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Strajk powszechny w

M.

|———M MB

odbędzie
WARSZAWA,

Strajk powszechny w :Łodzi
jako
skutek demagogji rywalizujących mięsobą

związków

zawodowych

do-

szedł do skutku. Pierwszy dzień strajku przeszedł zupełnie spokojnie. Nigdzie spokój
nie został zakłócony.
Tramwaje, ktore w godzinach porannych ukazały się na mieście,
po
odbytem zebraniu pracowników tramwajowych zostały wycofane do remiz.
W godzinach przedwieczornych strajk
objął wszystkich pracowników
tramwajowych.
Małe zajście na tem tle
wydarzyło się na ul. Piotrkowskiej,
gdzie delegaci strajkujących
pracowników tramwajowych zatrzymali wagon

i starali

się

przemocą usunąć zeń

W O.

publiczność i obsługę wagonu.
lnterwencja policji doprowadziła do aresztowania jednego
z awanturujących
się pracowników tramwajowych.

Stacje telefoniczne

zostały

obsa-

Ww"

R

FC

dzone przez wojsko.
W ten sposób
komunikacja telefoniczna na specjalne
trudności nie natrafia.
W gazowni odbyło się w godzinach

przedwieczornych

zebranie

pra-

cowników, którzy postanowili
porzucić pracę.
Dopływ
gazu
dla celu
oświetlenia
ulic nie został narazie
wstrzymany, co
ma jednak nastąpić
jutro.
Pracownicy gazowni dążą
do
bezwzględnego zaostrzenia strajku na
terenie gazowni
w dniu jutrzejszym
przez wycofanie całej obsługi z wy-

jątkiem kilkunastu

pracowników,

nie-

zbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i czuwania nad kotłami.
Kilka zajść zdarzyło się na robotach publicznych, prowadzonych przez
magistrat. Kilku delegatów
strajkują<ych robotników domagało się porzucenia pracy przez wszystkich robotników,
zatrudnionych
przy
robotach
ublicznych. Po południu roboty publiczne przerwano.
Na terenie magistratu strajk objął
wszystkie kategorje pracowników,
z
wyjątkiem wydziału opieki społecznej,
_ który dziś wydał około 20.000 obia„dów dla strajkujących i rozdał kilkanaście tysięcy bochenków chleba.
W kilku punktach miasta strajkujący zatrzymali taksówki, żądając od
szoferów zaprzestania
jazdy po mieście.
Na mieście zjaw.ło
się mnóstwo
autobusów, które utrzymują ruch pasażerski między głównemi punktami

miiasta. Autobusy te przybyły

z

po-

bliskich miast.
Strajk objął również
Kasę
Chorych, gdzie czynne jest tylko pogotowie dla nagłych wypadków
oraz dyżurni w poszczególnych lecznicach.
Dziś zgłosili swój akces do strajku robotnicy
przemysłu
gumowego,
którzy zażądali podwyżki płac.
Zastrajkowali również kelnerzy. Szereg
zakładów gastronomicznych i cukierni
był zamknięty.
Niektóre
cukiernie

obsługiwali sami właściciele oraz kucharze.

Rząd

wobec

starając

strejku.

się skłonić

stro-

ny do ustępliwości
wzajemńej i wytworzyć warunki umożliwiające porozumienie. Starania te nie zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem.
Na

konferencji, poprzedzonej przez kilkakrotne narady z obu stronami w dn.
8 b. m., po całodziennych naradach
w ministerstwie
ny w

dalszym

ujawniło
ciągu

się, że stro-

zajmują

zastrzeżeń

co do rozmieszczenia

stano-

wisko nieustępliwe i że o osiągnięciu
Porozumienia mowy
być nie
może.
Celem więc
umożliwienia wyjścia z
martwej
sytuacji,
zaproponowałem,
jako platformę do porozumienia, po-

zwrócenia się

związku

zawo-

W

dowego robotników przemysłu włókienniczego w Łodzi do ministra pracy
i opieki społecznej o podjęcie
nanowo pośrednictwa w sprawie zatargu w
przemyśle włókienniczym — wyznaczona została w ministerstwie
pracy
i
opieki społecznej konferencja między ;przedstawicielami pracodawców i robotników na czwartek dnia 18 b. m. o g. 11 przed południem.

Komintern

wtrąca

swoje twa

grosze.

MOSKWA. 16.10. (PAT). Komitet wykonawczy komunistycznej Międzynarodówki
wydał odezwę do proletarjatu polskiego, wzywając do poparcia zamierzeń strajku powszechnego w Łodzi.
Odezwa zapowiada,

iż proletarjat

ZSSR

wolucyjny proletarjatu polskiego.

Tłumy

przerwały

LAKEHURST.

podtrzyma

w

pełnej

mierze

Wczoraj

w chwili

„Zeppelina"
tłumy
zniecierpliwione
długiem
przerwały kordon policyjny, przeszkadzając
w
cej do umocowania sterowca do masztów.

wysiłek

re-

wylądowania
oczekiwaniem
akcji, zmierzają-

cono

„Zeppelina“

Lady

Drummond

ošwiad-

niezwykle
ciekawa i przyjemna. Lady
cierpiała nieznacznie tylko na chorobę powietrzną.

Drummond

Lady. Drummond zaznaczyła, że załoga sterowca odczuwała tylko
słabe wstrząsnięcia wówczas,
gdy ster ponownie
był uszkodzony.

Niegościnie przyjęcie lotników przez policję amerykańską.
Traktowała
BERLIN.

16.10.

ich jak szmuglerów

(PAT).

Dzisiejszy

„Vorwarts*

i rzezimieszków.

przynosi

obszerny

wywiad

z pru-

skim ministrem Grzesińskim, który brał udział w locie „hr. Zeppelina”, jako przedstawiciel Rady Państwa Rzeszy.
Minister nazwał w tym wywiadzie bez, obsłonek zachowanie się policji amerykań
skiej w stosunku do pasażerów „Zeppelina" jako niesłychane, Pasażerowie sterowca byli potraktowani w ten sposób jak gdyby byli podejrzani o zamiar szmuglowania. Policja
amerykańska miała otoczyć pasażerów kordonem natychmiast po wyjściu ich z kabin i
zaprowadzić ich do urzędu celnego, gdzie rewizja paszportów i bagażów trwała 4 godziny. W czasie konwojowania kilku pasażerów miało być maltretowanych. M in. generalny

konsul

niemiecki

w

Nowym

Yorku

miał

być

potraktowany

niezwykle

brutalnie.

Minister Grzesiński oświadczył w tem wynurzeniu, że gdyby policjanci pruscy zachowali się podobnie jak policjanci amerykańscy na lotnisku w Lakehurst, to zostaliby
tego

samego dnia wydaleni ze służby.
Minister Grzesiński oświadczył że

tylko

ze

względu

na

nieoficjalny

charakter

tej

podróży nie będzie tym razem składał jakiegoś zażalenia,
„Vossische Ztg* donosi, że największe trudności powoduje kwestja filmu naświetlonego

w

czasie

podróży

sterowca

przez

znajdującego

się na pokładzie

operatora

Ufy.

;, Pomimo niesłychanej uprzejmości jaką po brutalnem zachowaniu się policji okazał podróżnym komendant komory celnej, oświadczył jednakże, że nie może się zgodzić pod
żadnym warunkiem na wysłanie tego filmu z powrotem do Niemiec bez uprzedniego wyświetlenia

sterowiec

i skontrolowania

przelatywał

ponad

go.

Prawa

punktami

amerykańskie

nie

pozwalają

n

ato,

ponieważ

posiadającemi znaczenie wojskowe.

Kiedy
się roznoczną rokowania ewakuacyjne?
BERLIN. 16.10. (PAT). Korespondenci londynscy „Berliner Tagebiatt" i „Vossische
Ztg* donoszą, że według oczekiwań londyńskich kół politycznych rokowania ewakuacyjne rozpoczną się dopiero
znany będzie już wynik

z końcem
wyborów

listopada a może i później. Do tego
prezydenta Ameryki, a ministrowie

bowiem czasu
Chamberlain i

Stresemann obejmą z powrotem urzędowanie.

:

Zmiana usiroju państwowego

w Esfonii.

"RYGA. 16.10. (PAT). Z Taliina donoszą, o krążących tam pogłoskach,
stery rządowe nosiły się z zamiarem zmiany ustroju państwowego.

jakoby

Zmiany mają dotyczyć głównie ustalenia charakteru urzędowego naczelnika państwa, który jest obecnie jednocześnie i premjerem. Chodzi o rozdzielenie tych funkcyj,
dotychczasowy bowiem stan rzeczy wywołuje wiele niedogodności. jednocześnie ma być
też przeprowadzona redukcja ilości ministerstw do siedmiu.

Bezpieczeństwo

na kolejach sowieckich

pozostawia wiele do życzenia.

RYGA.

16.10.

(PAT).

Z Moskwy

donoszą,

że w tygodniu

ubiegłym

w

drodze

po-

między Leningradem a moskwą zostało ograbionych w pociągu kiiku pasażerów. M. in.
okradziony został także fiński poseł w Moskwie Arti, któremu zabrano 16 tysięcy marek
krążących

pogłosek

ważne

dokumenty

polityczne.

zaburzenia na fle strajku w południowej

Wajji

NEW-CASTLE, 16. X. PAT. Wiadomości
z południowej Walji podają, że
doszło tam do nowych zaburzeń na tle strajku.
Strejkujący w liczbie 400 zaatakowali pracowników portowych i wolontarjuszy. Oddział policji zmuszony był do zaatakowania napastników przy użyciu
pałek gumowych, ażeby odeprzeć napad. 20 osób przewieziono do szpitala,
Strejkujący rzucali się na wolontarjuszy ogromnemi
kawałami węgla.
Władze podjęły wszelkie zarządzenia ochronne.

Częściowe zadośćuczynienie niemieckie w sprawie
zatopienia

poiskiej

łodzi

rybackiej.

HAMBURG. 16.10. (PAT). Urząd morski Hamburgu rozpatrywał w ostatnich dniach
sprawę znanego w Polsce kapitana parowca „Sachsen*, który w dniu 20 lipca w pobliżu
Gdyni zderzył się z łodzią rybacką, wiozącą 10 polek, powodując niebezpieczeństwo za-

tonięcia tej łodzi.

PE

sią

W sprawie powyższej, w której kapitan okrętu Seeck skazany już był przez sąd
polski na grzywnę pieniężną i na karę więzienia, urząd morski Hemburga wydał orzecze-

nie uznające, że kapitan Seeck ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowany przez sie
bie wypadek.
‚
eż
На
S
Orzeczenie
i jednak dalej, że urząd morski nie zajmuje żadnego stanowiska
w stosunku do innych zarzutów,
uznać ich za udowodnione.

podnoszonych

ze

strony

polskiej

ponieważ

Gizie są ształziy obiegające Polski.

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

nie

może

czasie

Za tekstem

poloneza.

Podczas

jak olbrzymi polip
syjskiej i ssawki

16.

10 @

lonezie osierocony stolik

Niezadowoleni
z układów
nie- morskich franko-angielskich. Ko-

nierozpie-

czętowane talje kart i stały dwie
zapalone świece. Po skończonym

po-

wynoszono.

zwyczaj
— pamiątka

po Katarzynie Il-iej, która zawsze gra-

ło

niezadowolonych

Należą do nich

Niemcy,

się

zwiększa.

albo udają,

że należą. Raczej to drugie. Naszem
zdaniem, układ franko-angielski morski o tyle nie jest skierowany
prze-

ła w karty
podczas
poloneza. Nie
wiemy, czy przydworni spirytyšci
u- ciw Niemcom, bo, jak to twierdzimy
anglo
- franko-nietrzymywali, że duch
złej i potężnej stole, kooperacja
carycy zjawiał się do tego jej włas- miecka na terenie Ligi Narodów stwarza dobre
warunki
dla powstania
nego z przed laty stolika?
Duch Marji Teodorówny,
która przymierza anglo-franko-niemieckiego.
zmarła w ubiegłą sobotę, / nie będzie Naszem zdaniem, Niemcy nie wyrzemiał takich wygód w
peregrynacjach kają się reasekuracji Sowietów, ale
czy, jeśli kto
w „Aniczkow—dworiec", przed który to tylko reasekuracja,
aby się
tak niedawno jeszcze zajeżdżały ka- woli szantaż dla tego tylko,
lepiej
usytuować,
postawić
w tym
rety ze stangretami
w purpurowych
locarneńskim,
pacyfistycznym,
europelerynkachi trójgraniastych, stososowanych kapeluszach. Matka Mikołaja pejskim anglo-franko-niemieckim
Il-ego zmarła w sobotę 13 października juszu. To też, jak czytamy wywiad
w Jzwiestjach,
w
w swej willi, położonej na półdrogi od p. Hellpacha
którym
niemiecki
publicysta
mówi
Kopenhagi do miasteczka
Helsingór.
Droga asfaltowa wije się u stóp willi, o współdziałaniu Stanów Zjednoczoa przed
nią biegną
fale Bałtyku. nych, Niemiec i Sowdepji i powołuje
kooperacja
poliPrzed cesarzową stał portret jej mężą się na to, że taka
tyczna
byłaby
siłą
niezrównaną,
mai czytano jej w ostatnich godzinach
my
wrażenie
szantażu.
To
są
te
groźbajki Andersena
po duńsku.
Czy
by niemieckie, rzucane » w powietrze.
życie jej nie było złą bajką?..
To nie jest wypadek polityczny Zeppelin jest także rzucony w powieŚmierć cesarzowej wdowy. W walce trze i to także groźba porozumienia się
pomiędzy bolszewikami
a emigracją z Ameryką, przeciw Europie. To wielmonarchistyczną sympatje nasze Oczy- ki wypadek polityczny ten przelot ZepJaka szkoda, że
wiście są po stronie monarchistów. pelina do Ameryki.
"Niestety, czasem ta emigracja sprawia pp. Idzikowskiemu i Kubali pękła ta
wrażenie, że czeka tylko na emgage- rurka.
Prócz Niemiec,
niezadowolone są
ment do filmu i ancien regime, jakie
Te są niezadowolone
często ' goskino
raczy
aranžowač. także Włochy.
naprawdę.
To najciekawsza stronica
Niestety!
.
Dlaczego niema zabójstw te- dzisiejszej polityki, to ta „rywalizacja
rorystycznych w Sowietach? Dla- italo-francuska. To jest jedyna prawwojna
czego? Przecież reżim sowiecki jest dopodobna wojna w Europie,
bardziej znienawidzony, niż dawny re- Francji z Włochami.. Włochy poszły
dalej w swoim proteście przeciw anżim carski. Dlaczego?
inorI na to damy nieprzyjemną,
złą, glo-francuskiemu porozumieniu
skiemu,
aniżeli
Stany
Zjednoczone.
cyniczną odpowiedź, lecz temniemniej
»Wreszcie Lloyd
George.
Gazety
prawdziwą:
dlatego, bo system
cesarskiej policyjnej: prowokacji
różni: amerykańskie snobizują się do tego,
się od obecnego systemu
policyjnej że na ich szpaltach pisuje Lloyd Geprowokacji
Sowietów. Cesarska pro- orge. Polityk ten też grzmi ze szpalt
przeciw
anglowokacja
policyjna
„pracowała*
w prasy amerykańskiej
francuskiemu
porozumieniu
morskieznacznie gorszych warunkach.
Góra
ledwie ją znosiła, a co chwila taki mu. Amerykanie mu płacą z ochotą,
czy inny minister gwałtownie chciał bo płacą jednocześnie i za artykułyi
Podobno ta wstrętna fizwalczać własnych prowokatorów. We za poglądy.
wspomnieniach
swoich
sam
Witte gura znów w Anglji wypływa. Podobchwali się, że namiętnie
poszukiwał no ma szanse dojścia do rządu, gdyż
jakichś dwuch pokoi w którymś
z najbliższe wybory w Anglji mają zgo*
urzędów, gdzie drukowano prowoka- tować klęskę konserwatystom. Byłoby
cyjną bibułę. Wogóle prowokacja by- to dla Polski fatalne. Cat.
ła traktowana po macoszemu. Dlatego też „biedaczka* „uciśniony
kopciuszek* uciekać się musiała do środków tak drastycznych jak zabójstwa.
Nie wiem, czy czytelnik nas rozumie.
Prowokacja dawna rosyjska stanowiła jakgdyby
samopomoc
policyjną.
Aby udowodnić, jak
potrzebna
jest
policja tajna, ta policja tajna
sama
urządzala zamachy, Tak zginął minister Plehwe, tak zginął W.
ks. Ser-

inni.

Prawie

każdy

akt terorystyczny w Rosji był dziełem policyjnej prowokacji. Oczywiście
— prawie każdysale nie każdy. Wyko-

X,

28.

Dyplomacja polska zagranicą.

leży na ziemi rosięgają
wszędzie.

balów w cesarskim
pałacu
w Carskiem Siole, gdy się bal otwierał tak Ssawki ohydne, lecz skuteczne.
Zazwanym. „Kurtagiem* czyli uroczys- bójstwa
są niepotrzebne.
To
były
tym polonezem, służba wnosiła mały metody tamtej niedołężnej, rzemieślnistolik mahoniowyi stawiała: go na czej prowokacji z czasów cesarskich,
końcu
sali. Osierocony
ten
stolik Dziś to kunszt doskonały.

gjusz i wszyscy

30 gr.

Kronika reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczr: e
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr

Był to tradycyjny

Policja musiała kilkakrotnie atakować tłum, zanim przywró-

porządek.
Jedna z pasażerek
czyła, że podróż
byla

ogłoszeń

CENY OGŁOSZEŃ:

„ stał, a leżały na nim dwie

kordon, ofaczający Zeppelin.

:6.X. PAT.

:

Niepolityczne i polityczne

się jutro.

16.X. PAT. Na skutek

fińskich, a także według

Stanowisko rządu
wobec strejku
. łódzkiego. sprecyzował w wywiadzie
_ udzielonym jednej z agencyj
prasowych minister pracy p. Jurkiewicz.
— Od początku zatargu ministerStwo brało żywy udział w akcji pośredniczącej,

cja nie uwzględnia

Jeszcze jedna konferencja między pracodawcami i robotnikami

Łodzi.

| dzy

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adrministra-

4 zł.

STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“,
'ŚWI CIANY POW.—Rynek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „„Ruch*.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

;

NIEŚWIEŻ—
ul. Ratuszowa !

drukarni

228,

redakcji 243, administracji

PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—JJ. * Wojtkiewicz— Rynek.

Włodzimierow.

Smarzynski,

+ KLECK—-Sklep „Jedność.
"LIDA—ul. Suwalska 13.

WILNO, Środa 17 października 1928 r.

0 ezkasky rem

9.97®

AO.

W

W.

IWIENIEC—A. Ossoling.

т

"ME

Zamowa,

"GRODNO
— Księg. T-wa „Ruch“.

PRAGA, 16 X. PAT.
Poseł polski dr.
Grzybowski udekorował krzyżem komandorskim

i gwiazdą

tą p. Grossmana

orderu

prezydenta

PARYŽ, 16 X. PAT.

WARSZAWA,

16.X. PAT. W dniu

16 b. m. odbyła się w sali recepcyjnej Ministerstwa Przemysłu i Handlu
pierwsza konierencja, zwołana
przez
p. ministra Przemysłu i Handlu
inż.
Eugenjusza
Kwiatkowskiego w sprawie przedsiębiorstw państwowych, w
której wzięli udział prezesi Rad Administracyjnych przedsiębiorstw
państwowych

oraz

przedstawiciele

Mini-

Restitu=

lzby

wo-przemysłowej w Pradze
dekoracji odznakami tegoż
działaczy Izby*

handlo-

oraz dokonał
orderu szeregu

Radca

ambasady

Arciszewski jako charge d'affaires w czasie
nieobecności ambasadora
Chłapowskiego
oraz major Jeliński, zastępca attache wojskowego, jako attache morski złożyli ministrowi marynarki
kondolencje
zatonięcia łodzi podwodnej.

Na

z

powodu

Rzeczypospolitej

przyjął

Zamku.

P. Prezydent

wczoraj na Zamku delegata nuncjatury Ks.
Chiarle,
mianowanego nuncjuszem
panieSkim w Boliwji, posła polskiego w Berlinie
p. Knolla, oraz gen. Roupperta
szefa
departamentu sanitarnego
min. spraw wojsk.
Po południu p. Prezydent odbył konferencję
z prof. p. Świętosławskim w sprawie iasty-

tutu badań chemicznych.

Zsyndykalizowanie

instytucyj

eksportowych,
„
wie

Instytut

Eksportowy

Przemysłu

i Handlu

przy
zgodnie

Ministerstz powzię-

temi w tej mierze ostatnio uchwałami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przy
stąpił do akcji nąd zsyndykalizowaniem
wszystkich gałęzi eksportu
tąd powstały 2 syndykaty,

ganizacji znajdują

polskiego. DoW stadjum or-

się cztery nowe syndyka-

ty eksportowe.

Przyjazd posła

pieruwiańskiego.

W sobotę przybył do Warszawy
dr. Oskar Barros, Świeżo mianowany
pierwszy poseł peruwiański w Polsce.
Posłowi towarzyszyła jego małżonka
Oraz sekretarz
poselstwa p. Carlos

Granda.
Na stacji powitali
konsul generalny Peru

dr. Barrosa:
w Warszawie

p. T. Oxiński, jego sekretarz p. Bąbrowski oraz z ramienia M. S. Z. p.
Małachowski.
Na
powitalne przemówienia
pp.
Oxińskiego i Małachowskiego odpowiadał dr. Barros, wyrażając radość
ze swej nominacji
i wdzięczność na
" powitanie.
W najbliższych dniach p. Barros
złoży wizytę min. Zaleskiemu, a. następnie
swe
listy uwierzytelniające
Prezydentowi
Rzeczypospolitej
podczas uroczystej audjencji na Zamku.

G frakfafz Belgjąi Luksemburgiem.

Wczoraj naczelnik wydziału
traktatowego M. S. Z. prof.
dr. Juljan
Makowski
wydelegowany
został do
Brukseli

dla

przeprowadzenia

roko-

wań i podpisania traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego

z

Belgją

oraz

kiegoż traktatu z Luksemburgiem.

Obrady

konwentu

ta-

senjorów

sejmowych
WARSZAWA,

16 - X. Pat. Dzisiaj

zgodnie z postanowieniem zapadłem
na ostatniem posiedzeniu
przewodniczących klubów
w dniu 1 października,
odbyła

się

pod

przewodnictwem

mar-

szałka Sejmu Daszyńskłego narada, w
której wzięli udział następujący
posłowie: Chaciński,
(Ch.D.),
Dębski
(Piast), Dąbski (Stron. Chł.),
Rybarski (Klub Nar.), Marek (PPS),
Wożnicki (Wyzwol.),
Ciszak
(N. P. R.
Lewica), Roguszczak (N. P. R. Pra-

wica), Griinbaum (Koło
Konferencja w Minisfersfwie Przemysłu i Handlu.

Polonia

Żydowskie),

Baczyński i Lewicki (KI. Ukr.). Prezes klubu B. B. poseł Sławek listownie usprawiedliwił swą
nieobecność
na zebraniu.
Marszałek Sejmu zagajając posiedzenie podał do wiadomości
zebranym, że rząd ma zamiar zwołać lzby
usławodawcze na sesję budżetową w
terminie konstytucyjnym, t. j. z końcem
października
r. b., dzień
zaś
zwołania nie jest dotychczas ustalony, jedynie dlatego, iż załeży on od
daty, kiedy zostanie ukończony druk
preliminarza
budżetowego
na rok
1929/30. W związku z tem marszałek

sterstwa. Przemysłui Handlu,
Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw wyraził przypuszczenie,
WARSZAWA.
16.10.
(PAT).
Po
15
dniach
biegu
sztafetowego
dookoła
granic
iż pierwsze
dwyżkę zarobków
w wysokości 5
Wojskowych.
AX
=
odbędzie
się 30 lub
Polski, zachodniej pałeczce sztaietowej niesionej obecnie przez żołnierzy KOP pozostało nawcą aktu terrorystycznego był zwyproc., oraz zapewniłem o gotowości
P. minister Przemysłu i Handlu 31—X.
kle ideowiec lub narwaniec, lecz u2
współdziałania ministerstwa w omó- jeszcze do przebycia około 800 kim.
wyjaśnił
na
wstępie powody jakie
Następnie rozwinęła się
dyskusja
poliSztafeta wschodnia, znajdująca się obecnie w posiadaniu posterunkowych straży możliwiała mu jego wykonanie
wieniu i załatwieniu pozostałych punskłoniły
Ministerstwo
do
zwołania
ponad
sprawą
zalegających
w
komisjach
granicznej
ma
jeszcze
przebyć
około
700
klm.
nie
licząc
granicy
morskiej
i
wolnego
cyjna
samopomoc prowokacyjna.
któw spornych.
Po skomunikowaniu'
wyższej konferencji, mającej
na celu wniosków ustawodawczych.
W wynimiasta Gdańska, która to przestrzeń będzie przebyta przy pomocy mechanicznych środsię ze Swemi
organizacjami, przedugruntowanie
przedsiębiorstw
pań- ku tej dyskusji zwrócono
Dziś
w
Sowietach
jest
zupełnie
się do p.
Stawiciele
związków
zawodowych
i
ków lokomocji.
gospo- marszałka Sejmu z prośbą, by poroinaczej. O, zupełnie
inaczej! Prowo- stwowych jako instrumentu
robotniczych propozycję rządu odrzudarczego
na
nowych
podstawach
usta- zumiał się zarówno z przewodniczącili. Przemysłowcy zgodzili się na pokacja z systemu prywatnego, częścio- wy o komercjalizacji w imię
ujednocymi komisyj jak też i z referentami
BERLIN. 16.10. (PAT). Poczta niemiecka zdołała dzięki specjalnej obserwacji wy- wo tylko
wyższą propozycję
pod
warunkiem
urzędowego,
przeistoczyła stajnienia zagadnienia polityki gospokryć w ciągu ostatnich miesięcy 150 prywatnych niezalegalizowanych radiostacyj naodnośnych
projektów
ustawodawzawarcia dłuższej umowy w przemysię w fundament, w podstawę
syste- darczej, oraz w celu rzucenia
dawczych, pracujących na krótkich falach.
znowu czych aby reieraty swoje przygotowaŚle włókienniczym.
Dalszy przebieg
mu rządów;w S.S.S.R. Prowokacja—to Światła na obecny stan rzeczy, wyma- li na najbliższy okres posiedzeń
sejWypadków jest znany.
W tych
wagający odpowiednich zmian i posu- mowych. Pozatem zebrani zaznajomiarcydzieło,
to
chluba
socjalistycznego
runkach sytuacja mogłaby ulec zmiaOd kilku dni w szpitalu przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi dzieją się niesamowite
nięć z punktu widzenia racjonalizacji li się z treścią nadesłanych
przedłonie jedynie wówczas, gdyby nastąpiło
rzeczy, wobec których lekarze i służba szpitalna są bezradni. Kobiety chore budzą się państwa. Młody człowiek jużw szkoprzedsiębiorstwi przystosowania
ich żeń rządowych. W końcu
wywiązała
koszmary
jakieś
je
dręczą
że
szpitalnej,
służbie
zaalarmowanej
opowiadają
i
nocach
zwrócenie się o pośrednictwo rządu, po
le, już przy pierwszych krokach swej do potrzeb gospodarczych państwa.
się dyskusja na temat sposobu uczUbiegłej nocy kilkanaście chobądź ze strony organizacji przemysytuację.
opanować
może
trudnością
z
Służba
upiory.
irych
ruchu.
ciągłym
w
się
pracy zarobkowej odrazu spotyka się
Przedmiotem obrad były: 1) kwe- czenia przez Sejm 19-lecia niepodlegzemdłało. Cały szpital znajduje
słowców, bądź ze strony organizacyj
działy się już w у tym szpitalu przed dwoma z prowokatorem. Pierwszy stopień — to stje, dotyczące kapitałów obrotowych łości Polski. Wysunięto przytem kilpodobne| zjawiska
się okazuje,
jak szereg
robotniczych, W stanie obecnym spra- laty przez
3
miesięcy.
propozycja wstąpienia do antysowiec- przedsiębiorstw państwowych, 2) spra- ka nowych projektów, poczem zebrawy, jeżeli zwłaszcza zważymy, że proPrawdopodobnie zachodzi tutaj wypadek zbiorowej histerji.
wa wpływu komercjalizacji względnie ni upoważnili prezydjum
Sejmu
do
Ponowany w swoim czasie przez miAle to jest pierwszy metod
SPRAY EEE
AERO
WEW R OOOYO EEC ZYDOW ZOE DAS
WOADEY RTZ ARROW kiego kółka.
usamodzielnienia
przedsięprzedyskutowania
wysuniętych
pronisterstwo arbitraż został przez stro
stopień tylko. Pozatem
świat prowo- biorstw państwowych na inną pracę. pozycyj i wystąpienia z konkretnemi
mininy odrucony, kiedy żadna ze stron całej rozciągłości strony podtrzymują na każde zwrócenie się stron
proejktami po zebraniu się obu Izb.
podejmie
pośrednictwo w kacji sowieckiej, to gmach o tysiącach
nie występuje do rządu z propozycją swoje dotychczasowe stanowisko. W sterstwo
tysięcy
pokoi
i
korytarzy.
Prowokacja
Na
tem posiedzenie zamknięto.
rokowaniach.
że
oświadczam,
jednak
ciągu
zwołania konferencji, wynika, że w dalszym

Amatorom radja nie wystarcza słuchanie
— chcą nadawać.

„Strachy” w łódzkim szpifalu.

SSD

.

SŁOWO

KRAJOWE

ECHA

nickiego

„GRODNO.
— SkaZanie deiraudanta.
We wtorek,
dnia 8 października, skazany został
przez
Sąd Okręgowy w Grodnie, Narewski Antoni, urzędnik intendentury D. O. K. III na 4

lata więzienia, za defraudację
szkodę skarbu państwa.
Zasądzony
sposób, że na

96.000 zł. na

popełniał nadużycia w ten
otrzymywanych
asygnatach

Miejski. Teatr miejski

wysta-

gdyż

ZELWA,

—

ryka

zorganizował

lecia

r. b.

się

Komitet

Niepodległości

10-cio

lecia

prócz

złożenia

wieńca

przy sobie jakieś paki. Gdy

utworzyć

Pośniak

okazał

się za miastem, zażądali by odwiózł ich do
Słonima, lecz Pośniak domyśliwszy się, że
ma do czynienia ze złodziejami, zaczął tłomaczyć się, iż po całodziennej jeździe koń
zmęczony i musi go zamienić i zaproponował
złożyć paki w lesie, a on zaraz wróci. Osobnicy nie podejrzewając nie złego, zgodzili

Wołkowyski).

Odszkodowanie kolei na zmiażdżenie

się wrócić

ręki. Mec. Terlikowski, jadąc wozem do stacji Zelwa w czasłe przejeżdżania przez niezamknięty przejazd kolejowy został
najechany przez pociąg i uległ zmiażdżeniu kiści u ręki.
W dniu wczorajszym sprawa była rozpatrywana przez sąd okręgowy.
Sąd po rozpoznaniu sprawy stwierdzając winę kolei, przysądził na rzecz poszkodowanego 127 tys.
złotych z procentami
prawnemi od dnia 6 lutego 1926 r., co do
chwili obecnej stanowi przeszło 150 tys. zł.

do miasta.z

Pośniakiem,

on dla

licjanci ukryli się w lesie i wkrótce

zgłosili

Pośniak
konia, a oni po wódkę.
zmiany
ma się rozumieć nie pojechał zamieniać konia, a do komisarjatu i zabrawszy 3 policjantów wrócił na poprzednie miejsce, gdzie
zastano towar, ałe osobników nie byłe. Po-

się i „właściciele" towaru. Policjanci wypadli z ukrycia i aresztowali osobników, którzy jak okazało się okradli konfekcję warszawską z futrami. Wrócili wszyscy tą samą dorożką do komisarjatu i złodzieje podo Słonima, ale w asyście policji,
Poza tem przysądzone zostało 3000 zł.- jechali
kosztów sądowych i za prowadzenie spra- a Pośniak dostał 200 zł. nagrody od właściciela sklepu.

wy.

X.

—
dniu

Epilog
11

Baranowiczach
się

sądowy

październi

sprawa

Sądu

na

sesji

sędzia

wyjazdowej

Okręgowego

Topolnickiego

Przewodniczył

MEJSZAGOŁA,

BARANOWICZE.
afery pocztowej. W

ne w celu omówienia programu obchodu 10
lecia Niepodległości Polski i wyłonienia Ko-

znalazła

Przed

Wileńsko-Trocki.

(W _ dniu 14 b. m. w lokalu
Urzędu
Gminnego odbyło się zebranie organizacyj-

w

i Wasilewskiego.

Pawluć.

pow.

mitetu.
Na wniosek ks. W. Grabowskiego, proboszcza, na przewodniczącego Komitetu zaproszono p. Witolda Houwaltta, najstarszego wiekiem a stałego dziedzica na Mejsza-

sądem

przeciągnął się szereg świadków jak oskarżenia tak i obrony. Po przesłuchaniu świadków zabrał głos podprokurator Zdanowicz,
który popierając oskarżenie w całej rozciągłości, żądał
jaknajsurowszego
ukarania

gole,

zgodnie z $ 578 cz. I. II i 639 kodeksu kar-

wójt,

nego (bezczynność władzy). Powód cywilny żądał zasądzenia od oskarżonych strat,
poniesionych przez skarb państwa.
Z kolei zabrał głos mecenas Pawłowski, który zaczął punkt za punktem zbijać
dowodzenia pana podprokuratora, dowodząc
iż stosunkowo była to nłewiełka strata dla
skarbu i iż suma, którą zarzuca prokurator
oskarżonemu nie
została
dowiedzioną, a
można mówić tylko o sumie, do której przyznał się Topolnicki, a o bezczynności nie
można mówić, gdyż kontrolerzy byli dobrego zdania o Wasilewskim. W konkluzji prosi o łagodny wymiar kary. Następny obrońca mecenas Legatowicz popierał
wywody
swtego kolegi, prosząc o łagodny
wymiar
kary.
Po przemówieniu adwokata
Legatowicza przewodniczący sądu odczytał pytania
w stosunku do
oskarżonych i udał się na
naradę, która trwała godzinę. W czasie narady sądowej rozpuszczono różne ploteczki,
bądź to o całkowitem uniewinnieniu, bądź
to o bardzo łagodnym wymiarze kary.
Godzina 3 m. 2 wchodzi sąd i przewodniczący Pawluć dobitnie odczytuje wyrok,
mocą którego zostają skazani:
Topolnicki

Do

Komitetu weszli: Sekretarz Gminy,
przedstawiciel od miejscowych
oby-

wateli, od nauczycielstwa, od wojskowości
i ksiądz.
Omówiono szczegółowo
program, na
który się złożą:

1) Uroczyste nabożeństwo w kościele.
2) Defilada z rozwiązaniem się na grobach
poległych
bohaterów
z lat 1919—20. 3)
Przedstawienie zainicjowane przez
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej „Gdy zagrzmią

trąby Chrobrego* w zespole ze wszystkimi
czynnikami dobrej woli.
Ku uczczenie poległych obrońców Niepodłegłości a pogrzebanych na
cmentarzu
Mejszagolskim, na propozycję ks.
probo-

szcza uchwalono

gruntownie

odremontować

mogiły, a za
przykładem
projektodawcy
wszyscy obecni złożyli po 5 zł. na rozpoczęcie robót na cmentarzu.
Uchwalono poczynić starania o zdobycie orkiestry wojskowej, o uzyskanie zezwolenia na dobrowolne ofiary, jak również postanowiono się
zwrócić do
Inspektoratu
szkolnego w celu uzyskania zezwolenia na
urządzenie zabawy tanecznej w lokalu szkol

nym.
3 Mejszagoła od niejakiegoś czasu zaczy-

na budzić się do życia społeczno - kulturalnego — żniwo obfite, ale dotychczas robotników brak się odczuwał.

na 2 lata i Wasilewski 3 lata domu popraw-

czego z zaliczeniem aresztu prewencyjnego.
Topolnickiemu 1 rok i Wasilewskiemu
10
miesięcy. Koszty sądowe 80 zł. od Topol-

X. X.

DAKCJ
księgi adresowej m. Wilna
(Wileńskiego

Kalendarza

uprasza wszystkie instytucje
etc., wszystkie

filantropijne

zawody

wolne

(pp.

związki,

lekarzy,

roczniku

pod adresem:

XXIV

Księgarnia

Józefa

zakłady

inżynierów

etc.)

na r. 1929
Zawadzkiego,

Zamkowa

z wielkiem

Śledztwo

zakończone.

