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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

lub z | : Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Urwanie głowy 
wężowi morskiemu 

Ostatni artykuł Marszałka (Ga- 

snącemu Światu) to przedewszystkiem 

zdruzgotanie możliwości stałej więk- 

szości parlamentarnej ze stronnictw 

lewicowych i Bezpartyjnego Bloku. 

Kombinacja ta była czemś, jak ów 

wąż morski, który przez długie lata 

pojawiał się na szpaltach gazet w 
ogórkowych sezonach 4i ponieważ 

prawda zaprzeczała, aby pływał w 

morskich głębinach, więc z tego po- 

wodu nie mogąc się wyaurzać na po: 

wierzchnię morza — wynurzał się raz. 

po raz na papier gazeciarski. Podo- 

bnie jest z tą kombinacją ,utworzenia 

większości z lewicy i B. B. Od po- 

czątku istnięnia Sejmu obecnego sta- 

nowiske sfer kierowniczych B. B. 

(pułkowników) było jaskrawie nega- 

tywne, mimo to kombinacja wypły- 

wała stale w charakterze pogłoski, a 

pogłoska ta była nadzieją i uspoko- 

jeniem dla lewicy, czemś w rodzaju 
bajki śpiewanej nad kolebką  dziecię- 
cia przez nianię poczciwą, i była ta 

pogłoska postrachem dla takich grup 

społeczeństwa jak np. ziemiaństwo. 
Pogłoska ta więc była słodko špie- 

wana przez leaderów lewicy i wykrzy- 

kiwana na ton macabre przez, ende- 

ków i  endekoidów.  Wypływała 
ta pogłoska z  niewątpliwej 
chęci lewicy dojścia do rzą- 

dów, a jeśli nie do rządów to 

chociażby do pewnych wpływów w 

rządzie, choćby najmniej miejsca 

zabierając, ale jednak „siąść na przy- 

O piecku“ rządowym. Publiczność “nie 
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zdaje sobie sprawy, jaką katastrofą, 

įjaką klęską dla partyj lewicowych 

jest ten fakt, że odsunięte są one 

dziśś od wpływów na rząd, że nietyl 

ko nie mogą obronić swego Stanu 
posiadania w machinie państwowej, 

lecz że przeciwnie, ten ich „stan po: 

siadania* w machinie państwowej jest 

stale rozlany, niszczony, łamany (dość 

wspomnieć Kasy Chorych), a lewica 
musi się temu przyglądać biernie i 

bezbronnie. 

To też nic niema: dziwnego, że le- 
wica wymachująca rękami i nogami 

z oburzenia na rząd, żądając Od rzą. 
du, aby wywiesił „biały sztandar“ 
poddania się—w istocie marzy o bo: 
dajże najskromniejszym udziale w 

rządzie, albo przynajmniej przy rzą: 
_ dzie. Od początku obecnego Sejmu, 

"we wszystkich swoich sejmowych ar. 
tykułach, w swoich „Kronikach sej- 

“ mowych“ zwracałem uwagę na nie- 
- bezpieczeństwo, które nam (mówię 

„nam“ o tych optymistach, którzy 

wierzą ciągle w możliwość radykalnej 3 

Ž * 

‚ #пМапу па lepsze naszego ustroju 
,-państwowego)—które nam grozi ze 

" strony marsz. Daszyńskiego, właśnie 

_ z powodu jego taktyki skrajnie ugo- 

dowej, skrajnie filorządowej, taktyki 

wypranej poprostu z cienia chęci do 

opozycji. Pisałem wtedy, że jeśli co 

w Polsce oceni sejmowładztwo i re- 

publikę, to nie wymachiwanie rękami 

i nogami posłów P. P. S., nie doktry- 

nerstwo i ideowość Niedziałkowskie- 
go, a właśnie ugodowość Starego ru- 

_ tynisty parlamentarnego. Teraz przez 
_ artykuł Marszałka ta taktyka skoń- 
 czyłą się pogrzebem klasy pierwszej: 

_ Marszałek obszedł Się niemiłosiern e 
х wodzeri socjalistów. Zdewualował, 
zdekonspirował jego zabiegi, wystawił 

| » go na sztych całej lewicowej tromta- 

4 

_ dracji, ujawnił nicość jego ideologji, 
szerokim ruchem ręki wskazując na 
bałaganiarstwo Sejmu. W mistrzowski 
sposób związał potulae perswazje Da- 

„szyfiskiego £ Nonsensowną  arogancją 
odmownego listu stronnictw lewicy w 

sprawie konierencji z nim, Marszał- 

kiem Piłsudskim, j kpinkując sobie w 

swoim artykule, pyta: „Czy ten list to 

| ma być ta rozumna. współpraca, na 
którą mogę Jiczyć u lewicy", Nie! Pan 

Daszyński zaa dobrze historję wojny 
|" światowej, Rozumie, że Pokój sepa* 

/ ratywny pomiędzy Francją a Austrii 
był może możliwy, ale nie PO rewe 
lacjach Czernina i Clemenceau. | myśli 
sob'e teraz marsz. Dzszyński. że na | 
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administracji 228 drukarni 262. 

