdobędzie nową
tem jednak zastrzeżeniem, że Magistrat prze serję pełnych pdzedstawień, publiczność bowiem poniedziałkowe
szle przedtem plan regulacyjny miasta.
wznowienie przyjęła
— Zawieszenie w czynnościach, Komenowacyjnie.
dant policji pow. Postawskiego kom. Suzań„ — Przedstawienie dla inteligencji pracuski zawiesił w urzędowaniu komendanta po- jacej. Jutro w czwartek po cenach zniżonych
steruku w Łuczaju, który zachowaniem się (od 20 gr. do 2 zł. 50 gr.) ukażą się po raz
swym sprowokował awanturę. Jednocześnie ostatni na przedstawieniu wieczornem „Pod
z tem za niewłaściwe zachowanie się wobec
pory społeczeństwa” dla inteligencji pracuwładzy zawieszony został starszy przodow- jącej, z okazji 100-ej rocznicy urodzin wielnik.
kiego dramaturga.
— Zakaz wypieku chleba pszenno - Ży— „Pieniądz leży na ulicy".
Piątkowa
tniego. Podaje się do ogólnej
wiadomości
premjera będzie nie lada sensacja, a mianoże rozporządzeniem Pana
Ministra Spraw
wicie świetnie zbudowana
sztuka Rudolfa
Wewnętrznych został zakazany z dniem 26 Bernauera i Rudolfa Oesterreichera „Pieniądz
bm. wypiek na sprzedaż chleba pszenno - leży na ulicy”, obfitująca w mocne a zarażytniego, jak też zakazany
został z dniem zem zabawne oraz przejmujące sceny.
19 października rb. przemiał żyta na mąkę
Nowość tę nigdzie dotąd w Polsce nie
o typie wyższym aniżeli 70-cio procentów.
graną, wprowadza na scenę K. Wyrwicz wyciąg z ziarna oczyszczonego
uprzednio Wichrowski. W sztuce jest zajęty cały perz obcych domieszek.
я
sonel teatru.

—

Już od kilku miesięcy pastwią się kopacze gliny nąd terenem t. zw. góry Boufa-

komunistów,

cel osiągnęła.

Przegląd koni 4-letnich.
Poczynając
11. rb. na rynku Kalwaryjskim odby-

przekroczenia

została oszukana na sumę 50 dolarów.
Zajście te miało przebieg
następujący.
Do wychodzącej z gmachu dworca kolejowego podszdł jakiś m.ody człowiek i zaproponował pomoc. Niezaradna a naiwna kobie
ta oświadczyła nieznanemu, że przybyła aby
wyrobić sobie prawo na wyjazd do Ameryki. Wówczas młody człowiek podał się za agenta biura
okrętowego i zapytał czy ma
pieniądze. Nieprzeczuwając nic złego Dubrowska pokazała banknot 50 dolarowy, który nieznajomy wziął od niej i począł ogłądać
W trakcie tego podeszła do nich jakaś kobieta mówiąc, że jest też klientką agenta.
Kobiety zaczęły
rozmawiać, a tymczasera
oszust udający agenta zbiegł. Powstała kon
sternacja, z której skorzystała „klientka” i
też skryła się.
Dubrowska została się na
ulicy bezradna. Zewezwano policjanta, któ-

przyczem

wieniem d-ra Brokowskiego.
Z wielkiem zadowoleniem stwierdzić należy zainteresowanie
szerokich sfer rodzicielskich akcją propagandową
„Tygodnia
dziecka”.
Najlepszym dowodem tego był
niezwykle liczny udział publiczności w Akademji.
Sala miejska była wypełniona po
brzegi, blisko 3000 osób w skupieniu i uwa-

RÓŻNE.

Winni

Sytuacja na górze Boufałowej
przestaje być zabawną!

ry odprowadził ją do Urzędu Śledczego.

przestępców.

rekcją p. Szczepańskiego.
„ Akademja
zakończona

go obowiązku ulegną karze grzywny do 500
zł. lub aresztu do 6 tygodni, albo tym karom łącznie.