PARYŻ, 16 X. PAT.
Na dzisiejszem posiedzeniu
Rady
Ministrów
Briand oświadczył, że Śledztwo w sprawie Horana zostało już zakończone
i wszystkie akta, dotyczące tej sprawy,
przekazane
zostały ministerstwu
sprawiedliwości.

Sowieckie stafki szpiegują
WIEDEŃ, 16. X. PAT.

Dzienniki

donoszą

z Konstanzy,

22.

MOSKWA, 16. X. PAT. Ambasador francuski
Herbette
odwiedził w dniu
15 b. m. Litwinowa, któremu złożył dwa egzempiarze paktu Kelloga w języku
angielskim i francuskim z własnoręcznemi podpisami Kelloga.
Herbette oświadczył przy tej sposobności, że
złożenie tych odpisów
paktu jest notyfikacją aktu przystąpienia Sowietów
do paktu i wypełnieniem
zobowiązań Stanów Zjednoczonych przewidzianych w par. 3 paktu.

Fiński generał w Rydze.
RYGA. 15.10. (PAT). Dzisiaj przybył do Rygi dowódca
armji fińskiej generał
Bihwo w towarzystwie szefa oddziału informacyjnego sztabu generalnego pułkownika
Rolanda.
;
Laid

boiwy 2 Woldemarasem.

do ujścia Wisły. Ich —pisze—als, Sohn
des

€eichsell

ndes,

als

Ostmūrker,

urodzony w Gdańsku,
w rodzinnem
mieście wielkiego niemieckiego astro-

noma

Heveljusza (Hevelke'go) i wiel-

kiego filozofa niemieckiego Schopenhauera, mam równe prawa doswego
kraju,jak ma np. obecnie do niego
prawo pierwszy lepszy Polak, tylko z

tego tytułu, że jest obywatelem wskrze-

szonej
do państwowego życia Rzeczypospolitej Polskiej, której granice

rozszerzył traktat
poza

Wersalski

aż hen

Gdańsk!

Na tych ziemiach, w które wsiękło
tyle

niemieckiego

trudu

i kultury,

winien—zdaniem p. Brauna —
status
stan z przed wojny,

po-

wrócić
quo

(czytaj: zbroje-

USA.

Policja porwała się na nogi—w mig wyśledzono, kto poinformował dziennik amerykański, coprawda nie trzeba było na to być

wszystkie.

Scherlok-Holmsem,
była podpisana

gdyż depesza z Paryża

pełnem

nazwiskiem:

Horan.

Wyśledzono również, że ów Harold
Horan, stały korespondent paryski, usiło-

kazał je przetelegrafować
kowi w jego ręku.

jego

pisma

Horanowi—piot

Kellog i Coolidge
wyrzucilili z obw)
rzeniem Hearsta, dowodząc, że cała sp
wa jest czysto wewnętrzną i prywatną Fr
cji i niema

racji mieszać

się do

niej. Synd,

kat dziennikarzy francuskich i obcokrai
wał nadać
depeszę z Paryża wprost do St. wych rezydujących w Paryżu,
ogłosił Ho
Zjednoczonych, gdy jednak na poczcie nie rana rzezimieszkiem
i niegodnym
miań
chciano nadawać depeszy o treści urzędo- dziennikarza—zażądał również jego
wypė
wej bez pozwclenia z Quai d' Orsay (mini- dzenia. Związek dziennikarzy amerykaf“
sterstwo
przy tej

spraw
ulicy)

zagranicznych
Horan nadał

mieści się
depeszę do

skich

Londynu,a stamtąd przekablowano
ją do
New-Yorku. Natomiast najważniejszej sprawy: jak Horan stał się posiadaczem tajemnicy urzędowej? nie wyśledzono należycie.
Właściwie,

wyśledzono

z

kompromitowałoby
to paru urzędników z
Min. Spraw Zagranicznych,
a tem
samem

poniekąd całe ministerstwo.

Mówią, że 10

wręczone podrzędnemu

niczkowi załatwiły

sprawę

w

urzęd=

zupełności.

Inna rewizją głosi, że jakiś
zbyt uprzejmy
a ciężko głupawy sekretarz pokazał papie”
ry Horanowi—na chwileczkę, ściśle prywatnie, pod słowem, że nikomu o tem nic nie
powie
Hozan zaś nadużył grzeczności mało rozgarniętego dyplomaty.
‚ Tak czy inaczej Horan popełnił — zda

niem rządu francuskiego — wielki skandał,
wyjawienie bowiem tajemnicy państwa, w
którem się jest gosciem, jest zwykłem oszu

natychmiast

Brianda,

York

American

i stu

na wielką skawłaściciel New-

innych

dzienników, je

(jest ich tam

zgórą stuj

biorą

go

w obronę,

rozdzieraj

szaty nad zepsuciem,
przekupstwem, zbro'
dniczością
powojenną.
Prasa włoska, nie
miecka i sowiecka aż ryczy
z uciechy, po
święcając całe szpalty „kompromitacji“ Fra
cii. Pisma krajów niezainteresowanych spe:
cjalnie jak: Szwajcarji, Norwegji, Chin, Persi
Afganistanu czy Polski,
idąc
za owcz
pędem, pełne są również od dziesięciu d

wiadomości o tej całej aferze.
No dobrze,—rzeknie ktoś wreszcie—
cóż tam było takiego w tych papierach
ogłoszonych przez
dziło dokładnie?

Francję.

I tu zaczęła się chryja
lę. Mister Wiliam Hearst,

Paryżu

Sam Horan uradowany z rozgłosu jaki mi
ta sprawa daje, biega po wszystkich dygni*
tarzach, wszędzie
się skarży,
wszystki:
zanudza, prosi
© audiencję
u prezydent
Doumergue'a, chce rozmawiać z Briande!
opowiada nawet woź iym o swej niewinn
ści. Gazety francuskie tylko i mówią o ty!
incydencie:
oburzają się na
niedołęstwi
rządu, na prasę amerykańską, podkpiwają

pewnością,

ale... ale rząd nie chce tego wyjawiać, zdyż

tys. dolarów

w

ogłosił Horana czystym jak łza człowiekienf
uosobieniem wszystkich cnót i wydeleg(”|+
wał swego prezesą do Poincare'go i Briaf“
d'a z prośbą 0 cofnięcie rozkazu wyjazdl+

dwa ultimatum: albo zgodzi się na rozpra+
wę sądową z więzieniem preliminacyjnym,

kowieńskiego.

jednocześnie

rozpoczęły na komendę nagankę na Fran
cję, która znęca się nad niewinną ofiarą
swego zawodu, którą widać knuje jakieś

nia) morskiego interesował wszystkich jak
kaźda rzecz, zachowana w tajemnicy.
. Tymczasem dnia 22 września ukazał straszne rzeczy przeciwko St. Zjednaczon.
się w New-York American (wielki dzien- skoro tak się boi opublikowania układu
nik) tekst tego paktu. Tekst wprawdzie nie Anglją. Niedość na tem, mister Hea
pełny, ale zawsze uchylający rąbka tajemni- oświadczył, że to on, będąc w Paryżu, pt
cy. Wielka wrzawa uczyniła się we Francji. siadł taj'e pasiery (nie powiedział jak)

albo opuści

premjera

francusko-angiel-

stwem ewentualnie nawet szpiezostwem. To
też chytremu dziennikarzowi
postawiono

Wywiad z p.
zwolennikiem

„ Tekst tajnej umowy

skiej w sprawie rozbrojenia

Co było? O

Horana,

o

co tam

co chodziło?

cho

Hml.. Trzebą

by zajrzec do tego fatalnego numeru
New:
Yorku American, może
z niego by się ca
wywnioskowało—zresztą co to ma do rze/
czy i kogo to interesuje; chodzi o Horanė
i o wažne tajemnicze dokumenta dyploma

stąpienie jako odchylenie się od sta- den z amerykańskich króli prasowych, wziął
reportera
w
obronę.
Udał się do
nowiska neutralnego.
Samej Libawie swego
Kelloga, do Coolidgea
prosząc
O internie dało to nic, a w sprawie rozwo- wencję dyplomatyczną w obronie niestusz- tyczne, które zostały skradzione — Ot ci
ju stosunków z Litwą może
wytwo- nie „maltretowanego“ Horana, poddanego
Karol.
rzyć trudności, ponieważ
Litwa przyi
zagranicznych Balodisa redakcja „Pe- jęła wystąpienie p. Balodisa .nadzwydeja Bridhi* zwróciła
się do
prze- czaj tragicznie.
2
wodniczącego
komisji
sejmowej do
Nie myśle, aby p. Bałodis w Gekiespraw zagranicznychi byłego ministra newie zamierzał w jakimkolwiek
spraw zagranicznych
w ostatnim ga- runku zaszkodzić Litwie. Wystąpienie
Jak żyje, budzi postrach, ięka si i cierpi król amerykań;kich
pozytywbinecie Celensa z prośbą o wypowie- to nie mogło dać żadnych
przemytników?
Obecdzenie swych poglądów odnośnie wy- nych rezultatów w warunkach
nych, natomiast mogło
spowodować
tworzonej sytuacji.
:
W Stanach Zjednoczonych znajduje się
„ Al Capone posiada trzy źródła dochodi
Nawet małe, ale potężne królestwo. Król jego nie Tajna dostawa alkoholu, handel zakazane
Po
zaznajomieniu
się z treścią zepsucie stosunków z Litwą.
publiczne.
jego №
oświadczenia, złożonego
w Genewie w tym wypadku, gdyby udało się po- posiada coprawda korony, władza jego jed- narkotykami i domy
nak jest dyktatorska. Na jego życzenie, uto nie obawa przed karzącą rę.
Polską i mierają ci ludzie, których Śmierci pragnie. śmierci,
przez ministra Balodisa, odnośnie ko- konać istniejące pomiędzy
sprawiedliwości.Z tej nic sobie nie robi. Naj
komuni- Jest to Al Capone, król przymytników, taj- większe niebezpieczeństwo
lei
libawo-romneńskiej,
oświadczył Litwą rozdźwięki i wznowić
grozi
mu 2
nych handlarzy alkoholu, zbrodniarzy, za- strony nowojorskich konkurentów,
organ
p. Celens, stało się dla mnie jasnem, kację na tej tak ważnej niegdyś
maże wystąpienie ministra
Balodisa by- gistrali, okazałoby się, że nie mogłaby machowców i najgorszych wyrzutków spo- zacji przemytników pod wodzą braci Aielo
Trudno wprost uwierzyć, że or- l w tym świecie zawierano również paki
ło omyłką. Według mojej opinji Ba- ona dać tego, czego od niej oczekują. łeczeństwa.
ganizacja taka istnieje w
cywilizowanem wieczystej przyjaźni,
choć nie na
długi
lodis
niedostatecznie oceniał sytuację Towary sowieckie z północnej części państwie. A jednak tak jest. O tem wiedzą Bracia Aiello postanowili usunąć Al Capona_
wła- który zabiera im największe dochody, bo
nie mogą wszyscy obywatele Ameryki, wiedzą
polityczną. Podczas
mego przebywa- Ukrainy, lub z Białorusi
nia na stanowisku ministra spraw za* być wygodnie transportowane
do Li- dze i policja, które są bezsilne wobec po- 75 miljonów dolarów rocznie z samego Han"
alkoholu. i zbrodni. Stolicą tego kró- dlu alkoholem.
granicznych, mówił Celens; mieszkań- bawy przez terytorja dwóch państw tentata
iestwa jest Chicago. Na przedmieściu w zaPrzekupili oni kucharza,
by otruł
cy Libawy, poczynając od socjal-de- t. j. Polski i Litwy.
padłych zakamarkach
kryje się pałac krómokratów,
a kończąc
na grupach
Trudności,
któreby
powstały w lewski, hotel Metropol, który stanowi praw- Capona, lecz w ostatniej chwili kucha
metropolję zbrodniczych
elementów. wydał tajemnicę otrzymawszy za to więk
konserwatywnych niejednokrotnie zwra- rezultacie tak skomplikowanego tran- dziwą
Tam mieszka i urzęduje Al. Capone. Świat szą sumę.Al Capone nie pozostał dłużnym
cali się do mnie z prośbą
© poczy- zytu, okazałyby się na tyle ciężkiemi, go nie ogląda. Twarz jego bowiem jest na- Odtąd walka wre. Niema dnia, gdzieby mi
nienie niezbędnych kroków dla wzno- że to wszystko mogłoby w znacznym piętnowana szeroką blizną, pochodzącą od próbowano na siebie zamachu. Dwa tygod
wienia ruchu na linji libawo-romneń- stopniu utrudnić ruch. O ile ukraiń- rany nożowej, i zdradziłaby natychmiast je- nie temu zabito przyjaciela Al Capona, Lomt
największegi
alibi. Al. Capone boi się Światła dzien- barda w jasny dzień wśród
skiej. Widocznie p. Balodis uległ te- skle i białoruskie towary dostarcza- go
nego tak, jak lęka się Śmierci, która wciąż ruchu ulicznego. Zbrodniarze zbiegli. Seth
ne są do portów
bałtyckich,
o tyle koło niego
go rodzaju prośbom.
się czai. Człowiek ten sam z Irudzi ich widziały, ałe żaden nie zgłosił sil
ta kierowana
jest na siebie zrobił więźnia i sam skazał się na jako świadek. Tam każdy obywatel wie,
Dalej p. Celens zaznacza,
że wy- komunikacja
świadczenie pachnie śmiercią. Pocóż wię
śmierć, przed którą drży dniem i nocą. Systąpienie Balodisa w Genewie nie by- Rygę przez Dynaburg.
się narażać.
zbrodniarze
morduji
pia
on
tylko
z
rewolwerem
w
reku.
Często
To samo odnosi się do Wileń: zrywa się z posłania i przeszukuje wszyst- się wzajemnie. Niech
ło poprzednio dyskutowane w komi:
To samo myśli policja. Z
sji spraw zagranicznych.
Jeśliby ko- szczyzny, skąd towary tranzytowe taką kie kąty za urojonymi
zamachowcami na ona całe to towarzystwo, które się grupuj
‘а
misja
była
zaznajomiona
z tem samą drogą skierowywane są do Rygi. jego życie. Każdy człowiek ceni swe życie dokoła zwalczających się koncernów
lęka się holowych. Większość ludzi obu stron figi
oświadczeniem,
to można twierdzić, Te drogi tranzytowe z punktu widze: i zabezpiecza je, ale Al Capone
albumach
przestępcó
śmierci. Ten lęk nie opuszcza go nigdy. Dla- ruje oddawna w
że zgody swej na nie by nie udzieliła. nia łotewskich kolei żelaznych są da- tego tak jest nieszczęśliwym.
Niema już Policja im nie przeszkadza. Wyrzynają
aniżeli
mo- dla niego powrotu na drogę uczciwości. Za wzajem, tem lepiej.
Przeszkadzać
im
Łotwa
w osobie
wszystkich swych leko więcej dochodowe,
Rezyduje na tem? Shocking. Wybory prezydenta га р
rządów zawsze
zachowywała w spo- głoby się to okazać przy komunikacji dużo zbrodni na nim ciąży.
linji libawo-romneńskiej,
która pierwszem piętrze hotelu Metropol, otoczo- sem. Władze policyjne należą do republiki
rze litewsko-polskim odnośnie Wilna po
ny przyboczną gwardją swych wywiadow- nów. Na rozkaz Al Capona dwieście tysi
przebiega
tylko
przez
kilkadziesiąt
całkowitą neutralność, aczkolwiek, jak
ców i szpiegów. Po całym gmachu włóczy cy Włochów w dystrykcie głosować będzi
prag
trzeba przyznać, obydwie strony sta- kilometrów po terytorjum łotewskiem. się ta zbrodni cza armja, których twarze na republikanów. Bo republikanie
RYGA. 16.X. PAT.
W związku z
sensacyjnym wywiadem Woldemarasa
o stosunkach
politycznych
między
Łotwą a Litwą i odpowiedzią na ten
wywiad łotewskiego
ministra
spraw

Tam, gdzie powzięto pian

rały się
zmienić.

niejednokrotnie tę pozycję Taka jest strona gospodarcza tego
Jeżeli Łotwa przed całym zagadnienia. W związku z powyższem

Światem podkreśla nadzwyczaj ważne takie postawienie
znaczenie kolei Libawa-Romny, przy- szkodzi interesom
czem czyni to jednocześnie żz Polską, stwa.
to Litwa może rozpatrywać takie wy-

całej tej kwestji
politycznym
pań-

przypominają rosyjskie czrezwyczajki. Wielkie drzwi frontowe znajdują się pod kontro-

lą bystrych oczu i wiele rąk chwyta natychmiast za broń, gdy kto nieznajomy prze-

stąpi próg. Za obiciem
nych

niszach

stoją

ścian, w niewidocz-

karabiny

maszynowe.