B8ARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet kolejowy 

GRODNO — Księgarnia T-wa Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — 

DABROWICA (Poiesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HGRODZIEJ — Dworzec kolejowy —- K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytonicwy S. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
A Łaszuk, NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwihskiego 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

В PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

WOLKOWYSK — 
Księgarnia T-wa „Ruch” 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F 
WARSZAWA — T-wó Księg. Kol. „Ruch“. 

luczewst- 

Kšiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy, Komunikaty or:.4 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 £roszy. 
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PREZYDENT W NIEŚWIEŻU 
STO — NIEBYWAŁE NIEMAL NA KRESACH ZJAWISKO — POLSKĄ LUD- NAJWYŻSZY DOSTOJNIK RZECZYPOSPOLITEJ, PAN PREZYDENT 

MOŚCICKI STANĄŁ W NIEŚWIEŻU. 

I OTO Z KAŻDEGO ZAKĄTKA MIASTA, Z KAŻDEGO ZAŁAMANIA 

WIEKOWYCH MURÓW KSIĄŻĘCEGO ZAMKU, POZDRAWIAJĄ GO TRA- 

DYCJE WIELKIGO RODU, STOJĄCEGO PRZEZ CAŁE STULECIA NA 

STRAŻY WIELKIEGO MOCARSTWA. 

TU JEST GNIAZDO RODU RADZIWIŁŁOWSKIEGO, GAŁĘZI КАТО- 

LICKIEJ I OJCZYŹNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ ODDANEJ. STĄD WYSZEDŁ 

KSIĄŻĘ MICHAŁ, CO_WŚRÓD POTOPU RZECZYPOSPOLITEJ WBREW 
POKUSOM AMBICJI JANOWI KAZIMIERZOWI PRZYSIĘGI DOCHOWAŁ 
I FORTUNY NA URATOWANIE TONĄCEJ NAWY PAŃSTWOWEJ NIE 
SZCZĘDZIŁ; STĄD JEDYNA W SWOIM RODZAJU POSTAĆ KSIĄŻĘ KA- 

ANT 
IANKU, ROL. PARIE KOCI CO-POFRAFIŁ NIECODZIENNEGO DOKONAC 

FAKTU: CAŁE OBYWATELSTWO ZACHODNIEJ LITWY, CAŁĄ NIE: 

ŚWIEŻCZYZNĘ, NOWOGRÓDCZYZNĘ, MIŃSZCZYZNĘ 1 SŁONIMSZCŻY- 

ZNĘ ZWIĄZAĆ WKOŁO SWEJ OSOBY W JEDNĄ OGROMNĄ RODZINĘ 

TAK MOCNO, ŻE WIĘŹ TA NIEOMAL DO NASZYCH CZASÓW PRZE- 

TRWAŁĄ. A NIETYLKO WŚRÓD SZLACHTY DZIAŁAŁY TWÓRCZE OWE 

RADZIWIŁŁOWSKIE WPŁYWY: IM TO ZAWDZIĘCZA NIEŚWIEŻ — MIA- 

W NIEŚWIEŻU W OCZEKIWANIU 
"PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZE] RZE- 

CZYPOSPOLITEJ. 

Już w niedzielę Zamek Niešwieski 
zapełnił się gośćmi. Sale strojone by- 
ły w kwiaty. Rzucane kwiaty na suro- 
we i piękne ściany, dotychczas strojne 
w szeregi pancerzy, w żelazne orły ra 

dziwiłłowskie, w ogromną ilość starych 
portretów z XVI i XVII wieku. Sala het- 
mańska, rycerska, biała sala, sala 
gwiazdowa ożywiła się gwarem. 

Licznie stawiło się ziemiaństwo no- 

wogródzkie z prezesem „kresowego 
związku ziemian hr. Antonim Jundził- 
łem i prezesami oddziałów  powiato- 
wych na czele. " 

Poczet rodziny Księcia Ordynata 
Nieświeskiego Otwierał ks. Karol Ra- 
dziwiłł z małżonką lząbellą z Radziwił- 
łów oraz ks, Karol z dwoma synkami. 

Z wieży zamkowej zdjęto zwyczaj: 
ną chorągiew o barwach radziwiłłow= 
ski ch i zawieszono na powitanie Pana 
Prezydenta Sztandar Jego, amarantowy 
z Białym Orłem. | . 

Wśród zjeżdżających się gości na- 
der podniosły nastrój, Wszyscy są 
ogromnie przejęci pobytem Głowy Pań- 
stwa w województwie  Nowogródz- 
kiem. Wszędzie witało  zjemiaństwo 
Prezydenta z ogromnym entuzjazmem, 
jakkolwiek organizacje ziemiańskie by - 
ły dość sztucznie odsuwane od udziału 
w uroczystościach. Na ten temat sły” 
Szy się mnóstwo opowiadań о тсу- 
dentach i incydencikach. Ale 0 tem po- 
tem. Teraz wszystko miejsca ustępuje 
entuzjazmowi. 

PREZYDENT NA ZAMKU. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej z 
orszakiem zajechał przed zamek, gdzie 
go Spotkał z chlebem i solą książę Al- 

    

brecht. Radziwiłł XVI ordynat na Nie- 
świsżu, XIII na Klecku, Hrabia na Mi- 
rze. 

Następnie Prezydent Rzeczypospo- 
litej przeszedł do wspaniałej sieni zam- 
kowej gdzie go powitały obecne w 
zamku panie z ks. Izabellą Radziwilto- 
wą i ks. Lubomirską na czele. 