Na

Olbrzymiej większości.

pewien

miłe produkcje chóru dziecięcego 22-ej szko
ły powszechnej
wykonanie kilku utworów
wokalnych przez dobrze zapowiadający się
chór pocztowców oraz występy zespołu muzycznego kinematografu miejskiego pod dy-

oraz winni utrudniania innym dokonania te-

„

Tow. Polski bloyd

hurtowa

Ę

w

są co

L przechadzek urbanistycznych. .

Do urzędu śledczego zgłosiła się wczoraj mieszkanka wsi Janiszek pow. Święciańskiego Olga Dubrowska i zameldowała, że

one dzia

sobistego zgłoszenia się obowiązani są mężczyźni, urodzeni w latach 1906 i 1907, którzy dotychczas nie stawali
przed komisją
poborową.
i
е
Zgłaszając się do spisu
obowiązani są
posiadać przy sobie metryki urodzenia lub
dowody osobiste, wydane przez władze administracyjne, względnie wyciągi z ksiąg sta
łej ludności, jak również w wypadku ewentualnego posiadania fachu
rzemieślniczego
lub wykształcenia odnośne
zaświadc zenie
o zgłoszeniu się w swoim czasie do rejestra
cji Winni niedopełnienia obowiązku osobistego zgłoszenia się we wskazanym termine

którym

Cukrowniciwa

komunistyczną. Podobne obławy

urządzane

zaleciło wysłanie do Wilna swych delegatów
dla zapoznania się z Wystawą Regjonalną,
Wystawa zostanie przedłużona do
dnia 1-go
października.

Bank

do-

rządzenie, ażeby każdy robotnik, który nie zjawił się do pracy w dniu święta religijnego—
był zwalniany

— Podbrodzie

Połnocnych).

40 gr. Wojskowi i młodzież ucząca się 20 gr.
Wycieczki szkolne po 15 gr. od osoby,

к

woj-

w kraju lub któ-

Regjona!nej

Klasa gry fortepianowej

EB

referacie

zamknięcia

1 października

poniedziałek

JE

w

rych miejsce zamieszkania jest niewiadome.
Zgłoszenie się do ochotniczej służby w wojsku, względnie jej odbycie, nie zwałnia od
obowiązku zgłoszenia się do spisu poborowych.
Prócz osób, urodzonych w r. 1908, do о-

"Brawie uregulowania ul. Bakszta nie pozo-

Ostateczny

wojskowej

mińskich

cownik* opuszczone samowolnie dnie pracy stanowią 11 proc. W związku z ujawnieniem tych stosunków, władze administracji wszystkich fabryk rządowych wydały rozpo-

wać się będzie przegłąd koni, które ukończyły już cztery lata. W pierwszym dniu przyprowadzone być mają do przeglądu konie,
właściciele których zamieszkują na terenie I,
Н, i Ill komisarjatów policji. Kolejne posiedzenie komisji w dniu 7-go tegoż miesiąca.

skowym Magistratu m. Wilna, w terminie
od dnia 15 października do dnia i grudnia
rb. przyjmowane będą
zgłoszenia osobiste
do spisu poborowych rocznika 1908.
Obowiązkowi zgłoszenia się do spisu podlegają wszyscy mężczyźni, urodzeni w roku
1908, zamieszkujący
stale w obrębie miasta Wilna, jak również przebywający faktycznie w tym czasie w Wilne a nie mający sta

fabrykach

nie zjawił się do pracy ani jeden robotnik fabryki „Bolszewik*, Na fabryce „Drewopra

—
od 5

— (0) Zgłoszenie się do spisów poborowych rocznika 1908. Na zasadzie art. 25.

ŚNĘj. Ścisły termin wejścia w życie powyż

"o będzie ustalony w specjalnem
łądzeniu, które wkrótce się ukaże.

zosta=

wszystkich

kazała, że przyczyna tego leży w świętowaniu przez robotników dni świąt religijnych.
Niektóre fabryki wyróżniają się specjalnie. Naprzykład na pierwszy dzień Wielkiej Nocy

wodociągowemi.

ły zatwierdzone specjalne skrzynki na listy,
które mają być umieszczone w bramie, wzg.
klatce schodowej każdego domu. Właściciele domów z pewnością nie będą zwiekali z
w interesie dobra publicznego z załatwieniem formalności, związanych z
instalacją
urządzeń listowych tembardziej, że skrzynki będą bezpłatne.