Okna zabezpieczone pancerrremi okiennicami, które chronią od kul. Al Capone posiada żonę i dzieci, które mieszkają zdala od
hotelu. Al Capone odwiedza ich rzadko w
opancerzonym samochodzie, który poprzedzają dwa samochody z strażą przyboczną.
JE

dziennika ryskiego.

on dobrym

mężem

o żony mówi zawsze:
żyć spokjnie z wami.

i kochającym

Gdybym
Kocham

ojcem.

tak mógł
życie
i

zamachu

na

Snifha

utrzymać prohibicję, zatem i źródła
doch
du Al Capona i braci Aiella.
W ostatni

czasie Al Capone i bracia Aiello
pracil
zgodnie.
Prowadzą
propagandę
przecij
kandydatowi demokratów Al Smithowi f
własny koszt. Walka na śmierć i życie.
šli Smith zostanie prezydentem,
króles
Al Capona i braci Aiello zniknie na zaw:
Nie będą oni przebierać w środkach, czeg

dowodem ostatni planowany
cie Smitha w Rochester.

zamach

ЕDr M. GIRSZOWIEZ

RYGA, 16, X. PAT. „Latvis“, omawiając wywiad Woldemarasa pisze co na- światło, a muszę żyć w ciemnościach popowrócił.
stępuje: pozostawiając na boku sympatje Woldemarasa do byłego ministra Ce- tępiony.
spralensa, należy skonstatować, że Woldemaras w swoim wywiadzie poruszył
wy, które zwykle są załatwiane drogą dyplomatyczną i całkowicie poutną. Tego
Nieśmiertelne arcydzieło wszechświatowej sławy
Woldemaras nie mógł nie wiedzieć. Woldemaras wogóle dotychczas wykazał
małe zainteresowanie w stosunku do współpracy Litwy z Łot*q. Jeśli Balodis
nie może wrócić na stanowisko posła w Kownie, wówczas powstaje pytanie, czy
Wkrótce w kinie
koniecznem jest wogóle w najbliższej przyszłości
posiadać w
Kownie swego
Hr. LWA TOŁSTOJA.
posła.

Anna

na Ź

Karenina

a

a

ante
bellum.
Jakim sposobem?
Czy drogą jakiejś powrotnej reaneksji?
Czy cofnięciem granic obecnego PańII
stwa Polskiego na wschód?
P. Braun propaguje
ideę polskoP. Fritz Braun, autor książki „Po- niemieckiego porozumienia
się a nazna
und: die Leute",
len, Das Land
stępnie dobrowolnego i polubownego
narodu
i
Polski
historję
wybornie
wspólnego rozlokowania
się na
polskiego; wie gdzie narodu polskie- ziemiach gdzie może i powinno
naže siedziby
go stala „kolebka“; wie,
stąpić
współżycie
Niemców
z
etnicznych żywiołów słowiańskich sięPolakami,
coby
leżało
w
interesie
i
gały aż do Elby... Wszystko to wie jednych i drugich. Oczywiście należy
doskonale - a jednak i on uważa siebie za syna tej oto ziemi przylegającej wszystko obmyśleć tak, by zarówno

REGJONALIŠTA,

mary-

Formalności, zwiątane 1 przystąpieniem Sowietów do paktu Kelloga,

е

NIEMIEC

że władze

narki rumuńskiej zauważyły na wodach rumuńskich okręt cudzoziemski. Istnieje
Przypuszczenie, że jest to okręt sowiecki, który kontroluje
wyjazdy dawnych
rosyjskich, a obecnie rumuńskich okrętów handlowych.

Dokoła zafargu

UKŁADU ANGLO-FRAŃCUSKIEGO
I PUBLIKACJI KORANA.

zainteresowaniem

na którem poruszona będzie

sprawa dziennikarza Horana oraz kwestja włączenia do ustaw finansowych
artykułów, dotyczących kongregacji misjonarzy.
Naogół przewidują, że artykuły te będą wyłączone z ustawy finansowej i stworzona z nich będzie specjalna ustawa, albo też zostaną odesłane
do kompetentnej komisji.

Wątpliwości

oraz wszystkie firmy, przemysłowe i handlowe o nadesłanie swych adresów do dnia 1 listopada 1928 r. (z podaniem Nru telefonu i godzin przyjęć,
wzgl. urzęd.) dla zamieszczenia tychże

w

oczekuje

Ministrów,

Gzy Łotwa powinna

Informacyjnego)
towarzystwa,

społeczne,

Prasa

Rady

Niepodległości

stypendjum przy
jednej z
miejscowych
szkół dla najbiedniejszego kolejarza, upiększyć wszystkie gmachy kolejowe, jak dworce, parowozownie i t. p., oraz domy zamieSzkałe przez kolejowców, wreszcie urządzić
bezpłatną zabawę dla dzieci kolejowców w
dniu 11 listopada i akademię z prztedstawieniem dla starszych.
‚
Pomysłowy dorożkarz.
W tych dniach,
jacyś osobnicy wynajęli dorożkarza Pośniaka, by ich odwiózł na koniec miasta, mieli

30%
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posiedzenia

W

uchwalono:
dyskusji
dłuższej
Po
1) Pracownincy kolejowi węzła Baranowicze, przyjmują gremjalny udział w pochodzie, 2) złożyć wieniec
metalowy na
grobie Nieznanego Żołnierza, 3) wybrać Komitet wykonawczy w składzie Naczelników
służb i prezesów
Związków,
przyczem

uchwalono

dzisiejszego

obchodu

państwa.

w Nowojelni.

nad uczczeniem
państwa.

A. O.

(pow.

sumie

W dniu 10 pażdziernika odbyło się organizacyjne zebranie
kolejowców
węzła
Baranowicze, na którem zastanowiono się

tych, którzy siłę zbrojną polską w Grodzieńszczyźnie w roku 1918 zapoczątkowali, pochodziło z Wołkowyskiego powiatu.
Jako dowód widoczny łączności, które
wiąże społeczeństwo
_Grodzieńszczyzny Zz
obu temi pułkami i jako częściową.
tylko
spłatę długu wdzięczności, jąka pułkom tym
od Grodzieńszczyzny należy się,
postanowiono ufundować obu
putkom
orkiestry.
Sejmik Grodzieński przeznaczył na ten cel
{ 2000 2!., większą też kwotę
niewątpliwie
uchwalili również rada miejska m. Grodna
i powiat Sokólski, reszta funduszy zebraną

będzie na listy składek.

dniu 25 października

sanatorjum

nów Grodzieńskich. W poniedziałek odbyło
się pod przewodnictwem p. Starosty Robakiewicza zebranie organizacyjne,
komitetu
urządzenia obchodu 10 lecia istnienia
81
pułku strzelców grodzieńskich i 23 p. ułanów. W zebraniu
wziął
udział
również
przedstawiciel społeczeństwa pow.
Sokólskiego p. Starosta Wolski.
Na zebraniu wybrany został
komitet
wykonawczy, mający zająć się organizacją
obchodu. Do akcji tej postanowiono wciąg-

Wołkowyski

Od

w

skład Komitetu weszło 36 osób. Program
obchodu 10 listopada: msza żałobna na placu legjonów, wieczorem
capstrzyk orkiestr
wojskowych i akademja połączona z koncertem.
„11 listopada o 10-ej msza na placu Lieglonów, po mszy przemówienia pochód do
pom nika Nieznanego Żołnierza,
złożenie
wieńców od każdej organizacji. Zbiórka na
rzecz budowy stałego pomnika 10-cio lecia

— Uczczenie rocznicy 10 lecia powstania 81 p. Strz. Grodzieńskich i 23 p. uła-

powiat

skarbu

ku w

10-cio

wia obecnie fantastyczną legendę, opartą na
żydowskich motywach mitycznych „Golem
w inscenizacji, pisarza i reżysera żydowskiego Andrzeja Marka (Arnszfejna).

nąć również

Wasilewskiego.

— W sprawie obchodu 10-cio lecia Niepodległości. Z inicjatywy p. Starosty Eme-

w ten sposób, przeznaczoną do wypłaty sumy. Tak naprzykład w pewnym wypadku,
na asygnacie ia 510 złotych, dopisał przed
pierwszą cyfrą „6%, z tego powodu otrzymał 6510 zł.
Sąd zaliczył oskarżonemu 1 rok aresztu
prewencyjnego.

Teatr

straty

PARYŻ,

4734 zł. 60 gr. i od Wasilewskiego 3342 zł.
15 gr. i 7035 fr. 60 cent.
Wyrok będzie ogłoszony w Nowogród-

dopisywał z lewej strony cyfry, zwiększając

—

i 160 zł. od

Topolnickiego,

Rady Ministrów. AFERA TAJNEGO

Sprawa Horana na posiedzeniu

przeciwieństwo

ras?

Osobli-

wie w tym pasie Europy gdzie przez
całe wieki zlewały się ze sobą, zazębiały się, mieszały się, zmagały się
ze sobą żywioły etniczne słowiańskie
i germańskie?
Na jednych przecie i tych samych
ziemiach
raz brały
górę
elementy
słowiańskie, to znowuż
germańskie.
Czyjąże Ojczyzną są te ziemie? Kto
tu jest bezspornym autochtonem? Wielkie pytanie
jest np. czy starożytni
Prusowie
nie władali
ziemią gtam,
skąd z orlego gniazda Lecha wyleciały orlęta?
Czy w żyłach Polaków z Wielkopolski płynie
czysta, przenajczystsza
krów polska, a w żyłach Niemców,
co musieli wycofać się z Poznańskiego czysta krew niemiecka? Czy czystość
nieskazitelna
rasy
jest po jednej i po drugiej
stronie?
„Nachbarvólker lieben sich seltėn“—
pisze p. Braun. Ale—niema
sąsiadujących z sobą plemion, któreby się z
sobą nie mieszały. Jakże często—pisze p. Braun—lider najzagorzalszego

Wogóle

ludność

całej

Środkowej

Europy nie może rościć pretensji
do
czystości tej łub owej rasy.
Weźmy

runkach topograficznych...
nie tracą
że
rasowych cech swoich, pomimo,

jedna i ta sama żywi ich gleba

i to wychowany

same niebo mają nad sobą.
Poświęcając specjalny rozdział anaKresów Wschodnich,
które Niemcy
zowią „Ostmark“ i poprošmy
leka- lizie rasy Polaków, nie zamyka oczu
rza wojskowego nietylko
znakomicie autor książki na wpływy obcych narobiegłego w medycynie lecz i w antro- dów i otoczenia. Ulegają tym wpływom
pologji, aby, nie zamieniwszy z rekru- oczywiście i Polacy, zachowując jednak
tami ani słowa zechciał podzielić ich uporczywie sporo właściwych sobie
Niesłusznie czynią Polacy — zdaNajbieglej- cech.
na... Niemców i Polaków.
poniem
p.
Brauna—szukając 4 tout
nie
lekarz
najwykształceńszy
Szy,
Przeciwień- prix francuskiego poloru i francusdejmie się tego uczynić.
za- kich obyczajów. Cechy narodowe polpolskim jak niemieckim interesom
stwa znamion antropologicznych
niż francuskie;
tarły się bez reszty Od czasów...
Ta- skie są więcej warte
dogodzić.
mają Polacy
cyta (którego zresztą charakterystyka złe o sobie mniemanie
Byłby to oczywiście powrót NiemPolen
4епКеп
wirkGermanów dziś już bynajmniej
nie (Die
ców na terytorja „rozbiorowe'* — lecz
uchodzi za Ewangelię).
lich
viel
zu
schlecht von
bynajmniej nie przy dźwiękach
zwyPrawda: kraj
z jego
warunkami sich) goniąc za nabraniem jaknajcięskich surm bojowych, jeno na zaklimatycznemi i topograficznemi
kła- więcej cech umysłowości i obyczajosadzie układów zawartych
samoszczęście
całdzie potężne piętno na rasę, na ludzi wości Francuzów. Na
wtór z Polakami,
obecnymi
panami
kiem
„sfrancuzić
się"
nie
mogą.
I
p.
ten
kraj
zamieszkujących—a
jednak
tych ziem.
aczkolwiek
praszczurowie
obecnych Braun przytacza jako przykład uporA, że zgodna
współpraca
pokutującej w
Polaków (przytacza p. Braun) zamie- czywej polskości
ekonomiczna i kulturalna Polaków z
Polaku,
prawie
już
całkowicie
wynaroszkali
na
ziemiach,
na
których
mieli
Niemcami jest aż nadto
możliwa, tej
siedziby swoje
Giotowie,
wszystkoż dowionym...
B
tezy wyznawcą
zdecydowanym i goSpotkał się z nim
autor
książki
nie stali się przez to... Germanami.
rącym jest p. Braun.
inny:
kolonie.
W w znanej kolonji polskiej, w AdamCała jego książka
jest tej tezy związku
nacjonalistycznego
niemiec- Weźmy przykład
sąsiasamych
afrykańskich polu pod Konstantynopolem,
uzasadnieniem— wszechstronnem.
kiego ma nazwisko czysto polskie, a jednych i tych
ger- dującej z wioskową kolonją niemieciluż to najlepszych Polaków nazwiska kolonjach osiadają ludzie rasy
Zarzycki,
dający
i w jednako- ką. Był to malarz
3 Więc najpierw: czyliż prawdą jest niemieckie nie dadzą się najbardziej mańskieji romanskiej
wym klimacie, przy jednakowych wa- lekcje rysunku w niemieckiem gimnaniezbitą, że istnieje jakieś ogromne pomysłową pisownią spolonizować!
garść

nagich

rekrutów

z

polskich

zjum w Konstantynopolu.
Syn
Pó
skiego emigranta, urodzony w Nandi

w Paryżu, z którego pf

wie nie wyzierał,

całkiem

ły. Zetknął się raz

sirancuzi

tylko w życiu

ludem polskim.... mianowicie w Ada!
polu. Stary już
zupełnie;
mówią?»
tylko
po francusku... a chwilami
za

najautentyczniejszy

Polonus!

wie p. Braun więcej jeszcze. Dopatl
on w swoim przyjacielu Zarzycki i
sfrancuziałym
Polaku,
dużo
rys0!

podobieństwa moralnego

i

kultufė

nego... z owymi Niemcami
osiadły”
w kolonji sąsiadującej z Adampolė,

Niezawodnie

ojcowie

Zarzyckiego

pochodzili

chodnich

lub dziadoW“

Polski z ziem

z Kresów

o ludno$

mieszanej polsko - niemieckiej

Autor ksiąžki „Polen“

ponadto

zażyłe

niezmiernie

spostrzčĖ

zgodne,

współżycie ze sobą

nień”

obu

$

siadujących z sobą — w Turcji kol"
nij: polskiej i niemieckiej ein
frie

ches Zusammenleben

von

Deutsch

und

Polen.
W rozdziale poświęconym roz
jowi nowej Polski wewnętrznemu /
któremu pochwał p. Braun nie szc!
dzi - oraz roli, którą zaczyna
gi
wskrzeszona Polska nazewnątrz, W

raża autor książki opinię,

że Polsł
Ё

)

| Harjes Gospodarczy Ziem Wythodnich
|
Bez importu niema eksporfu.

bezrobotnych

niewykwalifikowanych

wyno-

si 2.547 osób. Bezrobotni ci otrzymują zasiłki w wysokości
nie. Tymczasem

Posrednictwa

2-ch i wyżej złotych dziengdy w Wilnie kasy Urzędu

Pracy

oblegane

są prz'z

Burdy pijanych

rekrutów

W dniu dzisiejszym| posiag osobowy przy
bywający od strony
Warszawy o godz. 6
m .50 przybył do Wilna z opóźnieniem prawie trzygodzinnym. Jak się okazało przyczyną opóźnienia były awantury rekrutów jadących z Warszawy

do Wilna.

^

о-

Diękczynte depesze staroobrzędowców.

KR

nia głębokiej wdzięczności
roobrzędowców
polskich

Polska albo zniesie kontyngenty, albo

przynajmniej wobec Jugosławji zobowiąże się bez straty czasu trudności i
formalności żądaniom tutejszym
importerom uczynić.
Na konferencji ekonomicznej wska
zywano na potrzeby uzyskania
kontyngentu 660 ton sardynek, przemysł
sardynkowy Dalmacji uskarżał
się z

r.

Brodzki

POWRÓCIŁ.

Dr.

rozwoju dla dobra Kościoła i Państwa.
Prezes

Brodzka

POWRÓCIŁA

i przyjmuje chorych od 2 do

cukru

Akcyjna
w Wilnie

w magazynach
Sprzedaż

w

3-ej.

od

grodzeniem zwrócić się do Biura Ogł.
S. Jutana,
ul. Niemiecka 4, tel. 222

27

1

i. detaliczna,
worka

poczynając

— Konfiskata „Nowego życia”. W dniu
wczorajszym z rozporządzenia p. starosty
grodzkiego uległ konfiskacie Nr. 1 czasopisma. „Nowe žycie“ organu metodystow.

Powodem do
konfiskaty i pociągnięcie
redakcji do odpowiedzialności z art. 74 KK.
był artykuł p.t. „Gdzie się podziało drugie
przykazanie
jawicki.

—

żqąubiono

Tow. Polski Lloyd

cukru hurtowa

Rady Staroobrzędowców
Arsenjusz Pimonow.

REWOLWER systemu brauning. Łaskawego znalazcę proszę za wyna-

Poznaniu
ul. Słowackiego

wszystkich stapomnych, że za

Rządu kierowanego
przez Pana Marszałka
Kościół nasz otrzymał prawne podstawy istnienia swego w Państwie i możność pełnego

E Bank Cukrownictwa
Skład

służba

wać

3-21Sp

dujących z

nim

pod warunkiem
do
lacy dojdą

swemu

ziem

słowiańskich,

(wofern!) że Po.
i odstąpią
rozumu

sąsiadowi nad

Wisłą i Wartą

któte ziemie (Landstreifen),
rych posiadanie warunkuje jego życie
pracy z zachodnim sąsiadem. Współ- państwowe oraz jego narodowe dodziałanie— pisze
i współpraca z na- stojeństwo”.
rodem niemieckim
na polu
ekonop.
książki
stronicy
każdej
Na
micznem może tylko wyjść na dobre Brauna znajdzie się
ciekawego.
coŚ
narodowi polskiemu. Muszą przemiOto np. jego rzut oka na mistyczwyłącznego
„panowania* ny nastrój duszy polskiej, osobliwie
nąć czasy
im Wetchsellande raz tej, drugi raz ludu polskiego.
Oto zestawienie Mictamtej nacji, myślącej
tylko o tem kiewicza — i Woltera. Jak może naaby znienawidzonemu sąsiadowi o ród polski
dziwi się autor książki

miedzę

akuratnie dopiec.

poczęła

przybrały

interwenjo-

rozmiar

Białystok

wszczęli

bójkę

zatrważa-

z żydami.

publiczności powstała panika.