Z sieni po schodach, wyłożonych 
czerwonem sukn em wzdłuż  balustra- 

NOŚĆ MIEJSKĄ, Z DROBNYCH KLIENTÓW MAGNACKIEGO RODU 

POWSTAŁA I POD JEGO SKRZYDŁAMI POMYŚLNIE SIĘ ROZWIJAJĄCĄ. 

DZIŚ, GDY NA URATOWANYCH PRZED ZACHŁANNOŚCIĄ 

WSCHODNIEGO BARBARZYŃSTWA ZIEMIACH WRE PRACA ODBU- 
DOWY I ROZBUDOWY BEZ WZGLĘDU NA NIEZBYT POMYŚLNE KON- 
JUNKTURY EKONOMICZNE, ZIEMIAŃSTWO MIEJSCOWE SKUPIA SIĘ, 
ŁĄCZY W POCZUCIU SWOJEJ JEDNOLITOŚCI I SWOICH PRAW GOSPO- 
DARZY TEJ ZIEMI, Z GLEBĄ, Z LUDEM I MIĘDZY SOBĄ MOCNO ŹRO- 
$NIĘTYCH, SIOSTRZE KORONIE I GŁOWIE PAŃSTWA BEZ ZASTRZE- 
ŻEŃ ODDANYCH. WIĘC GDY OTO W CHWILI OBECNEJ MAŁA STOLI- skiej 

CA PROWINCJONALNA MA SZCZĘŚCIĘ GOŚCIĆ U SIEBIE PIERWSZEGO 

NIEŚWIESKICH OBYWATELI, WIEKAMI NAWYKŁE DO CZCI I PRZY- 

WIĄZANIA DLĄ SWYCH MIEJSCOWYCH DYNASTÓW, POTRAFIŁY GO- 

ŚCIOWI, UDSABIAJĄCEMU CAŁY '1MAJESTAT RZECZYPOSPOLITEJ 

STWORZYĆ OPRAWĘ TAKĄ, BY NIE MÓGŁ ON W TYM KRESOWYM 

ZAMKU POCZUĆ SIĘ ANI O ŹDŹBŁO MNIEJ „U SIEBIE*, NIŻ W SWEJ 

KRÓLEWSKIEJ SIEDZIBIE WARSZAWSKIEJ. 

  

dy odwiecznej, mimo hełmów, pance* 
rzy i malowideł ilustrujących historję 
radziwiłłowską, Pan Prezydent wszedł 
do sali hetmańskiej, której powagę 
strzeżoną przez rycerzy żelaznych bar: 
wiły śliczne pasy słuckie, bogato salę 
ubierające. : 

Tutaj książę Radziwiłł ponownie 
powitał Prezydenta wygłaszając nastę- 
pujące przemówienie: 

„Mowa ks. Albrechta Radziu illa 
Dostojny Panie! 

Trzech Królów polskich gościły te mu- 
ry, a ostatniego podejmował mój przodek w. 

dobie poprzedzającej upadek Państwa. 

Minęła niezapomniana chwila, w której 

ten zamek gościł Pierwszego Marszałka 

Polski. 

Szczęśliwy i dumny tedy jestem, iż właś- 
nie mnie przypadło w radosnym udziale zło- 

PO.ODJEŻDZIE PANA PREZY! DENTA 
Po odjeździe Pana Prezydenta do 

Klecka na nocleg w bataljonie Kopu, 
Książę Albrecht Radziwiłł podejmował 
swoich gości, którzy dla uczczenia Pre- 
zydentą Rzeczypospolitej licznie się u 
niego zebrali z całej ziemi Nowogródz- 
kiej, A także z Wilna i Warszawy — 
obiadem i rautem. 

Obiad odbył się w tej samej, wspa- 
niałej sali, gdzie dwa lata temu, Mar- 
szałęk Józet Piłsudski wygłosił swe 
historyczne przemówienie. 

Podczas obiadu wygłoszono szereg 
toastów na cześć Prezydenta, Marszał- 
ka Piłsudskiego oraz  Okolicznościa* 
wych. Z tych toastów wyjmujemy prze* 
mówienie księdza infałata Wróblew= 
skiego, prałątą |ego Świętobliwości i 
Protonatarjuszą Apostolskiego, kanoni- 

żenie hołdu Głowie potężnej odrodzonej Oj- 

czyzny... I 

Racz więc przyjąć, Dostojny Panie, ser- 
deczne powitanie kresowych rodów, od wie- 
ków stawających pod hasłem utrzymania 

śpiżowego muru przeciw wrogom Państwa, 
oraz niezłomnej wierności Ojczyźnie i Jej 
Elektoni... | 

Pan Prezydent Najjašniejszej Rzeczypo- 
spolitej niech żyje!!! 

ka św. Jana Laterańskiego w, Rzymie. 
Przemówienie to zyskało. najżywsze 

uznanie. 

TOAST KS. PRAŁATA  WRÓBLEW- 

SKIEGO. 

We wszystkich krajach i narodach, sta- 
re zamki i żamczyska budziły i budzą uczu- 
cia — nie tyle ciekawości i lęku, ile ono 
przedziwne uczucie czci. Zda się, iż zamek 
jest olbrzymią księga, której ściany są kar- 
tami, a na nich spisane w Światło cieniach 
— dzieje łez i promieni — dzieje chwały. 