żadne

przyczem

przez Magistrat

robotami

religijnej. We

konano specjalnej lustracji.
Okazało się, że w 9-ciu fabrykach w Mińsku, w przeciągu ostatniego półrocza zanotowano 2774 wypadków „samowolnego” opuszczania dni pracy. Dalsza statystyka wy-

ulicy

— (0) Nowe znaczki pocztowe. Ukazało się rozporządzenie e wprowadzeniu w 0bieg znaczków pocztowych wartości 15 gr.
z podobizną Hewryka Sienkiewicza. Znajdujące się w obiegu znaczki 15-groszowe poprzednich edycyj są ważne aż do zupełnego
wyczerpania.
— (o) Skrzynki pocztowe umieszczone w
każdym domu. Jak już donosiliśmy, rozpo-

URZĘDOWA.
—

tej

POCZTOWA.

Pochmurno, deszcz.
Uwagi:
Minimum za dobę —0C.
aximaum na dobę 119C.
Endencja barometryczać: wzrost ciśnieja.

będzie wydawał

spadu

Rzuca się również w
oczy niejednolity
charakter chodników na tej ulicy gdzie napotykamy kolejno chodniki drewniane, betonowe i z płyt kamiennych.
Miejmy nadzieję, że teraz z kolei Magistrat zajmie się i tą uliczką, jaskrawie odbijającą swem zaniedbaniem na tle mniej -wię
cej zadawałniającego stanu przyległych ulic.
— Choroby zakaźne na terenie Wilna. W
przeciągu ostatniego tygodnia Wydział Zdro
wia Magistratu m. Wilna zarejestrował następujące choroby: tyfus brzuszny — 8 wy
padków, a w tem jeden Śmiertelny,
tyfus
nieokreślony — 2, płonica — 5, błonica — 3
krztusiec — 9, róża — 2 i gruźlica — 4.

751

ednie w m. ]

gwałtowność

Należy ubolewać, że jednocześnie z uregulowaniem tej ulicy nie
uporządkowano
łączącej ją z Wielką ulicy Sawicz, Pozostały
więc tam postaremu wyboiste bruki i wyrwy w chodnikach, a nawet ulegyły dalszemu pogorszeniu w związku z ukończonemi

jutro

Meteorologji

Z Mińska donoszą: władze bolszewimkie przystąpiły ostatnio do energicznego zwalczania szerzącej się wciąż propagandy

w kilku miejscach urządzono niewielkie scho
d y.

Stanisława
DI

zakładu

osłabić

owa ofiara oszastów wileńskich

Wzrost religijności wśród rokofników mińskich.

kres tej

swoistej

mineralnychi
Przechodzień,

Na srebrnym ekranie.
; „Inga i jej trzej ojcowie”.
(kino Miejskie):
„Pod powyższym tytułem wyświetla obe
cnie kino Miejskie komedyjkę niemiecką z

życia młodzieży.
. Wątek
zasadniczy
tej niefrasobliwej
historji polega na tem, že trzej młedzi
chłopcy—dzieci zamożnych rodziców, podczas jednej ze swych wycieczek wakacyjnych znajdują na drodze dziecko, którem
się zaopiekowują następnie, łożąc wspólnie
ną jego utrzymanie i edukację.
Gdy po kilkunastu latach dziecko wyrasta w uroczą dziewoję,
zaś chłopcy
na
dorodnych młodzieńców,
dopieroź
smalić

praszają tragiczny nastrój, Widać, że dzie- do niej cholewki! Na tle tych włąśnie konciom dobrze jest w tej szkółce,
pogodnych i pełnych dobroci

Jakiem

wielkiem

pod opieką
opiekunek.

dobrodziejstwem

dla dzie-

ci pozbawionych wzroku, nieraz krzywdzonych przez otoczenie i bezbronnych, jest taka szkoła z internatem, który zastępuje im
dom rodzinny!

kurów

o rękę dziewczyny

sowizdżałą

po-

między nią a trzema rywalami zachodzi
szereg zabawnych qui pro quo i efektownych przygód, które wypełniają aż 10 aktów
tego obrazu, ponieważ jednak akcja toczy

się żywo, nieraz przytem

wśród

małowni-

zdrowego

humoru,

czej przyrody, artyści grają dobrze, a w ca

łej sztuce

jest

dużo

film ten ogląda się z zadowoleniem.
Dzieci pozbawione jednego, mają szcze
Muzyką — jak zwykle w tem kinie —
gólnie wrażliwe zmysły, to też muzyka od - dobra.
Alfa.
grywa

lę.