Wśród

Żandarmerja

zmuszona była zawezwać pomocy wojskowej. Oddział wojska konwojował awanturu-

jących się pasażerów aż do Wilna. Wskutek
tych awantur oraz spowodowanej niemi interwencji żandarmerji
i konieczność spro-

wadzenia

#>

boskie”, omawiające

Lotne inspekcje sanitarne.

proces mar
<

Lotne in-

spekcje sanitarne przeprowadzone przez urzędników urzędu wojewódzkiego na terenadal i są postrachem
niem. Wilna trwają
dla wielu właściceli domów. W związku z

tem

gdyż

przez

dzielnice

komisje

na

zapotrzebowanie

wzrosło

niezlustrowarte

doprowadzają

wapno,

dotychczas

na

Lekcyj muzyki 577:

gwałt do

ARIССНЕЙ
BNTTMEI
AT
RETSTD

ORTEPIAN

H
m

udziela MICHAŁ J6ZEFOWIEZ
Informacje

od

11-ej

--

zasiłków pociąg uległ opóźnieniu.

Radoszkowiczach

—szukać

powinowactwa

duchowego

„Gdy ustaną wstrząsy, któremi z Francuzami,
narodem
najbardziej
wojna nawiedziła Europ
ę
— pisze
do- trzeźwy m ze wszystkich narodów,

słownie p. F. Braun — i wszystko w najmniej skłonnym do mistyki i metaEuropie wróci do upragnionego po- fizyki, z narodem najmniej lirycznym
koju, i do równowagi, wówczas 60- (allerunlyrischstes) w całej rodzinie
miljonowy naród niemiecki nie będzie narodów! Nawet w epicznym „Panu
potrzebował bać się żadnego polskie- Tadeuszu"
tkwi mnóstwo
liryzmu.
go
imperjalizmu (*). Sam też naród Jakiżby Francuz zdobył się... na „Paniemiecki będzie gruntownie wyleczo- na Tadeusza"?
Z pewnością nie żany z ciążenia ku zagarnianiu
sąsia- den luminarz ducha francuskiego, tetypowy
go ducha klasyczny,
przed„*) Imperjalizm polski... ną zachód? O stawiciel.
takim nie słyszeliśmy. Szlakiem starosłoznajdziemy
miejscu
A na innem
wiańskim aż nad Elbę, dalibóg, myśl polzestawien
przenikli
nader
ie roli,
we
ską nie biegnie.
To
tylko
przysłowiowy
strach ma wielkie oczy. A przecie wiado- którą gra
w literaturze
kobieta
mo; že Niemcy nikogo się nie boją.
polskiej i... francuskiej. Autor książki

przypomina,

že Brūckner

Malczewskiego

okolicznością

wysoce

porządku
jest

wnętrza

też,

że

w

dziedzińców.

najbliższych

miał

do:

czynienia

fizjolo-

i leukocytów)

— Wileńskie koło związku
polskich (1. 71) W piątek
rb. o godz. 8-ej wieczorem

Uniwersyteckiej

bibljotekarzy

19 października
odbędzie się w

Bibljotece Publicnzej w Wil

nie 56-te zebranie członków koła z odczytem

p. dr. St. Rygla p. t.: Naukowe bibljoteki
wileńskie w ubiegłym dziesięcioleciu.
Wprowadzeni goście mile widziani.
— Ku uwadze Podoficerów rezerwy. Podaje się do ogólrtej wiadomości, że Zarząd
ZÓW konstantuje dający się dotkliwie odczuć brak organizacji któraby łączyła podoficerów rezerwy oraz broniła ich interesów,
upoważnił p. Jana Kamińskiego członka Zarządu ZÓW do
zorganizowania w Wilnie

usuwanłe

dniach

spodzie-

dodatnio

brudów.

MIEJSKA.
prace nad układaniem kaOnegdaj rozpoczęto prace

— łp) Dalsze
nału kablowego.

wstępne nad przeniesieniem pod ziemię dotychczasowych kabli napowietrznych na odcinku W.
Pohulanka -znajdującym się mię-

dzy ulicami Rydza

Śmigłego i Archanielską.

Narazie układany jest tylko sam kanał, zaś
umieszczenie w nim wszelkiego rodzaju kabli i uprzątnięcie dotychczasowych słupów
odbędzie się ewentualnie dopiero
wiosną
przyszłego roku.
Kable zostaną wprowadzone do kanału
za pośrednictwem specjalnych studzienek, umieszczonych
w
regularnych
odstępach
wzdłuż ulic.
Podobne roboty przeprowadzono już uprzednio na terenie uliby Wiłkomierskiej.
Warto tu zaznaczyć, że kwestja ułożenia
kabli pod ziemią na terenie środmieścia posiada dla Wilna pierwszorzędne znaczenie,
ponieważ z chwilą jej realizacji, wobec znacznego zaawansowania robót kanalizacyjnych i wodociągowych, odpada ostatni szko
puł na drodze do tak długo oczekiwanego

wyasfaltowania

wileńskich jeźdni.
WOSKOWA.

— (0) Zgłoszenie się do spisów pahorawych rocznika 1908. W terminie od dnia 15
października do dnia 1 grudnia rb. przyjmowane będą w referacie wojskowym Magi-

stratu zgłoszenia osobiste do spisu poborowych rocznika 1908. Prócz osób, urodzonych

w roku 1908 do osobistego zgłoszenia
się
obowiązani są mężczyźni urodzeni w latach
1906 i 1907, którzy dotychczas nie stawali
przed komisją poborową. Winni niedopełnienia obowiązku osobistego
zgłoszenia się
będą surowo karani.

SZKOLNA.

— Nowa taksa egzaminacyjna dla nauczycieli. Min. Oświaty ustaliło nową taksę
za

wydawanie następujących dokumentów:
Za wydanie duplikatu. świadectwa rocznego lub półrocznego,
duplikatu złożenia
części egzaminu dla czynnych a nie wykwa
lifikowanych nauczycieli
szkół
powszechnych — 5 zł, za wydanie świadectwa (duplikat) z ukończenia seminarjum, świadectwa dojrzałości, dyplomu nauczycielskiego
— 10 zł, za pełny egzamin dojrzałości dla
eksternów — 60 z., za uzupełniający eg-

zamin

dojrzałości

egzamin

kowanych

nauczycieli

—

10

za

szych

zł,

dla

dla eksternów

za

kursach
Z T-wa

czynnych

20-ej

Wil

szkół

egzamin

a nie

—

i5 zł.,

wykwalifi-

powszechnych

eksternów

nauczycielskich

na

wyż-

— 40 zł.

KOMUNIKATY

Lekarskiego.
odbędzie

T-wa

Lek.

Z dziedziny

starczaniu węgla
rowała
swemu

Dnia

17 bm.

się zwyczajne

w

lokalu

o

posie

własnym

*
1) prof. dr. K. Michej

chirurgji

polsko

1921.
—

Szkoła

- bolszewickiej

organistów

w

r.

1918

-

im. Į. Montwiłła.

Zarząd T-wa Muz. „Lutnia* podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że zapisy
do szkoły zawodowej
organistów im. |.
Montwilła przedłużone są do 1-11 rb. Udzielanie wszelkich informacyj oraz przyjmowanie zapisów odbywa się codziennie od 2-4
po południu w kancelarji kierownika szkoły
proi. Wł. Kalinowskiego
(Oranżeryjna 3)
oraz w sekretarjacie T-wa „Lutnia“
(Ad.
Mickiewicza 8) w
poniedziałki i czwartki
od g. 8-9 wiecz.
— Kwesta na budowę pomnika rozstrzelanych P.0.W.
Otrzymujemy następującą
wzmiankę z prośbą o umieszczenie:
Za dni niewiele obchodzić będziemy 10letnią rocznicę Niepodległości. Niemałą
w
tem rolę odegrali wileńscy członkowie POW
Większość z nic
wywieziona z Wilna i
w więzieniu Dyrreburskim rozstrzelano. Nie
dane im było jeszcze jasnego
słońca nad
szaremi mogiłami Ziemi Wileńskiej.
być

że zbraknąć
p.

pośpieszne

wojnie

umieszczona

monumentalna

Komitet

który

w

tabli

tym

celu

ANO
się walczy z trudnościami finansowemi.
Brak pieniędzy, nie może służyć na
przeszkodzie temu ofiarnemu dziełu! Nie mo-

na

dzenie

z polską

zakładu

niebiałkowego
po trawieniu.

ca pamiątkowa.

Wiadomem

co też wpływa

(Zamkowa 24).
Porządek dzienny:

dużo

z

Na Rossie, wśród grobów obrońców Wil

Składkowskiego

4 —

Jakóbgka 51

Rubinsztejn

gólności azotu
występujących

na'ma

wany jest przyjazd Ministra Spr. Wewn.

1 i od

pierw-

obciążającą.

Po przesłuchaniu wszystkich Świadków Sąd wysłuchał biegłego
Naczelnika Wydz. Samorządowego p. J. Rakowskiego, który jako b. zastępca
Szefa bezpieczeństwa kierował
pracą
organów bezpieczeństwa. Pan Rakowski mówił o strukturze kor.partji oraz
o roli KPZB na naszych terenach. Z
kolei nastąpiło
oglądanie
dowodów
rzeczowych oraz badanie biegłych kaligrafów.
Dziś zapadnie wyrok.

KONSERWATORJUM

sygnalizuję

jako

P.

Żukowski, J. Zeniewicz, Leon i Pola
Mićkoi ). Sidorowicz.
Współpraca
ich z poszczególnymi
oskarżonymi
została stwierdzona, samo to jest już

—

młodzieżą uczęszczającą do wyższych
Szy wizerunek niewieści w
piśmien- szkół
w Niemczech
przedwojennych
nictwie polskiem,
które
do roku daje trafną charakterystykę uzdolnień
1825-go tak dobrze jak
kobietą
nie i intelektu
młodej
Polski.
„Głów
zajmowało się wcale, mając
w gło- matematycznych w niej naogół mało
wie iw
sercu
męskie
sprawy. — powiada.
Najmniej ją interesują t.
A dalej: spostrzeżenie niemniej traine, zw. realia".
W
młodzieży
polskiej
że Polacy szukali w epoce
porozbio- przeważa
uczucie
nad. rozsądkiem
rowej w studjowaniu dziejów staro- (mehr Gemiits- als Verstanżytnych tego, czego im brak było w desmenschen)
Podnosi
auokupowanej tor
ojczyźnie
ich własnej
książki
ogromną
w
dzisiejprzez Rosjani Niemców, dla których szej
Polsce
liczbę _ analfabetów.
obcemi były wszystkie polskie ideały. Tak,
niezawodnie
pisze — po
kształciło się w uniwersytetach
Polaków
Mnóstwo
polskich
znajdzienaukowych nie- my niejedną powagę naukową, i znawyższych zakładach
mieckich—wszelakć podczas gdy nie- komitego specjalistę w swoim
fachu
mieccy humaniści ignęli do Greków ale naogėt... naogół — nie
mówmy
wierni swoim o panowaniu
Polacy,
starożytnych,
w dzisiejszej Polsce
tradycjom, bratali się z literaturą sta- „Zachodniej cywilizacji*.
Do tego jerorzymską, z łaciną.
„Jeszcze
pod- szcze daleko.
Autor książki „Polen*
czas Wielkiej Wojny — pisze p. Bra- nie waha się nawet na jednem miejun — niejeden wojak niemiecki nie scu porównać Polskę najwyżej do...
mógł wyjść ze zdumienia z racji bieg- Serbji oraz użyć wyrazu
„Halbagdzie sien“.
łości w łacinie pana domu,
miał kwaterę, usiłując z nim porozu- „ Wszelako — przyznaje na końcu,
mieć się... w języku łacińskim — a że pod względem wzmocnienia się
w gimnazjach ekonomicznego
katedrę
profesorską
oraz
finansowego
Polak, uczyniła
niejeden
zajmował
pruskich
Polska
w ciągu
niespełna
który w klasycznej starożytności zna- dziesięciu lat swego
istnienia
wielki
Ojczyzny”. krok
duchowej
lazł „rodzaj
naprzód.
Dzięki pamiętnemu
najwidoczniej strejkowi górników angielskich i doktóry
książki,
Autor
„Marję“

W. Palczewski,

PROF.

$-t0

M.

Podoficerów rena policję (5. IX. z okazji międzyna- Koła ogólnego Związku
zerwy. Rejestracji i zapisywania na członrodowego dnia młodzieży komunisty- ków Związku można uskutecznić w poniecznej).
działki, środy i piątki w godz. 5 - 7 pp. w
Aktywniejszymi robotnikami
oka- sekretarjacie ZOW przy ul. Uniwersyteckiej
zują się oskarżeni: T. Wysocki, J. Zi- Nr. 6 m. 8.
względu na zbliżające się uroczystonowicz
„Cwietkow*,
Siemaszkiewicz ści Zedziesięciolecia
Niepodległości Państwa
„Stiekolszczyk*,
W. Posoch
„Mak“, Polskiego gdzie pożądany jest udział podJ. Nowach „Siliszewski* i inni, któ- oficerów rezerwy jako samodzielnej jednorzy nie dostali się na ławę
oskarżo- stki organizacyjnej, pp. podoficerowie rezernych ponieważ uciekli przez granicę i wy są proszeni o zgłaszanie się do rejestracji w jak najkrótszym czasie.
są obecnie w Białor.
Partji BolszeZaznaczamy że sekretarjat Koła przyjmu
wików.
je jednocześnie zgłoszenia na nadanie meSą to: uczeń gimnazjum biał. w dalu „Polska swemu Obrońcy” za udział w

godzinie

5 pp.

2)

gii USB — O zmianach we krwi ( w szcze-

jacy. Rekruci porozbijali szyby, a na stacji

da —

nie zdoła uporządkować swego życia
gospodarczego (Wirtschaftsleben) bez pomocy Niemców i nie będzie mogła utrzymać swego
dobrobytu ekonomicznego na dłuższą metę
też bez pomocy Niemiec i bez współ-

kolejowa

awantury

wej,

ONIKA

"SRODA";

Spółka

kiedy

w Bialymsioku.