Na ich str choć śpiące w grobow: 
cach — stoją owe postacie możnych i 
potężnych właścicieli; i dzielą z żyjącymi 
chwile radości — i dumnie patrzą na swych 
potomków, snujących nić złotą chwalebnych 
ich czynów. 

„ W obecnej dobie Zamek Nieświeski jest 
unikatem — a jak przez wieki , streszczał 
Polskę, tak i dziś widzi zwrócone na sie: 
bie oczy całej Ojczyzny, bo jego Panem i 

   

Władcą jest godny potomek tych, których 

wizerunki zdobią komnaty. 
I zda mi się, że widzę ich tu, wśród nas. 

— Onych Purpuratów, Wojewodów i Het- 

manów — onych Sierotkę, Rybeńkę i Panie 
Kochanku — tych co Polskę garnęli w swe 

mury i otwierali zwodzone bramy na wjazd 
Królów, których równy Im ród radziwiłłow- 
ski po królewsku gościł. Hej że” Hej! ileż to 
razy witały się tu bratnie Orły — srebrno: 
pióry z Oriem strzegącym nasz zamek. lież 
to razy grały trąby radziwiłłowskie z onemi 
budzącemi lud do obrony  zagróżonych 
łanów piastowych. Ileż to razy zamek Nie- 
świeża był jedyną tarczą ochronną tysięcy. 

I dziś, grono książęcych gości skłoniło 
się wraz z Panem tego zamku przed dostoj- 
ną Osobą tego, którego „Włodarzem Najja- 
śniejszej Pani i Matki: Rzeczypospolitej" — 
nazywamy. с 

` А Оп' — jak niegdyš Stanistaw August 
ujrzał wkoło Ordynata tych wszystkich, kto- 
rzy są chlubą ziemiaństwa i ostoją ładu i 
tężyzny tych Kresów. I ucieszyły się ponow- 
nie dusze wielkich przodków. I echem za- 
grało słowo: „Cześć* — Cześć Im — Cześć 
Ich godnym potomkom — Cześć Ordynato- 
wi! Jest jednak jedno najszlachetniejsze ser- 
ce, które dziś choć zdala, podziela naszą ra- 
dość i dumnie patrzy na Ordynata. To serce 
Matki. dzisiejszego rodu nieświeskiego. 

Pozwólcie, iż wezwę Was dostojni go* 
ście, byście wraz ze mną ku Jej czci wznie- 
Śli ten puhar: „Dostojna Księżna Matka, 
niech żyje!!! 

Po obiedzie otworzyły się obszer- 
ne sale wielkiego a tajemniczego zam- 
ku, aby pomieścić tłumy przybyłych na 
raut, który się zakończył po północy. 

HOJNA OFIARA. 

W celu upamiętnienia pobytu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej na zamku 
nieświeskim, Albrecht ks. Radziwiłł 
ofiarował sto tysięcy złotych na sty* 
pendjum jego imienia dla: gimnazjum i 
seminarjum nauczycielskiego w  Nie- 
świeżu, po czterdzieści tysięcy zł., oraz 
dwadzieścia tysięcy zł. па zasilenie 
funduszu harcerstwa powiatu Niešwie- 
skiego. : 

swojej „tajnej dyplomacji“ wyszedł 

nawet nie jak Sykstus Parmeński,lecz 
wprost jak nieboszczyk Cesarz Karol, 
czyli po prostemu jak .Zablocki na“ 
mydle. 

Pierwsze wyrazy Marszałka to 
pozornie enigmatyczne „naprzód ad- 
res" i ftywolny wierszyk o starym 
Kalchasie, którym artykuł się kończy— 
w tłómaczeniu na język obserwacyj 
politycznych oznacza zdrugotanie mo- 
żliwości porozumienia B B. z lewicy, 
przez personalne defi rzucone marsz. 
Daszyńskiemu, głównemu tego poro- 
zumienia inicjatorowi i obrońcy. N 

Druga część artykułu Marszałka 
o braku w naszym budżecie koniecz- 
nej elastyczności та tylko zadanie 
oświetlenia tej prawdy, że o prawdzi- 
wych sprawach państwowych powaž- 
nie z frakcjami sejmowemi rozma- 
wiać nie można. 

Przychodzi wreszcie trzecia część 
artykułu i jego tytuł: „gasnącemu 
Światu”, Tutaj Marszałek przemawia 
ze szczerością artysty. Wiadomo, że 
artyści, którzy wypowiadają głębokie 
myśli, są szczerzy jak dzieci. Wiado- 
mo także, że wielkie koncepcje wiel- 
kich ludzi, że trafne stormułowania 
epok przez wielkich  historjozofów 
tworzą się, powstają, robią się zupeł- 
nie podobnie jak pomysły artystyczne. 
Nie wiadomo, czy w ich powstawaniu 
większą rolę gra intuicja polityka czy 
jasnowidzenie artysty. „Gasnącemu 
Światu" — tytuł łagodny, tytuł nie ata- 
kujący, tytuł niosący jakgdyby prze- 
baczenie. Piłsudski rozumie, zna, od- 
czuwa ten cały Świat parlamentarny, 
który przeszczepiony z gleby angiel- 

na kontynent Europy dał tej 
Europie przez cały wiek XIX-ty bar- 

dzo piękne nadzieje i bardzo piękne 

słowa z trybuny parlamentarnej rzu- 

cane. Piękne niezapomniane chwile, 

jak słuchaczy na ławach poselskich i 
słuchaczy na galerjach od nadsekwań- 
sklego pałacu burbońskiego, gdzie się 
mieści lzba deputowanych ffancuska, 
do schowanego w ogród Taurydzki 