w

życiu

Niestety,

niewidomych

zbyt

małemi

olbrzymia

funduszami

ro-

roz-

porządza szkoła na
Antokolu i dzieci nie
mają tak bardzo upragnionych * instrumentów, ani radja.
Od dzisiaj otwieramy w „Słowie* ru-

brykę ofiar na radjo dla dzieci ociemniałych,
w nadziei, że nie będą
czekać na przyjemność
tów radjowych.

one musiały długo
słuchania
koncer-

Li

Ze świafa.
—

Wygasły

Sz.

zredukowanego

Czytelników polecamyĘ
niższego

narjuszą
8
kolejowego,
gruźlicę, obarczonego
skawe

ofiary

funkcjo: „jj

chorego
rodziną.

па
Ła-

przyjmuje adm. „Słowa”

zamiesz-

dycja odkryła kolonję tubyłców, zamieszkującą wygasły krater na szczy-

cie wulkanu

iarności

wulkan

kały przez ludzi. Jak donoszą z
Sydney, w Australji naukowa ekspena

Long

Island,

100

kilometrów od wybrzeża Madang
w
Nowej Gwinei.
Gdy ekspedycja dotarła do brzegu olbrzymiego krateru, ujrzała wiel-

kie, na 6 kilometrów

kwadratowych

KNA
wez RTEWAIEWNE*
jezioro, głębokie na 700 stóp. Z jed- PRZNZEMERENE
bu- 4 EADOWANIE
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nej strony jeziora piętrzyły

a mająca

za zadanie

tej zagadkowej

bliższe

AKUMULATORÓW

osady

zbadanie

0

ludzkiej.

|

eg

PETERS
RKT ANET
IIS

Środa dnia 26 września 1928 r.
z

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
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17,00
17,20: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.

17,20—17,35: Komunikat
dzieży Polskiej.
17,35—18,00:

Kronika

Związku

Koncert

kiestra

P.

popołudniowy.

R.

pod

dyr.

z

Wykonawcy:

Jozefa

Or-

Ozimiń-

skiego, Wincenty Jakubczyk (klarnet) i pre
fesor Ludwik Urstein (akomp.) W programie utwory: Webera, L. Spohra i Mendels-

sohna.

_19,05—19,30: „Anglja współczesna” (Imperjum)
odczyt wygłosi
docent
USB. gr.
Wandą Januszkiewiczówna.

19,30—19,50: „Vój
danka -зга wygtosi
Polski*

ratura*— wygłosi
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Agencja „Barnetti Spółka”.
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nie przy-

Barnett gwizdnął. PerspektyBenie przerażała go wcale.
spojrzał nań z ukosa, a w оjego można było wyczytać niesię mógł obyć
Ach, gdybym

handlo-

wej, stenografji, nauki
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Vim sprzedaje się w małych paczkach jak również
i w dogodnych puszkach.

©>

266%

>

EA

Z
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П5 ОЕ

ŁGUBY
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BASEBNCWANCZEAW

»ygubione: Index U.
prawa, kalihandlu,
grafji, pisania na ma- Z S. B. Nr 4011 i

4— pismo P. K. U.
szynach,
stwa, _ towaroznawangjelskie:0, Wjino-Miasto L. 35866

„francuskiego,niemieckiego, pisowni (Orto-

grafji) Po ukofczeniu świadectwo. Żądajcie PZ

od stłumionego łkania. Gdy weszli do
zasłoniła

Vim może być używany
nietylko do naczyń
kuchennych lecz również do wszystkiego w domu
co tylko wymaga czyszczenia i polerowania.

obszaru

< domina:

buuczają listownie:
rachunko- ЧОБ
chalterji,

wości kup eckiej, ko-

'Trzeć przedmioty wilgotnym gałgankiem posypanym Vim'em,
a następnie doprowadzać do połysku miekką ścierką.

całkowitem zabudowaniem,
niedaleko miasta sprze-

fa-

szybko

firankę.