Proces 35-ciu komunistów

Akka

ja

Według ostatnich notowań państwowego
Urzędu Pośrednictwa Pracy w Wilnie liczba

3

Rekruci
wyjedżając do swoich pułków
powodu zamknięcia rynku
polskiego, gońki wyczekujących beziobotnych na swopodnoszono kwestję kontyngentu Śli- ja dzienną jałmużnę, własciciele fotwarków byli w stanie podchmielonym. Pijana gromada podniecana przez jakiegoś
agitatora
wek i wina. Tylko oświadczenie pol- ziemskich
położonych tuż pod Wiluem u- zachowywała się arogancko i krzykliwie, a
skiego konsula Grabiańskiego, że Pol- skarżają się na brak robotnika potrzebnego
ska udzieli kontyngentu 400 wagonów
dla kopania kartofli. Wobęc braku sił robośliwek suszonych przerwało niechętny
czych przeciąganie okresu kopania kartofli
nastrój i zamknięło listę skarg.
grozi poważnemi następstwami nietylko jaW imporcie do Jugosławii Polska
Proces 35-ciu członków Kompartji
zajmuje 10 miejsce, w eksporcie II we- ko straty dla właścicieli podmiejskich majątków, ale dla aprowizacji miasta w związku trwa nadal. Po zaprzysiężeniu
Świaddług statystyki jugosłowiańskiej.
zwyżką cen na kartofle, której jak wiadomo
ków zeznają kolejno Świadkowie oskarHandel nasz w Jugosławji jest dla
ci, którzy
nas czynny, przywóz z Polski w 1927 są u nas podstawą wyżywienia szerokich żenia, w pierwszą głowę
mas. Płaca za dzień roboczy przy kopaniu
przyczynili się wydatnie
do ujawnie0.
r. 29,3 milj. zł. fr. wywóz 9,8 milj.
я Prowadzimy walkę z tak zwanym
Jugosławja zniewolona jest do prze kartofli wynosi 4 złote, jednakże nikt z I ez- nia antypaństwowej roboty, a nastęwielu
dni prowaprzywozem luksusowym.
: prowadzania znacznych inwestycyj ko- robotnych mając zapewniony dwu-złotowy pnie w przeciągu
Pomarańcze, cytryny, owoce, wi- lejowych, przy powstaniu bowiem te- zasiłek nie myśli się o nią postarać gdyż dzili żmudną robotę wynalezienia windowodonogrona i inne owoce zaliczają się do go państwa Serbja posiadała zaledwo woli wegetować za dwa złote dziennie mž nych i zdobycia materjału
tej kategorji, wbrew temu, że współ- 22 klm kolei, Sławonja 33, komitaty wykonać pewną pracę i zarobić podwćjnie wego. Są to kierownik wydziału Śledczesna medycyna uznaje ogromną wa- węgierskie 78 na 1000 klm. obsz. Kie- To rozumowanie bezrobotnych jest rezuita- czego w Mołodecznie gp. St. Cichocki
gę dla organizmu konsumpcji owoców. runek kolei nie odpowiadał potrzebom tem udzielania zasiłków, zadarmo, podczas i jego prawa ręka st. przod. E. Heppel.
Mogę powiedzieć na to, że
zdrowie danego państwa. Za zniesienie kontyn- gdy zapotrzebowanie na robotnika istnieje
Z zeznań ich wynika,
że organiogółu zależne jest od zdrowych stosun gentów na owoce i ryby
Jugosławji i robotnicy ci mogliby na chleb powszedni zacja, której główni uczestnicy zasiedków gospodar.,
jeżeli więc chorobo- możemy uzyskać korzystne stawki cel- zarobić.
li na ławie
oskarżonych, kierowana
System udzielania zasiłków bezrobotnyin była przez kompartję przez rejonowy
wość ich jest wywołana przywożeniem ne na szyny i wagony, a nawet zoboowoców, posiadających witaminy,
to wiązanie rządu uwzględnienia w inwe- jest najgorszym systemem łagodzenia klęski komitetiznajdujący się w Lebiedziewie.
niech sobie zdrowie tych lub owych stycjach Jugosławji
siedziby we
przemysłu
pol- bezrobocia; nie usuwa on bowiem przyczyn Podrejony miały swoje
a jedynie demoralizuje robotnika, przyzwy- wsi Sinica,
ucierpi, z powodu braku
konsumpcji skiego.
Gródku
i Mołodecznie.
witamin, lecz niech nastąpi uzdrowieLatem
1925 r. posłaliśmy delega- czajając go do otrzymywania zasiłków-jałPoczątkowo
działalność organizaPrzykład przytoczony wyżej jest cji nie odznaczała się
nie bilansu handlowego. Niestety jed- cję do Hiszpanji dla zawarcia trakta- mużny.
jakiemiś
spe:
nak zakaz przywozu ograniczony kon- tu handlowego, raptem wskutek zała- chyba jaskrawym potwierdzeniem ujemnych cjalnemi wystąpieniami, prócz nieudatyngentem owoców, wysokie cła na nie mania się złotego polskiego, co było skutków tego systemu i czas wielki aby nej zresztą manifestacji w Sinicy oraz
— wszystko to przeszkadza rozwojo- wywołane błędami naszej polityki nie- nasze czynniki miarodajne powołane do ure- szerokiego
kolportowania
bibuły
i
wi naszych stosunków gospodarczych tylko gospodarczej, wprowadzono za- gulowania tych spraw przeprowadziłyby re- wywieszania
transparentów.
Dopiez państwami południowemi.
kazy przywozu południowych owoców wizję dotychczasowych metod zwalczania i ro po zjeździe w
Damaszach, gdzie
Państwa te przeprowadzają obec- zezwalając, tylko w drodze wyjątku na łagodzenia klęski bezrobocia.
zapadła uchwała wysyłać pewniejszych
nie znaczne inwestycje. Przemysł cięż nieznaczne kontyngenty, w
Hiszpanji
członków do rozwijającej
się wówki Sląska dostarczyć może przedmio
zaś głównym artykułem wywozu
są
czas „HMramady'
akcja ożywiła się.
tów niezbędnych przy
inwestycjach, pomarańcze,
wywożone
przeciętnie
Mamy tu już do czynienia
z pojak rury, blacha, węgiel i t. d.
na sumę 240 milj. pasetów. Rzecz nastanowieniem przygotowującem napad
Rumunja w 1927 r. postradała z turalna rokowania musiały być przerpowodu tego, że przewlekłe formalno- wane i my do dziś dnia nie mamy traZ okazji zaprzysiężenia
członków Naści koncesyjne na odbiór przywiezio- ktatu handlowego z Hiszpanją,
pań- czelnej Rady Staroobrzędowców wysłane z0nych z Rumunji winogron
wywołały stwem rozległem 505 tys. klm. kw. o stały za pośrednictwem p. Wojewody Wileńskiego przez Prezesa Rady
następujące
ich zepsucie się, wobec
czego
była ludności 20 miljonowej.
depesze:
tam silna dążność do zastąpienia przed
Ogólny zjazd eksporterów w Mamiotów importowanychz Polski
im- drycie w paźdz. 1926 r. uznał Polskę
Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
portem z Czech i Niemiec. Turcja ży- za poważny i niewyzyskany rynek na
Zamek Warszawa
czliwie usposobiona do polskiego im- pomarańcze i domagał się zawiązania
W imieniu wszystkich wiernych Wschoportu ze względów natury politycznej rokowań handlowych z Polską. HiszWschód si. g. 6 m. 00
17 Du |
skarży się, że kontyngensy na owoce panja wywozi do Niemiec 8,7 milj. pak dniego Kościoła Staroobrzędowców obywateli Rzeczypospolitej oraz
Naczelnej Rady
Zach. sł. og. 16 m, 52
Wiktora
i wysokie na nie cła w Polsce utrudnia pomarańcz, do
Anglji 7,1 milį.,
do Staroobrzędowców w dniu złożenia uroczyjutro
ja handel turecko-polski, czynią go w Francji 2,6 milj., do Holandji 2,2 tys., stej przysięgi przez członków Rady na wierŁukasza
wysokim stopniu biernym dla Turcji, do Polski 200 kilkadziesiąt pak. Eks- ność prawom _ Kościoła i Rzeczypospolitej
meteorologiczne
nasz bowiem przywóz do Turcji jest porterzy hiszpańscy rachują, że Polska składam Panu Prezydentowi wyrazy głębo- Spostrzeżenia
czci i hołdu.
wrzeszło 12 razy większy od wywozt mogłaby być odbiorczynią około 2000 kiej Staroobrzędowcy
oiogji 0. 5. В.
u
Meteor
Zakład
polscy pomni na swój
tureckiego do Polski.
z dnią — 16-X 1928 +.
"pak pomarańcz, paka 50 kg.
od wieków datujący się pobyt w granicach
Wielkie niezadowolenie wywołuje
Hiszpanja w ciągu
ostatnich
lat ziem polskich na daną im tutaj wolność wy|
nasz system kontyngentowy we wszy- czyni olbrzymie postępy gospodarcze, znania i możność rozwoju religijnego zape- Ciśnienie
„średnie w m. | 10
wniają
Cię
Panie
Prezydencie
o
swych
uczustkich państwach, które jak Francja prowadzi politykę inwestycyjną . Powdzięczności dla Państwa Polskiego
nie mogą wywierać presji politycznej siadając nieznaczny procent gruntów ciach
+ 59
i o swych wysiłkach zmierzających do wy- Temperaturs '
dla wyzyskiwania pomyślnych
kon- uprawnych 3,5 milj. ha, zrasza i meljo- chowania prawych synów Rzeczypospolitej średnia
jo”
junktur.
ruje grunty suche,
przeobrażając w Polski.
We wdzięcznej
pamięci my i przyszłe Opad за ńe- !
Na konferencji w Zagrzebiu w li- ten sposób nieużytki na grunty
uropokolenia
staroobrzędowców. zachowają tę € mm
1
stopadzie 1927 r. prof. Teodorowicz dzajne.
świadomość tego, że akt wyzwalający Koś1
oświadczył, że zwalczać musi
polski
Rury i przedmioty ciężkiego prze- ciół nasz z wiekowego ucisku i stwarzający
" Południowo-zachodni.
18
system kontyngentowy, przeszkadzają- mysłu mogłaby
trwałe
podstawy
bytu
i
rozwoju
Kościoła
otrzymać z nasze
pręważający 1
cy wzajemnej wymianie towarów i bę- Górnego Śląska,
który mógłby być naszego przez Ciebie Najdostojniejszy Panie
2
dący nierównomiernem
traktowaniem zdolny do wszelkiego współzawodni- wydany został.
Uwagi:
rano pogodnie, wieczorem
я
Prezes Rady Staroobrzędowców pochmurno, deszcz.
poszczególnych państw, a w szczegól- ctwa z dostawcą, gdybyśmy mieli traArsenjusz Pimonow.
ności krzywdzący Jugosławię. Nie wi- ktat handlowy z Hiszpanią, i uzyskali
Minimum za dobę — 280.
dzi on możności rzeczywistej współ- minimalne stawki
przy
hiszpańskiej Do Pana Marsz. Polski Józefa Piłsudskiego Maximum na dobę 750.
pracy ekonomicznej w Polsce, której dwukolumnowej taryfie.
Tenieucja barometryczna: spadek ciśnienia.
Belweder Warszawa
сВ
by pragnął, dopóki Polska nie zniesie
Zapominają u nas, że posiadamy
W imieniu Rady Naczelnej StaroobrzędoURZĘDOWA.
systemu ograniczeń.
prowincje w wysokim stopniu ekspor- wców w Połsce w dniu złożenia przez człon— Przesunięcie terminu posiedzenia RaZdaniem prof. Teodorowicza , Ju- towe, stąd winniśmy być krajem im- ków Rady uroczystej na wierność prawom
gosławja może akceptować polskie po- portowym.
Kościoła
naszegoi Rzeczypospolitej przy- dy Wojewódzkiej. Termin, w którym miasięgi
składam
Panu Marszałkowi zapewnie- ło się odbyć posiedzenie Rady Wojewódzkiej
stulaty handlowe wówczas tylko, gdy
WŁ. Studnicki
został przeniesiony z dnia 19 bm. na 21 bm.

„bądz

|

Jedną z charakterystycznych
dąžnošci naszej polityki
gospodarczej
jest usiłowanie zmniejszenia przywozu
do Polski. Czyni się to ze względu na
bilans handlowy, pragniemy bowiem
mieć czynny bilans handlowy, ograniczając jednak przywóz wpływamy na
* zmniejszenie wywozu. W drugiej poło
wie 1925 roku zachodziła obawa, że
zmniejszymy
przywóz do zera, wówczas naturalną rzeczą nastąpiłoby zamarznięcie całego życia gospodarcze-

OWO

kamicy

żółcio-

Anglji
Polska utowęglowi
drogę na

nikogo wśród

ofiarodawców.

Biorąc to pod uwagę Komitet w ciągu
bieżącego tygodnia urządza kwesty na-rzecz

budowy

tablicy.
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RÓŻNE.
—

Podziękowanie, Niniejszem Zarząd Ku

ratorjum nad ociemniałymi w Wilnie serdecznie składa podziękowanie: pani Stanisławowej Mackiewiczowej za zajęcie się spra-

wą urządzenia radja w internacie dzieci niewidomych, konsystorzowi Ewangielicko -Reformowanemu za ofiarowane 200 zł. na pomoce szkolne, pani K. Roubinie - Adamskiej
za bezinteresowne wykonanie wzoru nalepek i pani E. Świętochowskiej za bezintere-

sowne

zrobienie

fotografji

szkoły

dla ocie-

mniałych na wystawę Regjonalną.
— Podziękowanie. Niniejszem serdecznie
dziękuję wszystkim kolegom
stowarzysze-

nia lekarzy

Kasy

Chorych,

którzy

z racji

mrego ustąpienia ze stanowiska przewodniczącego raczyli mi przesłać wyrazy uznania
oraz ofiarę w sumie zł. 300 na rzecz Polskiej

Macierzy Szkolnej.
W. Węsławski,
— Zjazd sekretarzy gminnych. W sobo14 ubiegłą
Trockiego

łego terenu

odbył się w lokału Sejmiku Wa.
zjazd sekretarzy gminnych z ca-

powiatu.

Omówione były sprawy: wojskowe, pożarnictwa, akcja sanitarno - hygjeniczna i
szarwarku.

— Ludność wsi Strażuny zabiega o pomoc rządową.
Ludność wsi Strażuny gm.
Koniawskiej pow. Wil.-Trockiego wystoso-

wała petycję do p. starosty prosząc 0 interwencję w sprawie uzyskania pomocy rządowej. Ludność Strażun ucierp iała w tym
roku od gradobicia, a prócz tego stan urodzajów przedstawia się katastrofalnie.
Pan starosta wystąpił z odnośnym wnio
skiem do władz wojewódzkich.

— Zamknięcie
oddz. ginekologicznego
szpitala żydowskiego. Dnia 16-go bieżącego
miesiąca

zostanie,

skutkiem

knięty na przeciąg dwóch

remontu,

tygodni, tj

zam-

do 1.

11. oddział
akuszeryjno - ginekologiczny
przy szpitalu żydowskim. Odpowiednie chore należy kierować do szpitala św. Jakóba.

— Likwidacja domów gry w lotto.
W
dniu wczorajszym organa policyjne wkroczy
ły do lokalu klubu kolejowego (Dąbrowskie

go 5), gdzie jak wiadomo od pewnego czasu uprawiana była gra
hazardowa t. zw.

lotto. Powodem

rewizji była wiadomość,

pod

w

prykrywką

zardowa
się

gra w

zgodne

lotto

uprawiana

karty.

Informacje

z rzeczywistością,

że

jest ha-

gdyż

okazały

zastano

kilkunastu panów grających. W wyniku tego odkrycia p. Starosta Grodzki zarządził
zamknięcie lotto. Wiadomem jest, że przed
kilku tygodniami ten sam los spotkał lotto
w Chatce Białoruskiej wobec czego obecnie
pozostało do zamknięcia jeszcze jedno —
Zw. Emerytów.

„, Jak się dowiadujemy

los tego lotto jest

również przesądzony.
Energicznemu temu
posunięciu władz nałeży przyklasnąć gdyż
lotta obliczane były jedynie na napychanie
kieszeni pewnym, małym grupkom ludzi i
doprawdy żadnego pożytku nie mogły przynieść. Amatorzy tej „niewinnej”* zabawki,

Naród

polski —

tak brzmią

kluzje autora. książki —

rynki wszechświatowe i zbyt tam jego bec zadań i zagadnień

kon-

stoi dziś wo-

natury ekonomicznej i politycznej, (*) jakich
nie
niony. Zdołano biłans handlowy u- miał do rozwiązywania w ciągu całej
czynić aktywnym a złotemu
polskie- swojej egzystencji.
Czy podoła tym
mu zapewnić stały kurs w stosunku wszystkim zadaniom?
8—9 złotych za dolar. Tylko droży- na swoją korzyść niezliCzy rozwiąże
czone
nowozna w kraju wzrasta,
czesne problematy?
Nie zabawiajmy
na

wybornych

warunkach

Marszałek Piłsudski

ma

zapew-

ingerencją w Się w jasnowidzenia i proroctwa.

Do-

piero w następnem pokoleniu
będzie
udało się Polsce
indywidualności i zaprowadzając rzą- można orzec czy
czy się nie udało...
Dziś nic innego
dy osobiste silnej ręki, kres
położył
nie da się jeszcze powiedzieć,
jak
„balaganowi“ politycznemu i zdemotylko:
:
ralizowanie zakradające sie w kadry
urzędnicze ukrócił,
Wyszło to PańQui
vivr
— ver
a
ral
stwu Polskiemu na dobre.
Sprawy

państwowe

własnej

mocnej

„Jeżeli porównamy stosunki panuGz
jące w Nowej Polsce (Neu polen)
ze stosunkami w Rosii Sowieckiej, to
pomimo pewnych zastrzeżeń, będzie»
my musieli przyznać, że Polska
leży
po
tej
stronie
linji demarkacyjnej dzielącej chaos od porządku i
realną
pracę od stadowych
utopij,
Natomiast zestawiając to, co mamy w
Polsce, z tem co widzimy
w zacho2 Za jeden z najważniejszych
dla
dnich państwach
Europy,
przyznać Polski problematów poczytuje autor kwebędziemy musieli, że w Nowej Polsce stję żydowską.
jest jeszcze tak dobrze jak wszystko
do zrobienia.

DIE

zamiast
roboty.

-в
zgrywać

się do
я

nitki

wezmą

1 PRZECHADZER URRANISTYCZNYCH.

się do

— Wojewódzki Komitet zabiega o lokałe dla swoich instruktorów. Wojew. Komitet
PW i WF
zwrócił się do p. starostów z

NIESAMOWITA.

Siorociniet, jako projekt uczczenia
10-lecia Aiepodleglošti,

ULICZKA.

w roli tytułowej. Ma-

rja Gorczyńska po raz pierwszy zawita do
naszego miasta, to też Wilna zna ją tylko z
filmu, gdzie kreowała główne postaci w „Mo
gile Nieznarego Żołnierza”, „Iwonce* i t.d.
— Dwa występy artystów „Perskie Oko“

W

sobotę 20-go

i niedzielę 21-go

paždzier-

nika o g. 11-tej wiecz odbędą się w Teatrze
Polskim dwa występy wybitnych artystów
b. Teatru „Perskie Oko“: Betherowej, Ka-

mińskiej,

Rentgena,

Koszutskiego.

Wichlera

oraz baletu Koszutski - girls w wielkiej rewji artystycznej w 16 obrazach „Raz a dobrze* — Toma i Szerszenia.
:
Zapowiedź występów artystów „Perskie
Oko“ wywołała zrozumiałe zainteresowanie

Bilety już są do nabycia
ru Polskiego 11 - 9 wiecz.

w kasie Tieat-

— Koncert poranek w Teatrze Polskim.
Na najbliższym niedzielnym poranku wystąpią: świetna śpiewaczka
operowa Elżbieta
Jefimcewa oraz doskonały wiolenczelista A.
Kac, Prócz szeregu solowych produkcyj naj-

wybitniejszych
konają

kompozytorów,

wspólnie

dzy innemi

(śpiew

„Pieśń

artyści

wy-

i wiolonczela)

mię-

Indyjską*

—

w

kasie

Teatrlu

Polskiego

11 -9

wiecz.
— Reduta na Pohulance. Dziś „Tamten*
z Junoszą - Stępowskim w postaci Korniłowa. Początek punktualnie o g. 20-ej .

Bilety w cenie od 1 zł. do 6.50 zł. do na-

List

Pohulance i innych
ulicach
możemy już
oglądać takie.
częściowe
podreparowanie
uszkodzeń chodnikowych.
3

Robi się to w ten sposób że w zniszczo-

nych miejscach zakłada się 1—2, a czasami
nawet kilka nowych płyt betonowych.
|
Zbożnej tej akcji, chroniącej przed obrażeniami cielesnemi,
nasze,
nie zawsze

uzbrojone w dostatecznej grubości zelówki,
kończyny dolne, możnaby tylko przyklasnąć
gdyby nie pewne mankamenty. Mianowicie
przy

zakładaniu

nowych

płyt

często

pozo-

stają z boku szczeliny nieraz wcale szerokie,
wypełniające się wodą
podczas
deszczy,
grożące złamaniem nogi niebacznym przechodniom i nadające chodnikom niechlujny

wygląd, niezbędnem jest przeto zasmarowy-

wać je masą betonową,
względnie asfaltową, jak
również
wszelkie
pomniejsze
wyszczerbienia chodników.
`
„Co robisz, to rób dobrze!''* — niech
będzi» naszą dewizą!

Przechodzień.

Bermberga CHYZEROFANZOETTOECZTZADWK PTOOCASAOKONAGKCOA
tych wielce cenionych artystów,
RAD JO.

Występ
tak rzadko ukazujących się na estradach kon
certowych, wywołał duże zainteresowanie.

Bilety

świechtanych miejscami chodników w śródmieściu, toteż na Wielkiej, Niemieckiej, W.

Środa dnia 17 października 1928 r.
11,55—12,00:

Transmisja

sygnał czasu, hejnał z Wieży
Krakowie

z

Warszawy:

Marjackiej w

oraz komunikat meteorologiczny.

16,10 - 16,30: Odczytanie programu dziennego
i chwilka litewska. 16,30 - 16,55: „Bajki naszych

sąsiadów"

wygłosi

Hanna

Kozłow-

do Redakcji.
Szanowny

Panie

Aczkolwiek

może

Redaktorze!