Potiomkinowskiego pałacu Dumy ro- 

syjskiej wzruszali i przekonywali pięk- 

ni mówcy parlamentarni. Schyla więc 

głowę — przed, parlamentem XIX go 

wieku marszałek -Piłsudski skoro 
go porównuje z Olimpem. 1 na 

mocy doświadczeń współczesnych nie- 
tyle może stwierdza (bo to stwierdzenia 

nie wymaga) ile ubolewa, że ten Olimp 

przeistoczył się w płaską operetkę. Kie- 

dyś był to Świat rojeń, wiary i miło- 
Ści. Dziś świat płaskiej komedji, fry- 

wolnej, oszukańczej operetki, 

. To historjozoficzno"artystyczne pc- 

równanie udało się Marszałkowi Pił- 
sudskiemu znakomicie. Istotnie Olimp, | 

a dziś już tylko operetka. Zupełna 

dekadencja wielkiej instytucji. Odrzuć- 

my na bok reileksje, dlaczego tak się 

stało, czy nie dałoby się parlamentu 

naprawić, na czem polega jego wy- 

 koszlawienie i dekadencja. Te rozwią- 
zania nie mają żadnego aktualnego 

związku z eiektem politycznym artyku- 

łu Marszałka. Jego artykuł, to uderze- 
nie w tę formę parlamentaryzmu, która 
grasuje na ziemi polskiej. 

Łagodność tytułu „gasnącemu świz- 
tu'* wskazuje, że autor artykułu nie 
uważa parlamentaryzmu za przeciwni- . 
ka niebezpiecznego, z którym trzeba. 
walczyć wszystkiemi środkami. Tu już 
łagodne pokiwanie głową wystarczy. 
Dlatego artykuł Marszałka przynosi 
stanowcze zaprzeczenie horoskopom 
jakoby w najbliższej sesji sejmowej 
rząd chciał „spasować" i próbować 
współpracy z parlamentem. Ale na 
podstawie tego artykułu nie można 
także wywnioskować, czy zbliża się 
upragniony moment oktrojowania kon- 
stytucji, Mylił się ten wileński mój 
kolega, który napisał, że ja proroku: 
je bliskość tego oktrojowania. Proro- 
kowałem to po przemówieniu Marszał- 
ka w lipcu 1928 r., prorokowałem po 
jego artykule, w którym była mowa o 

' niedopuszczeniu do trybunału stanu. ' 
Teraz nie potrafię sobie odpowiedzieć 
na pytanie, które dręczy cały obóz 
tych, którzy rozumieją, że z konsty- 
tucją 17 Marca Polska istnieć nie może. 

Cat.
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
w Nowogródzkiem 

w stolicy województwa 

Z okazji pobytu Pana Prezydenta 
w niedzielę 22 go b. m. w Šwigty- 
niach wszystkich wyznań odbyły się 
uroczyste nabożeństwa. Po nabożeń: 
stwie w kościele, w którem wziął 
udział P. Prezydent wraz ze Świtą o 
godz. 11-tej w gmachu województwa 
zebrali się przedstawiciele władz, 
związków komunalnych organizacyj i 
społeczeństwa oraz ludności z du- 
chowieństwem na czele w celu złoże- 
nia  Dostojnemu Gošciowi hołdu. 
Podczas audjencji Pan Prezydent ude- 
korował 7 osób złotemi, 34 srebrne 
mi i 30 bronzowemi krzyżami za: 
sługi. / 

Akt erekcyjny gimnazjum bia- 
łoruskiego 

Z gmachu województwa p. Prezy- 
dent udał się na budowę gimnazjum 
białoruskiego oraz bursy, Powitał p. 
Prezydenta dyrektor gimnazjum p. 
Ciechanowski, który dziękował Re- 
prezentatowi państwa polskiego, któ: 
re umożliwia młodzieży białoruskiej 
kształcenie się w języku narodowym. 
Mówca wyliczył przy tej sposobności 
wszystkie udogodnienia, jakie ze stro- 
ny władz polskich doznaje szkolnictwo 
białoruskie. Po odśpiewaniu przez 
chór. „Mnogija Leta*, arcybiskup 
Aleksy dokonał poświęcenia kamienia 
węgielnego. a p. starošcina Hryniew- 

' _ ska, przewodnicząca komitetu budowy, 
_ odczytała akt erekcyjny. Pierwszy ka- 

mień węgielny położył p. Prezydent, 
ofiarowując 2 tys. zł. па cele bu- 
dowy. 

W okolicach Nowogródka 

7 Po śniadaniu p. Prezydent udał 
_'_ sią do Nowojelni. gdzie Obecny był 

m. inn. na uroczystości poświęcenia 
_._ kamienia węgielnego sanatorjum prze- 
__ ciwgruźliczego im. Marszałka Piłsud- 

skiegiego, zbudowanego z funduszów 
społeczeń:twa- Nowogródzkiego, z 
okazji 10 lecia odzyskania niepodleg- 
łości. Aktu poświęcenia dokunał ks. 
arcybiskup Jałbrzykows i. Z Nowo 
jelni p. Prezydent udał się do Zdzię- 
cioła, zwiedzając żeński zakład szko- 
ły zawodowej, gdzie odbyło się po- 
siedzenie rady woj. z». celowej opieki 
społecznej, doczem p. Prezydent od- 

„jechał do Nowogródka, gdzie odbył 
_ _ się bankiet i raut. 