Be-

„ zaliczeniu
wojskowej,
na imię

Henryka

gankiewicza
niają

się.

wanów.

służby
wydane

Cy-

unieważ—0

Za

Lever Brothers Limited, Anglia.
V.P.zo—22

nieduży, okrągły pokój, który wychodził na szeroki balkon wiszący nad Sekwaną.

Tutaj

da

usiedli. Pani

Fougeraie

co z boku, przy oknie. Bechoux

Inspektor

się

trzecią salą znajdował

nie-

rozpo-

szął opowiadanie:
— Otóż przed kilku tygodniami, w
piątek, czterech członków klubu, zosta

choux przedstawił jej Jima Barnetta: ło tutaj po dobrym obiedzie, na partyjdetektyw, o kę pokera. Byli to czterej przyjaciele,
— Oto Jim Barnett,
żonaci,
Trzej
którym mówiłem pani, jako o jedynym wielcy przemysłowcy.
Alfred
i:
rowan
udeko
,
rodzin
e
pani
ojcowi
uratować
mogącym
człowieku,
Batimęża, — a zwracając się do niego do- Auvard, Ravul Bysen i Ludwik
nieżonich,
od
zy
młods
y,
Czwart
net.
dał, — pani Fougeraie, żona inżynienaty, nazywa się Maksymiljan Tuillier.
ra Fougeraie, którego oskarżono...
Około północy przyłączył się do nich
— O co?
młodzieniec Paweł Erstein, bardrugi
— O morderstwo.
człowiek i wkrótce oni tylbogaty
dzo
Bey
Zgorszon
cicho.
Jim gwizdnął
ko pozostali w klubie przy grze w Dachoux spojrzał nań groźnie.
a. Erstein, gracz zapalony trzyccarat
mój
ale
— Niech pani wybaczy,
mał
bank.
weselszy,
tem
jest
Barnett
przyjaciel
im trudniejszą ma sprawę do wyjaśnie
Bechoux wskazał jeden ze stołów
nia.
i ciągnął dalej:
Auto skręciło w bok. i zatrzymało
— Grali przy tym oto stole. Partja
się przed dużym domem, w którym na
z początku spokojna, rozpoczębardzo
Norklub
się
trzeciem piętrze mieścił
ta w usposobieniu wesołem, coraz barmandzki.
dziej stawała się poważną, w miarę,
—
Bechoux,
rzekł
— Tutaj, —
wygrywać. Szczęwielcy przemysłowcy z Rouen i jego jak Erstein zaczął
niezwykle. Coraz
mu
ywało
dopis
okolic, zbierają się na pogawędkę, czy- ście
gracze podowani
rączk
rozgo
ej
bardzi
zy
tanie gazet i grę w karty. Najwięks
los drwił
y
okrutn
ruch panuje tutaj w piątek, gdyż jest wajali stawki. Lecz
ej nad
czwart
O
ie.
osiern
niemił
Przed z nich
to dzień giełdowych operacyj.
ali
przegr
cy
ysłow
przem
wielcy
ranem
słuprócz
południem niema tu nikogo,
któdze,
pienią
żby, mogę swobodnie przedstawić pa- wszystkie co do grosza
, by
nu warunki, w jakich się odegrał ów re wieźli z Rouen do swych fabryk
r
Tuillie
ików.
robotn
i
weksle
ć
opłaci
dramat, o którym mamy mówić.
osiemsłowo
na
ał
przegr
tego,
prócz
umeładnie
sale
duże
trzy
Minęli
biowane, pełne miękkich mebli i dy- dziesiąt tysięcy franków.

Redaktor odpowiedzialny Witold W oydyłło.

gospodyni szczyci się wzorowo
raz wypróbował Vim, ten bez

niego obejść się nie może.

przeszło

-0

A

eż

arcelę

Nr

Sekuło-

3,

ZBANKI, imbryki i wogóle wszystkie naczynia kuchenne,
powinny być zawsze idealnie czyste i lśniące.

Nic dziwnego, że każda
Kto
utrzymaną kuchnią.

dowiedzieć się

=

RÓŻNE

koresponden-

prof.