Polska Macierz Szkolna nie

konsekwencji

ponosić

w

dziedzinie

opieki nad byłem personelem Komitetu Edukacyjnego agendy przejął rząd, to jednakże na skutek mego polecenia pannie Zabajłównie wypłacono z kasy Polskiej Macierzy Szkolnej zapomogę jednorazową na wyjazd do rodziny. Nie zdaję sobie sprawy z
tego, dlaczego panna Zabajłówna znalazła
się znów w Wilnie, gdzie obchodzi wszystkie instytucje i osoby prywatne
przedstawiając się jako ofiarę braku troskliwości Ma
cierzy, która przecież niema ani obowiązku

ani środków na wydawanie stałych zapomóg
dla wszystkich osób które pracowały kiew szkolnictwie.
przezemnie jako
Świadectwo podpisane
byłego prezesa Komitetu Edukacyjnego. nie
daje żadnych praw do roszczeń w stosunku

dyś

bycia w biurze „Orbis'* (Mickiewicza 11) i ska. 16,55—17,10: Komunikat Związku Mło- do Polskiej Macierzy Szkolnej, jak również
dzieży Polskiej. 17,10 17,35: Transmisja z do zbierania ofiar dla siebie.
od godz. 17-ej w kasie teatru.
Z wysokiem poważaniem
Warszawy: „Nowe warunki 'rozwoju litera„Jutro — „Tamten“.
:
prezes PMS. dr. W. Węsławski
tury
w
Polsce
Niepodległej"
wygłosi
prof,
WYPADKII KRADZIEZE.
Wł. Szyszkowski. 17,35—18,00:
Audycja nie— Zaginęła 20-letnia dziewczyna. Dn. spodzianka. 18,00
— 19,00: Transmisja z War-

6 bm. wyszła z domu i dotychczas nie powróciła 20-letnia Marja Romanowska (Mejszagolska 45).
— Bandycki napad na sklep. W nocy na

16 bm.

na

trzech

sklep

Chatka
jek
20)

Józefy

15)

bandytów

dokonali

Szymanowsktej

Sprawców

A. Draguna

napadu

(Żelazna

(Duna-

22), W. Żacharenko
(Żelazna Chatka
i Z. Czerniaka Listopadowa 7) areszto-

wano.

— Mąż - tyran. Dn. 14 bm została pobita przez męża 27 letnia Helena Lewkowicz

(Raduńska 4 m. 6)Lewkowiczowej

mąż

roz

bił głowę, nos, ucho i zadał cios w bok.
Wyzwany lekarz pogotowia udzielił poszkodowanej pomocy i odwiózł do szpitala

żydowskiego.

SERGJUSZ

*

MAŁASZKIN.

szawy: Koncert popołudniowy w wykonaniu
orkiestry P. R. pod dyr.
Józefa
Ozimiń-

skiego. W
programie:
Keler-Bela,
Leo
Pouget i in, 19,00 - 19,50: Audycja literacka:
„Nikt mnie nie zna* komedja Al. Fredry w
wyk. Zesp. Dramatyczn. Rozgł. Wileńskiej.
19,50— 20,00: Odczytanie programu na czwartek. Komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 20,00—20,25: Audycja niespodzianka.
20.30 —22.00: Transmisja z Waszawy: Koncert kameralny. Wykonawcy:
Trio Kmita
Aleksander Michałowski (bas)i prof. Ludwik
Urstein (akomp.). W programie: S.Rachmaninow, Z. Zaręba, L. Różycki i inni. 22,00

— 22,30: Transmisja z Warszawy: komunika-

ty: P. A. T., policyjny,
oraz muzyka taneczna.

sportowy

i inne

rej miano dokonać za kilka godzin nad
trzydziestoma dzielnymi ludźmi.
Milczenie trwało długo, prawie całą godzinę. Cisza panowała w pokoju

ZEMSTA

Starego pułkownika gnębiła
nietylko myśl o młodym oficerze, którego
kochała jego córka, równie ciężką była dla niego
świadomość, iż jutro o

i tylko

z zewnątrz

dolatywał

pomruk fal.

ponury

Pułkownik pierwszy się odezwał.
Ostrożnie zbliżył się do córki i opowiedział jej wszystko, co tak bardzo
świcie zostaną rozstrzelani inni jesz- ciężyło mu na sercu. Natalcia z miłocze oficerowie, których
aresztowano
ścią i wzruszeniem słuchała słów ukodziś w mieście. Pułkownik
znał dochanego ojca, lecz gdy usłyszała, że i
brze charakter
dowódcy
ekspedycji syn rybaka został uwięziony,
krzykkarnej, tego „rewolucjonistę”, jak go
nęła
rozpaczliwie i wypuściła z rąk
w myśli z ironją nazywał, znał jego оsztylet, który dotąd miała w zaciśniękrucieństwo, dochodzące do sadyzmu,
tej dłoni. Na dźwięk padającego menie spodziewał się po nim odruchów
talowego przedmiotu,
wzdrygnęli się
litości, Cały dzień dzisiejszy
strawił
oboje
i niespokojnie
nadsłuchiwali
na robieniu
starań
0 przeniesienie
przez chwilę. Pułkownik pragnął ko-

więźniów z lokalu ekspedycji

do

więzienia

miejskiego,

pod jego zarządem.
uporu

i intryg

karnej

będącego

Lecz na skutek

komisarza,

odmówiono

mu, motywując odmowę tem, że zbyt
często z więzienia, którego był komendantem

więźniowie

uciekali,

dzięki

czemu wszyscy prawie białogwardziści wymknęli się z rąk komisarza. Gdy

na ostrą wymówkę

niecznie

uspokoić

swoją

Natalcię;

wy-

jaśnić że wcale się nie gniewa na nią
i nic złego nie widzi w jej wczorajszem zachowaniu, że córka jego jest
panią swej woli i postępowania,
on
zaś nigdy nie pozwoli sobie na potępienie jej czynów. Zaczął więc mówić:
—

Teraz

jesteś dorosłą... Nic złePostępuj zawsze
tak, jak ci każe sumienie... Cieszę się,

odrzekł, iż jego go nie popełniłaś...

zdaniem jest rzeczą niemoralną mordowanie więź. niów bez sądu, rozkazano mu podać się do dymisji. I ota
feraz, stary
pułkownik,
Czuł się do
głebi wzburzony
_nie tem, że groziła
mu dymisja, ale tem, że czuł się bezsilnym wobec potwornej zbrodni, któ-

* „,„awca Stanisław Mackiewicz.

że byłaś

szczęśliwa,

chociaż

szczęście

twoje trwało tak krótko! Jestem stary
i pewnie prędko umrę, ałe musisz wiedzieć, Natalciu, że w piersi mej bije
serce młode jeszcze i kochające czyny
szlachetne i wzniosłe.

SPORT.

ZAWODY
Do

O

ODZNAKĘ
PZLA

zawodów

o

odznakę

Kino"Teatr
аЙОНО « - |

Ostrobramska

4.

sze zastępy członków.
*

do łez

UWAGAI

Dyrekcja

Ilustracje

muzyczne

Zw.

wymagane

mini-

wyzwolenia
Wilna!
Z krwawych walk
«« Monumentalne arcydzieło w 15 akt:

znacznie

powiększona

z ŻAKS'em,

Wydawnicfwa

WIL. O. Z. P. N.
rozpoczynają się

Tom

a w

niedzielę

Pogoń

zdziesiątkowane

bądź

graczy.

to

(kino Miej*

skie.)

Mara

Mia

WŁ

akcja

podnosi

bowiem

połowie

roz

ubiegłego

grywa

pier-

się w

stulecia, jak rów-

nież moment folklorystyczny a mianowicie
stroje i obyczaje ludowe.
Z poszczególnych zdjęć są zwłaszcza cen
ne: przyjęcie u barona Rotszylda i zgromadzona tam ówczesna elita umysłowo - artystyczną (szereg postaci historycznych), sceny z otwarcia pierwszej kolei żelaznej, a tak-

że podróż

do

dyliżansem

Paryża.

e

a.

Ze świafa.
— Najbezpieczniejsza
stolica
w Europie. Stolicą, której mieszkańcy korzystają z maximum bezpieczeństwa, jest Sztokholm. W ciągu
1927
r. zarejestrowano tylko dwa zabójstwa, z których jedno zostało popełnione przez obłąkanego. Kradzieży w
tym samym okresie dokonano na sumę 1,500,000 koron szwedzkich; trzy
czwarte tych pieniędzy policja zdołała
odzyskać. Zanotowano
tylko cztery
rabunkowe napady bandyckie.

ROWNO
GIELDA

RODEO
WARSZAWSKA

i waluty:

Tranz.
Dolary

Nowy-Yurk
Stokholm

8,88

Sprz.
8,90

Kupno
8,87

123.91
357.45

124.22
_ 358.35

123,60
356.55

43,25

43.24

43,15

8,90
8.92
238,40 — 239, -

8.88
237,80
237,10.
34.74

26.36

171.16
46.58

125.01

212.25

To mówiąc, pułkownik znów
zaczął chodzić po pokoju,
pomrukując
na melodję marsza, wreszcie wybiegł
z pokoju lecz wrócił i nadsłuchując,
zbliżył się do córki, obejrzał się podejrzliwie na wszystkie strony i rzekł

XXXI

STEFAN

o godz.

POLI

NEGRI.

4-ej, ost. 10.25.

CASSEL.
stosun-

SCHMIDT

i kierunki rozwoju

rolnictwa

w Polsce"

01-vzsp

B
B

Gą-

potrzebna.

1

wygodami

Mickiewicza

Polecają

aig
ES
1 du- S

torciki marcepanowe

w

handlowym

od

mi

lub

z mebla-

bez.

POŻYCZKI zpiaczemiami mie

7

m.

3,

na dłuższy
termin
spłacane ratami mie-

wego
z
kuchnią.
Zgłoszenia
do „Słu
wa” dla M, W.
-

l Spółdzielcza Kasa Kredyfowa
Wilno, Wileńska 15 w godz. 5—7 w.
K
EG NN
BSAWAWE

du- || 1Y>,

1652КАХ

BAWAWAG Wzzześ
DOKTOR
AKUSZERKA
I. ZERO
GZ |» W.|przyjmuje
Smiaławska
wą
Ty
od godz. 9
9

żych

Z BN

i małych

Dwa

Pc оо

| aoi

torów

Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,
Mickiewicza
21,
! tel. 152.
— о

LEKGYU

anęlelskiego

„pokoje

chce

rodzinie

brać

adwokat.

chrześcijań- skjęć,

skiej. Mostowa

=

9— 24

į PRZEPISUJEMY

na maszynach
fachowo, tanio i
szybko
Wil. Biuro. - Komisowo - Handlowe,

°

TVSEi

15
№

|" posadę

DOKTOR

ukończyć

el.

Minas Sklad apfeczny
kursa

fa-7sprzedania
mieszkaniem
do;
. Dowiedz :

inwi
h
k
iden„ MANNYIKIEWICZOWA
cyjne”
pran
Gekuio

b. starsza

|
|

krzesła i t. p. :

КОРМО | SPRZEDAŻ
«e Miecz. | НОИНО
ННЕ WAA WA WA AE
o

Sto-

Szaiy, biurka,

dla |] Dogodne warunki
poszukujemy lokai na RATY.

solidnych

Е
т° РОЗАОУ =; ааТАч

Br. Zoldowiczowa

|

wynajęcia w śród- Ojerty z podaniem
z Mickiewicza do
mieściu, ze wszelkie- warunków
do
adm.
46 m. 6. Niezamoźmi wygodami, przy „Słowa* pod „angielnym ustępstwa.
bo

Kobieta-Lekarz
KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12—2i Od 4%,

B-cia DLKIN

ka, kredensy,

£ LEKARZE FA Ми W
od

E

MAGAZYN MEBLI
Wilno, Niemiecka Nr 3, tel. 362.
MEBLE
stołowe,
sypialne, gabinetowe, salonowe, łóż-

Szukam

—1, od 5—8 wiecz.

X

| stniejeod 1840 r.

Oferty:

mieszkania 3-pokojo-

moczowych,

z
857
05

rodzinie i w punkcie SZMESNOWNZNUNCNE

1

ul. Wielka
„Kalfa”.

narządów

2;

intelig.

2 zł. 50 gr. oraz inne najrozmaitsze
gatunki tortów i ciast.
Czekoladki codziennie świeże!

syfilis,

Komi-

| sowo - Handlowe,

ży lub 2 średnich
hokoje, ze maa
R

CUKIERNIA
S. RUDNICKIEGO

załatwia

Wil. Biuro

REB
man amas
oszukują się

Trvcka

nieruchomości

9 m. 24. -o0| solidnie

8 LOKALE

Wydz. Zdr. Publ. Nr 154,

©

Gospodyai | KUPIO-SPROEDIĆ|

wypadanie, łupież, i
łysienie usuwa B na wieś
Chinowo - Chmielowe* i
Mostowa

apteczne. Główny skład Apteka
seckiego; ul. Freta Nr 16.

jednak

tło historyczne

GUSTAW

„Mydło Chinowo
- Chmielowe“
(z
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy

rysy twarzy nieco pospolite, dzięki czemu
najlepiej się jej udają role „dziewcząt z ludu“ latwo się domyśleć, że film omawiany
możemy zaliczyć do jednego z lepszych z
udziałem tej artystki.

obrazu

Początek

0 S ń W

„Esencja

pobu-

ma

orkiestra.

08 GES CZE GG CHR (EJ TER CZD HRS CZE CB MTA КЕ ZB

B
i

dzanej przez nieszczęsną (znowuż dzięki ubóstwa) miłość, ucieczka do Paryża gdzie
przy pomocy barona Rotszylda „wychodzi
w ludzi"!

milutka

NEGRI

Śkład główny w księgarni $. A. Krzyżanowskiego w Krakowie Rynek gł.

zdjęcia dzisiejwalorem były autentyczne
szej Jerozolimy i jej okolic, wyświetla obecnie kino Miejskie obraz Faworyta Rotszylda
z rodaczką naszą Mia Marą w roli tytułowej
Co prawda film ten naprawdę to się nazywa „Książe pozwala" a nie jakieś tam „Fa
woryta“ lecz od czegoś jest zmysł kupiecki?! Na treść obrazu składają się dzieje pewnej ubogiej i z tego tytułu wyszydzanej
przez całą wieś włościaneczki, która dzięki

i przedsiębiorczości,

POLI

nowego
układu międzynarodowych
ków pieniężnych
Tłumaczył Wacław Konderski

„Stan

ktėrej jedynym

walce“,

i nie-

nnZSSNEW

chorobą,

ekranie.

Pei

Po „Odwiecznej

wszej

wolność

problemy

Tom

z

jest przewidywać, kto zwychyba szans ma Ognisko i

Na srebrnym

epoki,

o

W rol. tytułowych:

Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie:

XXX

„Główne

1 p.p. Leg. jako kluby których drużyny nie

Wartość

Biuro.

S.

Ogłoszeń

asystentka wicza, Warszawa, ŻÓ- Jutana, ul. Niemiecka

.

ё

ТОМ
jemy

gotówkę

absolutnie

pewne

bez

ryzyka

Ы

я

na

—0| __ zabezpieczenie
Kliniki _ Dermatolo-rawia 42. Kursa wy- 4, tel. 222.
Wil. Biuro Komigicznej U. S. B. pouczają listownie: bu- INÓM Gun
pewrocie
z Paryżachalterji,
rachunko- DO grewniany | sowo - Handlowe,
przyjmuje od 11—12 wości kupieckiej, ko- kaniach, placu 260
i
|' RZE
iod 5-6. Chorobyrespondencji handlo- Sąžni,
sprzedimy |——2-—
skórne, leczenie wło- wej, stenografji, nauki zaraz
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Ślepa

„Argo“,

9 — I,

ul.

is k Ii]
ZGUBY

RZYDAŃ
(A TUES (I UZO

gubioną zašwiadczenfe wejskową
za Nr 3645/25 Wi-

godz. tolda Boguszko, unie-

3—4 p.p. Augustowski ważnia się.