! Bankiet 

O godz. 20 odbył się obiad w sali 
° — Teatru w Nowogródku. Obok P. Pre- 

>. zydenta zasiedli ministrowie Niezaby- 
(_ towski i Staniewicz, Wojewoda, gene- 

rał Trojanowski, generał Tessaro. Pre- 
. zes Fudakowski, senator Kamieniecki, 

poseł Rdułtowski, iinn. Obecni byl: 
, Prezes Sądu Apel. L  Bochwic, Pro- 

'_ kurator S. Apel. Przyłuski, Kurator 
' Pogorzelski, Prezes lzby Skarbowej 

Mańkowski, Prezes O.U.Z, Uszacki, kil 
__ ku Starostów woj. Nowogródzkiego, 

liczni przedstawiciele władz wszelkich 
dykasteryj, przedstawiciele duchowień: 
stwa katolickiego, prawosławnego, ma- 
hometan i żydów. ; 

"_ Ziemiaństwo było licznie reprezen- 
° owane. Ks. L. Czetwertyński P. St, 

'Brochocki, P. Romer, P. |. Stra- 
wiński, Hr. Czapski, inż. Michalski, p. 
Sieleżycki i inni. 

"__ Wygłosił przeraówienie powitalne 
P. Wojewoda, następnie w_ imieniu. 
rolników i kinas mówił poseł 

„ Rdultowski, potem senator Kamie- 
— niecki, P. Aleksiuk. przemawiał w imie- 
niu Białorusinów a p. Zeldowicz w 
imieniu żydowskiej ludności. P. Pre 
zydent odpowiedział dłuższem  prze- 

_ mówieniem, którego wysłuchali obecni 
stojąc. zał ze 

Po obiedzie odbył się raut w sa 
lach Województwa, na który przyby- 

_ ło b. liczne grono osób poza obec- 
_ nemi na obiedzie.  Witali obecnych 
. wojewoda Beczkowicz z małzonką. 

°° — — ОКоЮ godz. 10. 30. P. Prezydent 
_ wszedł na salę i odbył cercle ujmu- 

jąc obecnych swą uprzejmością. O 
godz. 11. 30. opuścił P. Prezydent 

 raut udając się na spoczynek. 

    

   

          

   

    

    

  

   

  

    

_ Przechadzki po Belgradzie 
„ ,, Belgrad, we wrześniu. 

Stolica zjednoczonego Krolestwa 
S erbów, Chorwatów i Słoweńców po: 
łożona jest wyjątkowo / malowniczo. 
Spływający majestatycznie z węgier: 

___ skiei równiny Dunaj napotyka na swej 
‚ drodze „wzgórze Kalimegdan i skręca 
„swój bieg ku wschodowi. W miejscu 
swego zagięcia otrzymuje z zachodu 
dopływ rzeki Sawy. Na Kalimegdanie 
już za czasów Bizancjum istniała for- 
teca, ale obecne mury i fosy tureckiego 

_ głównie (jak i sama nazwa wzgórza) 
są pochodzenia. Kalimegdan — to je: 
den biegun belgradzkiej topografji; dru 

„gim jest Topczydersko Brdo (To pezy 

  

ma wzgórzami rozsiadł się nowoczesny 
Belgrad jak w amfiteatrze. Widok na 
miasto z pociągu zbliżającego się z. Ze= 
munia do mostu na Sawie jest przepięk* 

y. 

_ - Belgrad nie jest miastem wielkim: 
czy zaledwie 230.000 mieszkańców. 
iema starych kościołów, pałaców i 

    
   

  

    

derskie Wzgórze). Między temi dwo* 

Uchwzła Rady Miejskiej 
Now gródka 

W związku z uroczystościami przy= 
jęcia Pana Prezydenta na terenie No- 
wogródczyzny Rada miejska m. Nowo* 
gródka złożona z przedstawicieli wszy 
stkich narodowości: Polaków Białoru- 
sinów, Tatarów i żydów na swem nad: 
zwyczajnem posiedzeniu pod przewod- 
nictwem burmistrza inż. L. Wolnika na 
wniosek radnego p. Aleksiuka jedno- 
głośnie uchwaliła: A 

„Rada miejska m. Nowogródka'w je 
dnogłośnej chęci zaakcentowania swe: 
go szczerego hołdu, wobec reprezen- 
tanta Majestatu Rzeczypospolitej i 
Wiernego Syna Ojczyzny Ignacego Mo 
ścickiego, który sławiąc imię. Polski 
wśród uczonych świata, jednocześnie 
realną twórczą pracą Iabryk Chožow- 
skich, jako ich Naczelny Dyrektor, za: 
dzierzgnął z szarą masą-robotniczą tych 
zakładów nici najserdeczniejszej przy* 
jaźni, postanawia: 

W dniu przyjazdu Pana Prezydenta 
na teren m. Nowogródka wręczyć Mu 
podczas uroczystego posiedzenia Rady 
Miejskiej stypendjum, zebrane z do- 
browolnych składek mieszkańców te“ 
goż miasta, które to stypendjum imie- 
nia Prezydenta Moscickiego przezna- 
czyć do jego dyspozycji, dla syna naj* 
biedniejszgo robotnika fabryk Chożow 
skich, jaki, będzie odbywał wyższe ta- 
chowe wykształcenie. 