D

Magdaleny 4-1, na 4
pokoje
w _ centrum

_ otrzymać

cyjne

lotniczy

Zamienie
amienie

małej

bez ciebie, — zdawały się mówić te
oczy.
Wyszli na ulicę. Piękne auto czekało na nich, poprzez szybę Barnett
ujrzał w niem damę o pięknej, tragicznej twarzy, pobladłej ze wzruszenia.
Oczy jej pełne były łez, a usta drżały
auta,

z:
2

w re-

6 pokoi przy ul.Marji

ursą
ukończy:
RZE

FRERYCZNE

franków.

ь

I.

wicza, Warszawa, Żó- I

wyboru, zresztą

mam nadzieję, że ta sprawa
niesie panu dochodu.

Święciany,

Kościelna,
Wł 1) Har-aż
PIN

respondencji

GENY

е

Maior Kollert. 0-9g65

No-

wać, zna się na gospodsrstwie wiejskiem
Przyjmę
posadę do
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sto tysięcy

Lida, 5 pułk

kiero-

Tatarska 3 „Bar“.

Tel. 949.

ТЕЫ

Oferty proszę

chowe

roz-

Jim
później, Elżbieta wa ta
Trzy miesiące
przyjęła u siebie bardzo choux
Lovendale
eleganckiego młodzieńca, który zapro- czach
listu Nr. 14 za pokój.
ponował jej nabycie
królów

PODZIEJĄJI

am

Ner
y
R
bez poszukuję

hcesz

Targ trwał dosyć długo. Elżbieta radziła się z braćmi, bogatymi piekarzami w Londynie. Najpierw . odmówili

— Cóż zrobić, właśnie zbieram ko-

lekcję autografów

k

p

bufetowa i kelnerka

państwowych na rafy.

КЗ САЕ
AS L

się domyślił?

pożarów.

i

„oooi

"Wodada

23 m. 24, ой 4—7.

Wychodząc ze stacji, Jim Barnett
spotkał inspektora
Bechoux,
który
chwycił go pod rękę i pociągnął za sobą.
— Nie mamy ani chwili do stracepięści. Zrozumiał, że „Agencja Barnett nia! Sytuacja z każdą chwilą staje się
i Spółka':* miała specjalny sposób ścią poważniejszą.
— Nieszczęście nie wydałoby mi
gania opłaty za usługi, przez nią wyświadczane. Teraz jasnem stało się dla się o wiele większem, gdybym znał jeniego w jaki sposób Jim Barnett, nie go istotę, — zauważył logicznie Barbiorąc, jak przysięgał, ani centyma od nett. — Przybyłem tu na skutek pańswych klientów,
mógł żyć bogato i skiej depeszy, ale nie mam najmniejszego pojęcia, o co chodzi.
wygodnie.
.
— Tak, zrobiłem tak umyślnie.
Bechoux podszedł do detektywa i
— Czy pan już przestał obawiać
szepnął:
у
— Pan ma ładne zdolności! To ka- się mej współpracy?
wał godny Arsena Lupina.
i sposób
nadal
panu
ufam
— Nie
— O co chodzi? — zapytał tamten w jaki reguluje pan swe rachunki nie
z miną niewiniątka.
podoba mi się bynajmniej. Ale w da—

:i

30.

_ języka
francuskiego i może

rodziny. Portowa

gniewdny sędzia śledczy. — Ja cię nau
czę mówić prawdę, oddasz mi ten list!
W tej chwili oczy inspektora BeBarnetta.
choux spoczęły na twarzy
Jim uśmiechnął się. Bechoux zacisnął

—

którego

„Drut Kolczasty*

Koncert gry filmowej! Żądza szalu i upojenia uroczej

poszukuje zaj
dla M М

samotnego

Bechoux rozpoczął natychmiast po stanowczo, potem usiłowali się targoszukiwania i znalazł fajkę, wysypał z wać, wreszcie ustąpili.
Dystyngowany gentleman uzyskał
niej popiół. Ale nie było w niej żadnego listu, ku wielkiemu, jak się zdawała sto tysięcy franków.
zdziwieniu Leboca. Zmieszanie, jakie
Ш.
okazał zbrodniarz, oburzyło p. Formerie.
Trzeci występ Barnetta.
— Kłamca,
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Po raz pierwszy w Wilnie! Wieiki erotyczny dramat życiowy w 10 wielk. akt:
(Kiedy serca się palą). W roli
pięknej i naiwnej
siedemnastolatki, która
wpadła
sicła uwodziciela Helena Chadwick. W roli zdradzonego męża i nieszczęśliwego
cdi
kobiety, którą męczyły pokusy wielkiego
miasta
która, poszła za głosem
zmysłów,

to miłoscią

w Wilnie.
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sportowy i inne.