-©

musiałą ją uznać za nieodpowiednią.
Z matematyczną nieledwie ścisłością
błysła łza i pułkownik,
żeby się nie
ła
zakreślała w myśli granice wpływów
poddać wzruszeniu, zaczął szybko bęstko!
ojca i na ile możya było liczyć na jego
bnić palcami po stole i nucić pod noPułkownik znów
się zatrzymał i pomoc. Przypominała
sobie
kolejno
sem:
pokornie słuchał rozkazów swej
uiu- wszystkich przyjaciół ojca — ale i tu
— Тга - { - ta, tra - ta-ta — roz- szeptem:
bienicy.
nie znalazła pociechy. W rozpaczy 0legły się w pokoju dźwięki
marsza.
— Rozkazuj! — zażartował.
puściła ręce i zamknęła
oczy — nie
—
Dzisiaj
na
ulicy
zbliżył
się
do
Natalcia widząc drżenie jego warg i
— Dziś o dziesiątej pójdziemy do było nadziei...
mnie
przyzwoicie
ubrany
meżczyzna
i
wąsów była głęboko
przejęta
jego
kasyna!
й
wściekłemi
bijąc
Morze szalało,
wzruszeniem. Cierpienie jej wzmogło oznajmił: „„Miejscowa organizacja ofi— To wszystko?
falami o brzeg, jakby chciało
rozbić
cerów
nie
pozwala
panu
podać
się
do
się jeszcze i nie wiedziała jak ma ga
— Wszystko.
i zniszczyć wszystko na swej drodze.
dymisji”.
—
Pułkownik
uśmiechnął
się
pocieszyć. Zerwała się z krzesła i rzuPułkownik wszedł ciężko do swe- Przez otwarte okno płynęło do pokoju '
okiem,
poczem
ciła się ojcu na szyję, przytuliła twarz znacząco i mrugnął
go
gabinetu,
zamykając z hałasem wilgotne powietrze. Natalcia zbudziła
do jego twarzy i osypała go pocałun- głośno dzwoniąc ostrogami i stukając drzwi za sobą. I długo jeszcze córka
się z zadumy, wstała i wyprostowała
obcasami z fantazją wybiegł z pokoju
kami.
jego słyszała w swoim pokoju
jego się, zbliżyła się do okna i oparta o fra=
i
ciężkiemi
krokami
skierował
się
— Głuptasku, głuptasku, zadusisz
kroki ciężkie i nucenie. Potem wszyst- mugę zaczęła przysłuchi
wać się dalemnie! — wołał
wzruszony
starzec, wzdluž korytarza do siebie.
ko zacichła i dom cały pogrążył się w kim odgłosom. Nagle myśl jakaś rozNatalcia
wybiegła
za
nim
na
korywysuwając się z jej uścisku i zaczął
martwej ciszy wieczoru. Natalcia sie- jaśniła jej mózg zmęczony. Z okrzyocierać łzy, a chcąc ukryć wzruszenie, tarz i zatrzymała go u drzwi do gabi- działa nieruchomo w mahoniowym fokiem radości podbiegła do lustra. W
nachylił się i podnosić zaczął sztylet netu:
telu, szeroko otwartemi, pełnemi bólu dużem zwierciadle ujrzała
całą swą
— Papo!
bardzo długo. Wreszcie podniósł sztyoczyma wpatrując się w okno, za któ- zgrabną,
uśmiech
postać,
kuszącą
let i rzekł:
Pułkownik stanął i obejrzai się.
rem majaczyły wierzchołki drzew. Ni- zwycięstwa zjawił się na jej ustach.
Przedewszystkiem Papo zabrał mi by tajemnicze duchy kołysały
się na
— Serce mam młode! — a nagłe
— Dlaczego nie miałabym się stać
wietrze drzewa, rysując się czarnemi na jeden wieczór
zmieniając temat rozmowy dodał: Pe- sztyłet...
obłudną i przebie— A... a — zamruczał, podając jej sylwetkami na tle ciemno szafirowego głą? —
wnego dnia w tym roku na
wiosnę,
twarz
Piękna
pomyślała.
byłem na polowaniu, nagle, jak z pod żądany przedmiot i nacisnął klamkę. nieba. Dziewczyna przeżywała ciężkie dziewczyny, wychudzona i zmieniona
— A pozatem, czy
Papo nie bę- chwile udręki, mózg jej wytężony usi- przez te chwile cierpień drgnęła nerziemi wyskoczyli na mnie
partyzanci
z krzykiem: „stój!*. Stanąłem więc, a dzie miał do mnie żalu, jeśli się coś łował stworzyć jakąś myśl, pomysł ra- wowym skurczem.
tunku dla ukochanego człowieka, któoni spuścili karabiny da ziemi, zatrzy- ze mną zdarzy?
— Nigdy! — odrzekł stanowcza, rego życie wisiało na włosku. Ale nie
mali się i uśmiechają
się, a jeden z
(D. C. N.)
nich podchodzi do mnie i mówi: „Zdro otwierając drzwi, chcąc uciec od niej, było sposobu, nie bylo nadziei. Męka
jej była bezmadziejna, rozpaczliwa. Co
wia życzymy, panie pułkowniku! Pro- by nie okazać niepokoju. -— Nigdy!
|ių
— Pozatem, będzie
Papo musiał chwila
vało się się jej, że już znaszę wybaczyć, że nie poznaliśmy odsię ogolić...
lazła drógę dó celu, lecz natychmiast
razu i myśleliśmy, że to wróg!”

Redaktor odpowiedz"""y Witołd W ovdyłło.
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Szwejki
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O PUHAR
najbliższą

energji

wobec

iwai
ubliczno.
rzežywa
wraz z bohaterką
jej
UCZCIWEJ
kobiety
tragedję i każdy ją zrozumie, Bowiem
S
miłością ponad wszystko i dla wszystkich. zrozumiała.

sobie zaznaczyć, iż obraz ten jest ostatni z udziałem

wykona

®

stosunkowo niewiełe: 31 chłopców, 4 Kopenhaga 237,70 — 238,30 —
mężczyzn i wszystkie panie.
Paryž
34,82,
34.91
Ponadto około 80 proc. zawodników u- Praga
26,42
26.48
zyskało wymagane minimum w trzech kon- Szwajcarja
171.59
172.02
kurencjach. Będą oni mogli w jedną z naj- Włochy
46,70
46,82
bliższych niedziel
poprawić wynik dzięki WiedeA
125,32
125.63
czemu uzyskają prawo do odznaki.
Marka niem. w obrotach nieoficjal.

To mówiąc zaczerwienił się nagle,
a w małych jego szarych oczach, za-

pozwala

rozgrywki (systemem olimpijskim) o puhaufundowany przez Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej. Do turnieju zapisały się wszystkie A-kla
sowe kluby. W pierwszą parę staną na boisku drużyny Ogniska i AZS.
W następną
niedzielę grać będzie mistrz okręgu 1 pp.

własnej

to nic

Marja Malicka, Władysław Walter i Marja Gorczyńska.
i jednorazowe karty wstępu nieważne aż do odwołania. Dyrekcja.

bilety

i
wzruszającym dramacie p. t. „Spowiedź
matki do dziecka jest wszędzie i zawsze
w potężnym

16 października 1928 r.
Polskiego

'mą rocznicę

Takie masowe
zapisanie się młodzieży
świadczy,
że
sport,
a
zwwlaszcza lekka atletyka zdobywa sobie coraz to liczniej-

„FAWORYTA

Pat i Pataszon,

Dzis rekordowy filmi Z udziałem naszej sławnej rodaczti I ulubienicy publiczaośe! wileńskiej

A.Mickiewicza 22.

wyjazdem

twarzy

wyświetlany

| podległość. Polski „MOWIłA Nieznanego Żołnierza

Teatr „POIODA

bądź

o 1000

1928 r.
„Faworyta
Rotszylda“
film
Najnowsze arcydzieło reżysera Fr. Celnika podług powieści George Sand w 12 aktach. W rolach
głównych. Lya Mara i Harry Liedtke. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną
od g. 3 m. 30. Początek seansów odg. 4-ej. Następny program: „OBROŃCA ZACHODU”,
będzie

Uwaga! Honorowe

zostały

człowiek

dnia 12 do 17 października

włącznie

bzisl W

Teatr „Wanda
Wielka 30.

Dewizy

SPORTOWĄ

6 kobiet.
mum

Od

АШо-

Makabi. Trudno
cięży, najwięcej

W rol. głów.:

mistrz kranu LON CHANEY, lubie

„ŚZczapa na carskim balu"

SALA MIEJSKA

Leg.

ją”

odtwarzającego ordynansa Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa
parada świata" ordynans Szczapa
w 12 w. akt. Zakulisowe życie dworu Cara
w niewoli
rosyjskiej „w filmie
Mikołaja Il-go w czasie wojny, Udział biorą:
Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylia.

Kulturalno-Oświatowy

ROZGRYWKI
W sobotę

-

Kto? wszyscy razem: Charlie Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton,

Blejski: Kitematograt
ul.

iał

„Biala GWAIÓJA

publ. Richardo
Cortez i przepiękna Barbara Bedford. Niezwykle realnie odtworzone sceny walk z czerwonymi. Wnętrze pałaców. Piękne zdjęcia miejscowości. Sensacyjno erotyczna treść. Orkiestra powiększona. Do
(odz. 4-ej przy fortepianie P. Wajnberg.
eans) © godz. 4, 6, 8 i 10.15.
| Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie szlagier!
dla obywateli i żołnierzy wszystkich krajów: Kto? Coż

WIELKA 42.

Lekko Atletycznego stanęło aż 184 zawodni- Belgja

osiągnęło

Dziś! Sensacja doby obecnej! Monumentaln

dramat erotyczny „TRĄGEDJA CIEMNOTY=

Kino „Pictadilly“

ków. Podzieleni oni zostali na trzy grupy: Holandja
chłopców — 127 osób, mężczyzn — 51 i Londyn
Całkowicie

O

Ponieważ

Najuprzejmłej proszę o łaskawe umieszczenie w poczytnem piśmie Pańskiem poniż
szego wyjaśnienia:
Nieomal codziennie jestem interpelowany
w sprawie
niejakiej p. Zabajłówny, byłej
nauczycielki Komitetu Edukacyjnego. Zaznaczam, iż p. Zabajłówna prz
estała pracować w szkolnictwie Komitetu Edukacyjnego
w roku 1919 -ym a po paru latach zgłosiła się do Polskiej Macierzy szkolnej z prośbą
o udzielenie jej pomocy na wyjazd do rodzi

ny.

-

Wileńska 38.

; Gdy idąc od strony ul. Niemieckiej, dozeuropeizowanej
Sierociniec?... A ci, którzy rocznicę tę
ostatnio
prośbą 0 pomoc w sprawie uzyskania
ta- trzemy wylotu
zerwawszy
nich mieszkań dla instruktorów, którzy zmu ulicy* Trockiej na ul. Žawalną i spojrzymy wywalczyli, którzy ze szkolnej
ławy poszli w. szeregi, a po latach
szeni są płącić b wysokie opłaty za komor- w lewo, zauważymy tuż obok odświeżone- się '.
znaleźli
jeszcze
siły, by
ne względnie muszą korzystać z lokali nie- go pałacyku z karjatydami coś w rodzaju walk i zmagań
uliczki, biegnącej równolegle
Walz Zawalną i przerwaną naukę rozpocząć nanowo.
wygodnych.
czącej Ojczyźnie służyli ramieniem, teraz
— (0) W sprawie podatku lokalowego. kończącej się hen, przy zaułku Lidzkim.
Powiadamy ..coś w
rodzaju
uliczki” chcą służyć jej wiedzą i na niej oprzeć swą
W swoim czasie handlarze z Hali' miejskiej
nawiązać
trudno, a
zwrócili się bezpośrednio do Min. Skarbu w bo czyż można nazwać ulicą wąską gardziel pracę. Nici porwane
sprawie pobierania z nich podatku Iokalo- między domami, zabrukowaną, lecz pozba- jednak mamy ich na wszystkich wyższych
sprawie pobierania od nich podatku lokalo- wioną całkowicie chodników, z przebiegają- uczelniach, ileż sił wytężyć muszą w tym
Obecnie Izba Skarbowa w Wilnie zawia- cym pośrodku, przez całą jej długość cuch- pochodzie po „pszenne ziarno” dla swej Ukochanej już wolnej, a jeszcze tak bardzo
domiła Magistrat, że Ministerstwo nie może nącym rynsztokiem?!!
Dziwoląg ten nosi miano ulicy Kiejdań- potrzebującej wiedzy, woli,
mocy.
Więc
zwolnić od podatku od lokalu dzierżawców
zdobędą. to wszystko i znów jej oddadzą,
straganów w Hali miejskiej, ponieważ są w skiej.
Nie brak tu i humoru. Tak
więc
tylko jeszcze ten rok, tylko te ostatnie egzaw
pomieszczeniach zamkniętych i noszą chastrumyczku
rynsztokowego miny... Ale jak? ale skąd?
gk” lokali, a to z braku podstaw praw- „zwierciadle*
przeglądają się kokieteryjnie
ł pada daremnie kwiat ludzkiego
wylampki
elenych.
karRównież jednak zaznacza się, że powyż ktryczne w niedostatecznej co prawda ilo- Siłku u progu zniszczenia, bo zadługo
miło się marzeniem, miast obiadów.
sze załatwienie sprawy nie przesądza udzie- ści rozmieszczone wzdłuż ulicy.
Nie dość tego,
lampki te zawieszone
Studentko, peowiaczko, harcerko! wieńienia ewentualnych ulg w postaci rozłożenia
zaległego podatku na raty płatnikom, zasłu- nie na słupach lub instalacjach metalowych ce i kwiaty pokryły twą trumnę, wojenne
gującym na to ze względu na ich zły stan umocowanych do ściany, jak to bywa za- oddano ci honory. — A może cena tych
życie
uliczkach,
wartościowej
ale, wieńców uchroniłaby
interesów i w tym celu złożą indywidualne zwyczaj na pomniejszych
rzekłbyś dla stwierdzenia „że ta niby, panie jednostki, by znów niosła swe służby.
podanie.
A cy, co po zagranicznych wszechni‚ — Skład Soboru prawosławnego. Orga- dziejku, i u nas Europa!* zawieszone są na
O
pośrodku, niczem na Mickiewiczow- cach szukają w nadludzkim wysiłku dopełnizacyjną komisja metropolitalna przy kurji
nienia swych studjów, pogłębienia
swych
metropolity prawosławnego Dionizego opra- skiej.
dypiom
Otóż ze względu na rażący
kontrast wartości, i już kończą, tylko ten
cowała projekt składu Soboru Prawosławnego w Polsce, według którego episkopat pomiędzy tym niechlujnym przesmykiem a kosztuje dużo — zapłacić — a skąd? Przebyłoby cie te cztery lata żyło się w Paryżu właswileński deleguje 5 duchownych i 5 świec- pięknie uporządkowaną ul. Trocką,
nym przemysłem, zarabiało gdzie i jak było
nader
pożądanem
by
Magistrat,
uwieczniwkich osób.
można, jadało, gdy
było za co, a duszą
— Wycieczka łotewskiej prasy prowin- szy uprzednio na kliszy tę „osobliwość któ
rą niewątpliwie przedstawia ul. Kiejdańska stałe leciało do swoich. A teraz co, jak?
cjonalnej do Polski. W związku z obchodem
stanie,
zechciałby nie
„Studjowałem urbanizm z myślą upięk10-cio lecia Niepodległości Państwa Polskie- w jej dzisiejszym
miasta,
które
go, pod egidą łotewskiego i polskiego M. Z. zwlekając ją przebrukować, zaopatrując jed- szenia mojego ukochanego
A teraz, żeŚ. odbędzie się wycieczka do Polski przed- nocześnie w obustronne chodniczki, chociaż- zdobywałem, które broniłem.
by jednopłytowe narazie, rynsztoki we wła- gnajcie marzenia, sprzedać was trzeba Amestawicieli łotewskiej prasy prowincjonalnej.
rykanom, zapłacą, ich stać na zbytek kuW wycieczce bierze udział dziesięciu najwy- ściwem miejscu no i jakieś 1—2 lampki.
Czas już najwyższy uświadomić sobie, powania dyplomów i ludzi",
bitniejszych dziennikarzy łotewskich
redaśródmieście
miasta o ludności
blisko
A ci starcy, którzy
służyli
każdym
ktorów pism w Mitawie, Libawie, Winda- że
ćwierć miljonowej, ma prawo do specjalnej dniem swojego długiego życia i nieustępliwie i t. d. Plan marszruty obejmuje: Gdańsk
posterunku.
uwagi i troski ze strony powołanych do te- wie stojąc na
Dali krajowi
Gdynia, Poznań, Katowice, Kraków, Lwów,
obrońców i pionerów, a miastu swojemu tygo
czynników!
Lublin, Warszawa i Wilno.
CIEMNOŚCI W CIELĘTNIKU. le chwil podniosłych, tyle myśli godnych, i
Wycieczka wyrusza 2 listopada. Prze- EGIPSKIE
Mimo usilnych nąawoływań prasy, Magi- w żadnej nie opuścili go doli. Sądzeni, skawodniczy wycieczce z ramienia łotewskiego
ciągu
nader zywani, karani, więzieni, głodzeni przez mozwiązku prasy prowincjonalnej red „Dzwo- strat zachowuje w dalszym
przykre „status quo* oświetleniowe w Cie- skali, Niemców, bolszewików, stracili wszynu“ p. K. Leczycki.
wzdraga stko, co na czarną oszczędzili godzinę i dziś
— ło) Ceny w Wilnie z dnia 16 paździer lętniku. Mianowicie, uporczywie
się
on
przed
oświetleniem,
chociażby
jak- proszą Boga o jedyny dar — śmierć prędką,
nika: żyto 37 - 38, owies zbierany 32 - 33
by nie stać się nikomu ciężarem, gdy resztnajbardziej
oszczędnem,
t.
zw.
„Cielętnika”.
mlynkowany 34-35, jęczmień browarowy 35na
kawałek
Ta troska
Magistratu o zakochanych ki sił opuszczą i grosza już
36, na kaszę 30 - 31, otręby żytnie 25 - 26,
jak
zasługiwałaby nawet
na chleba, a głównie na „kartę—pobyt*,
pszenne 27 - 28, makuchy 50. Tendencja może skądinąd
uznanie, gdyby nie znane
przysłowie, że mówi Banasiowa Konopnickiej, nie zdołają.
słaba, dowóz dostateczny.
Nie wiefh, ale możeby w rocznicę 10
„Co za wiele, to niezdrowo” no i ta jeszcze
TEATR I MUZYKA.
lecia o takich pomyśleć trzeba. Może jakieś
okoliczność,
że
leżą
tam
pociemku
rozmai— Teatr Polski sala „Lutnia”, Dziś „Piestypendja dla pierwszych, a emerytury... nie,
niądz leży na ulicy*, sensacyjna opowieść, te „Kuby Rozpruwacze“ i inne rzezimieszki, tylko ulgi
podatkowe dla drugich wyjednać
którzy
zachęceni
sprzyjającemi
okolicznojak można z niczego przyjść do pieniędzy;
w miarę swych było można.
rolz szczęśliwca w sztuce gra K. Wyrwicz- Ściami, dbają o należyte,
Niechby w 10-tą rocznicę Niepodległozdołności, wypełnianie
rubryki p. t. „NoWichrowski.
ści, studentki — peowiaczki nie umierały z
— Występy Marji Gorczyńskiej. Znako- žownictwo“ w wileńskiej kronice policyjnej. głodu, niechby architekci — wojacy mogli
Reasumując
powyższe, 2 lampy przy
mita artystka teatru narodowego Marja Gorwykupić patenty i krajowi służyć swą wieczyńska, jutro rozpoczyna występy gościn- głównej arterji ruchu w tej części „Cielętni- dzą, a starcy niechby nie musieli
mówić:
ka'
stają
się
nakazem
chwili!
ne na naszej scenie. Jutro też z okazji wystę
„wieczny odpoczynek racz nam dać, Panie*.
JAK ŁATAĆ, TO PORZĄDNIE!
pów uroczej artystki po raz pierwszy graną
A. Makowska.
Zdopingowany przez alarmy prasy Mabędzie niezmiernie dowcipna i wesoła komedja amerykańska Hopvooda „Nasza žonusia“ gistrat, zabrał się nareszcie do łatania wy- KTE
SZORC OCOZRTOZOASEPE.

z Marją Gorczyńską*
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10zešmianie wszy-

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23.
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