W dniu 22 września podczas uro- 
czystego złożenia hołdu Panu Prezy: 
dentowi, reprezentacja: Rady Miejskiej 
doręczyła 'artystycznie wykonaną u- 

chwałę Panu Prezydentowi. 
Pan burmistrz Wolnik w gorących 

pełnych serdeczności słowach w swem 
przemówieniu podkreślił, iż Nowogró- 
dzianie uważają dla siebie za wielkie 

szczęście możliwość uczczenia w spo: 
sób, realny Imienia Ukochanego Prezy- 
denta, którego wielbią wszyscy bez ró- 
żnicy wyznań i narodowości. 

W Słonimie i Baranowiczach 

W dniu 9 b.m. o godz. 17 m. 45 na gra- 
nice Województwa  Nawogródzkiego 
od strony Wołkowyska przybył Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo- 
ścicki w towarzystwie Szefa Gabinetu 
Wojskowego płk. Głogowskiego, mjr. 
Jurgielewicza i rtm. Calewskiego. Przy 
bramie tryumfalnej na granicy woje* 
wództwa i powiatu Słonimskiego spot- 
kał Pana Prezydenta dłuższym prze- 
mówieniem wojewoda ken p. 
Z. Beczkowicz poczem zameldował się” 
panu Prezydentowi dowódca Okręgu 
Korpusu nr. 9 generał Trojanowski i 
powitali Pana Prezydenta imieniem gru 
py posłów i senatorów B.B.W.R. sen. 
Kamieniecki, imieniem Woj. Kom. Przy 
jęcia Pana Prezydenta poseł Rdultow- 
ski, imieniem wydziału powiatowego p. 
W. Juszkiewicz. Pan wojewoda przed- 
stawił panu Prezydentowi prezesa Izby 
Skarbowej przy S$.O. w Grodnie p. Przy 
bylskiego, prezesa okręgowego urzędu 
ziemskiego p. M. Uszackiego, prezesa 
pow. komitetu przyjęcia inż. K. Michal- 
skiego, prezesa słonimskiego Towarzy * 
stwa Org. i Kółek Rolniczych p. J. 
Godlewskiego, prezesa Związku Zie- 
mian w Słonimie hr. Czapskiego. Po 
przejściu przed frontem  organizacyj 
społecznych i przedstawicieli ludności 
niedalekiego miasteczka  Dereczyna, 
zgrupowanych przy bramie odjechał 
Pan Prezydent w towarzystwie woje 
wody Beczkowicza samochodem do Sło 
nima. Za samochodem Pana Prezyden- 
ta długim sznurem jechały samochody 
jego otoczenia i spotykających. 

W Słonimie przy bramie tryumfalnej 
witał Pana Prezydenta burmistrz p. W. 
Płebanski na czele delegacji rady miej- 
skiej i organizacyj. Strzały armatnie i 
ognie sztuczne uświetniły wjazd Pana 
Prezydenta do miasta. Kolację spożył 

- Pan Prezydent w scisłem gronie w do- 
mu starosty p. W. Henszla, poczem u- 
dał się na przedstawienie pod gołym 
niebem na tle murów kościoła Bernar' 
dynów odgrywanego przez zespół liczą 
cy 360 osób p.t. „Odpust w Żyrowi- 

muzeów. Wszystko co tu jest okazal- 
sze zbudowane zostało po wojnie. I 
tem się Serbowie szczycą najwięcej. 
Nie widziałem Belgradu przedwojenne= 
go, ale już pierwsza przejażdżka po 
mieście daje pojęcie o tempie, z jakiem 
stolica największego po Polsce słowiań 
skiego państwa się rozbudowuje. Przed 
wojenny „Beograd“ był stolicą kraju 
zaledwie pięciomiljonowego, kiedy dzi 
siejsza Jugosławia liczy 13 miljonów 
mieszkańców. Nawet gdyby Belgrad 
nie ucierpiał od wojny i tak trzebaby 
go rozbudowywać. Stare gmachy publi 
czne były dla zjednoczonego królestwa 
za szczupłe, domów mieszkalnych by- 
ło zamało. 

‚ Rozbudowa Belgradu jeszcze nie 
jest skończona i dużo widać na mieś: 
cie rusztowań z murarzami, ale to co 
jest — na europejską zakrojono skalę. 
Odrestaurowano stary pałac królewski 
przy ulicy Kralja Milana i pobudowa- 
no obok nowy, większy; przy ulicy Mi- 
losza Wielikogo stworzono dzielnicę 
ministerstw; wzniesiono na  Kraljev 
Trgu nowy gmach uniwersytetu, posta- 
wiono banki i hotele. Czarnemi czeluś- 

SŁU 

Rząd kooieński bez Ooldemarasa 
Tubialis powrócił do Kowna 

KOWNO, 23 IX, PAT. Wczoraj o północy, pociągiem z Berlina przy- 
jechał do Kowna minister finansów  Tubialis i udał stę z dworca wprost 
do prezydenta Smetony. „Elta“ komunikuje oficjalnie, że minister skarbu 
Tubialis przyjął proponowane przez prezydenta Smetonę objęcie stanowi- 
wiska premjera. 