Ostrobramska

Kino „Bittadily”

st. kol.

Nadleśnictwie

(przetarg

nl.

6. -

i SM

Ofertę z kwitem
na wpłacone do Kasy
Dyrekcji wadjum w wysokości 3 proc. od
zaoferowanej
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należy nadesłać
do Pre
;
.
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„Wiera Mirtowa
żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja jakobini, Grzegorz Chara słynny A
di
Stanisławskiego, oraz nawybitniejsi artyści scen
moskiewskich i europejskich.
Wzbudzaja
zachwyt widzą
olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel-Łunaczarskiej. Szalone napięcie. Wstrząsająca, pory*
wająca, potężną
gra. Głęboko psychologiczne momenty
przeżyć i cierpień. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15

Siejsii Kinematogral

Nadleśnictwa — osada Lipówka st.

й В. Н
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Honorowe

Oszmiana).
Osobom zaniteresowanym udziela się informacyj w wyżej wskazanych Nadleśnictwach oraz w Dyrekcji Lasów Państwowych
M WE
w godzinach urzędowych ul. Wiel-
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filcowych
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—
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nąjnowsza sensacja doby obecnej. Film, który podbił wszystkie umysły i serca
Dzisi Najwieksza
[66 arcydzieło pg słynnej sztuki Lwa Urwancewa. W rolach głównych: Rozenel-Łuna.
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1928 r. na sprzedaż

20,15-—20,25; Komunikaty.
20.30 22.00: Transmisja z Waszawy:
Koncert kameralny. Wykonawcy: kwartet
Ozimińskiego,
Irena Cywińska (sopran) i
prof. L. Urstein
(akomp.). W
pro;
ie:
Beethoven, Ra
i Bin)
МОНЕ

października

morgonie).
17-go
październ.

OGŁOSZENIE,
Dyrekcja

odczyt z działu „Lite-

w Wilnie

STOŁPECKIEM — (przetarg odbędzie się w
m. Stołpcach w Magistracie).
SKIE
październ. w Nodleśnictwie WILEJSKIEM — (przetarg odbędzie się w lokalu Nadleśnictwa przystanek Kurzenice).
16-go październ. w Nadleśnictwie SMORGOŃSKIEM — (przetarg odbędzie się w
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4534 —

wesoly raid“ pogaartysta Teatru Pol-

skiego, Karol Wyrwicz-Wichrowski.
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„Dziesięć
lat
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1i-go

Dyrekcja Kolei Państwowych
w Wilnie
ogłasza przetarg publiczny na dzień 16 paždziernika 1928 r. na dostawę 30.000 m3 żwi
ru arfowanego kopalnianego lub rzecznego.
Termin składania ofert z dołączonym dowodem stwierdzającym
wpłacenie wadjum
w wysokości 2 proc. oferowanej wartości—
wyznacza się do godziny 12-ej dnia 16 października r.b.
Bliższych informacyj,
dotyczących wymienionej dostawy udziela
Wydział Zasobów D.K.P. w Wilnie, III piętro, pokój Nr.
40 codziennie od godziny 11 do 13-ej.
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Państwowych

4-g0 październ. w Nadleśnictwie USZAŃ

OGLOSZENIE.

Mło-

dziecięca* omówi

Wróżka-Dzieciolubka.
18,00—19,00: Transmisja
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ė

SKIEM — (przetarg odbędzie się w leśniczó
wce w miasteczku Kraśne nad Uszą.)
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niniejszem podaje do wiadomości, iż zostały wyznaczone przetargi ustne i za pomocą
ofert pisemnych na sprzedaź drewna na pniu
systemem powierzchniowem w terminach i
Nadleśnictwach następujących:
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Obwieśzezenie.

i NAPRAWA

dowle na palach, z których
wznosił
się dym. Spadziste Ściany krateru nie
TANIO, FACHOWO, SZYSKO,
pozwoliły ekspedycji zejść w głąb, by
się bliżej przyjrzeć owej
tajemniczej g Tanie inajtrwalsze akumulatory anoi inne. B
dowe, katodowe, samochodowe
kolonii.
Elei
Akumulatorowe
Zakłady
do
nigdy
Mieszkańcy tej kolonji
ktrotechniczne
tychczas nie weszli w styczność z inElektronymi mieszkańcami Long Island. TeTechnik
Michał Girda
raz przygotowuje się nowa
ekspedyWilno, Szopena 8. (przy dworcu)
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Bechoux

odetchnął

głę-

boko i mówił dalej:
— I nagle Erstein zdobywa się na
nadzwyczajny gest, dowód bezinteresowności i szlachetności: podzielił całą wygraną na cztery części, a te jeszcze na trzy i zaproponował rozegranie
tych sum w ciągu trzech ostatnich partyj. Partnerzy
zgodzili się
chętnie.
Szczęście odwróciło się od Ersteina i
w ten sposób, po całonocnej grze, nikt
nic nie wygrał, nikt nie przegrał. * |
— Tem lepiej, — zawołał Erstein,
wstając. — Wstyd mi było tej wygranej. Głowa mnie boli, chodźmy na balй
:
kon wypalić papierosa!
Wszedł na balkon, ale nikt nie ruszył

się

z

miejsca,

rozprawiali wesoło

zmęczeni

spotkanego

znajdowali.
uprzedzając

lokaja 0 tem, že p. Erstein

pozostał jeszcze na balkonie.
— O wpół do piątej wyszli z klubu. Auto Alfreda
Auvard,
odwiozło

wszystkich do domu, jak to było w
zwyczaju.
nę

—

Lokaj

na

wyjście

|ózef czekał
p.

Ersteina,

całą godziwreszcie

zmęczony bezsennością udał się na poszukiwania p. Ersteina i znalazł
go
martwego na kamiennej podłodze balkonu.
Inspektor Bechoux przerwał znów.
Pani Fougerie spuściła głowę. Jim Bar
nett obejrzał z inspektorem balkon i
rzekł.
— Teraz mówmy jasno, Bechoux,
śledzco stwierdziło dotychczasowe
two?...

Śledztwo

stwierdziło,

że Pawdl

przedmiotem w skroń, i że uderzenii
to było

przyczyną

natychmiastow!

śmierci. Żadnego Śladu walki nie od
kryto; jedynie rozbity

zegarek,

któr

go wskazówki zatrzymały się na pięć
dziesięciu pięciu minutach

czyli

dwadzieścia

po czwarte

minut po wyjści

czterech
przemysłowców,
może by!
świadectwem, iż zbrodni dokonano

tym czasie. Nie było śladu kradzieży
pieniądze,

pierścionek,

zegarek,

wszy

stko pozostało nietknięte. Żadnego Śl
du mordercy, który nie mógł wszakź

wejść ani wyjść nie mijając przedp0E
koju, gdzie drzemał lokaj Józef.

gracze

nad ciężkiemi pe-

rypetjami, w których się
Wreszcie opuścili klub,

—

Erstein został uderzony jakimś ciężkiń

—

A

więc,

—

wtrącił

Barnett,

|

śledztwo nic nie wykryło?
— Owszem.
Bechoux

zawahał

się i rzekł:

— Tak, znamy bardzo
poważni
podejrzenie. Jeden z mych tutejdzycć
kolegów zauważył, że balkon, na kt
rym dokonano zbrodni, styka się pr
wie z balkonem
sąsiedniego
dom
Otóż w mieszkaniu tem, sąsiadujące!

z klubem, mieszka inżynier Fourgeraić
Dnia tego był on nieobecnym

od rafi

i pani Fougeraie wprowadziła nas d
pokoju męża, który właśnie łączy Si
z owym balkonem.
Barnett
wyjrza
przez okno i zauważył:
o

— Tak, bardzo blisko, z tatwošci4
można się przedostać z jednego- balk0”
nu na drugi, ale nie mamy żadnego do”

wodu,

Drukarnia „Wydawnictwo

że

tego

dokonano.
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