Nowy szef rządu litewskiego 

KOWNO, 23. 9. PAT. Komunikat 

przybył wczoraj wieczorem z zagranicy dó Kowna i natychmiast 

Minister Tubialis 

przyjęty 

„Elty” brzmi: 

został przez prezydynta republiki, któremu oświadczył swą zgodę na przy 

jęcie misji utworzenia nowego gabinetu. 

Należy oczekiwać, że skład nowego gabinetu zostanie wkrótce usta- 

lony. Obecnie prowadzone są pertraktacje w sprawie 

rządu. 

utworzenia nowego 

Skład gabinetu Tubialisa 

KOWNO, 23. 9. PAT. Dziś nowomianowany premjer Tubialis 
przedstawił prezydentowi państwa listę swego gabinetu w na- 
stępującym składzie: 

Prezes ministrów, minister finansów i 
obowiązki ministra spraw zagranicznych - Tubialis, 

czasowo pełniący 
minister 

rolnictwa (dotychczasowy) — Aleksa, minister obrony narodo. 
wej (dotychczasowy) minister komunikacji — płk. Wariakois, 
minister spraw wewnętrznych (dotychczasowy) płk. Mustejkis, 
minister sprawiedliwości (dotychczasowy) — Zylinskas, minister 
ośwłaty (dotychczasowy) Szakenis, minister komunikacji — inż. 
Wiliejszys (przewodniczący centralnego komitetu związku tauti- 
ninków). 

Prezydent państwa wręczoną mu listę gabinetu « zatwierdził. 
Wszyscy ministrowie z wyjątkiem Alek-y i Mustejkisa są człon- 
kami partji tautininkow. 

„ Aleksa i Mustejkis zajmują w stosunku do tej partji 
wisko sprzyjające. 

stano- 

W rozmowie z współpracownikiem „Rytasa“ przewodniczą- 
cy związku tautininkėw Wilejszys oświadczył, że w polityce no- 
wego rządu nie zajdą żadne istotne zmiany. Zmiany mogą mieć 
miejsce tylko w drugorzędnych sprawach. 

  

Wrażenie artykułu Marszałka Piłsudskiego 
w Paryżu 

"PARYŻ 23. 9. PAT. Artykuł fMarszałka Piłsudskiego 0 stosunku 
rządu do sejmu wywołał wielkie wrażenie we francuskich kołach politycz: 
nych. Szereg dzienników zamieściło obszerne streszczenie tego artykułu 

„Temps“ i radykalny „L'Oavre'"* wydrukowały go in extenso. 

Śmierć kardynała Dubois 
PARYŻ. 23. 9. PAT. Dzłś o godz. 17. 25. kardynał Dubois 

zmarł. 

Min. Erefzanu wę wforek przybędzie do Warszawy 
BUKARESZT, 21 9. PAT. P. (jerzy Cretzanu, nowomia1owany minister pełno- 

mocny Rumunji w Polsce, przy będzie do Warszawy 24 bm. | 2 

Waszyngton jest „mokry ‘ 
WASZYNGTON, 23-9. PAT. Na sobotniem posiedzeniu senatu wywo* 

łało sensację oświadczenie sen. Howella, który stwierdził, że Waszyngton 

jest „mokry i wezwał prezydenta Hoowera do przeprowadzenia energicznej 
reformy, polegającej .przedewszystkiem na usunięciu niedbale pełniących swe 
obowiązki urzędników prohibicyjnych. Prezydent Hoover zażądał przytocze- 
nia faktów potwierdzających słowa Howella i obiecał przeprowadzić energicz- 
ne śledztwo w tej sprawie. 

cach* pióra znanego badacza przesz- 

łości ziemi Słonimskiej p. W. Charkie- 

wicza. Cicha księżycowa noc, sliczne 

tło i dobrze zespiewane chóry doda- 

wały uroku. Przy wejściu. Pana Prezy- 

denta na trybunę wręczyla Panu Pre- 

zydentowi dužy bukiet kwiatow Bi K. 

Pustowska, a hr. Czapski ksiąžkę doty- 

cząca Słonimszczyzny wydana przez 

grupę ziemian w rb. w Słonimie. 

Po przedstawieniu udał się Pan 

Prezydent na spoczynek. Nazajutrz 20 

bm. © godzź 7 min. 30 dokonał Pan Pre 

zydent poświęcenia kamienia węgielne- 

go szkoły powszechnej przy ul. 3 Maja. 

Przemówienie wygłosili p. kurator 0- 
kręgu szkolnego Pogorzelski. Hołd zło- 
żyła młodzież. Następnie w gmachu 
starostwa dokonał Pan Prezydent o- 
twarcia Muzeum zakładanego przy wy* 
bitnych staraniach rejenta M. Piotrow= 
skiego i pułk. rez. ] „Stabrowskiego, 
poczem przyjął hołd przedstawicieli or 
ganizacyj społecznych w sali recep* 
cyjnej. W imieniu zebranych przema- 
wiali prezes Kom. Pow. Przyjecia Pa- 
na Prezydenta, vice prezesa Związku 
Ziemian inż. K. Michalski. 

Ze” starostwa wyjechał Pan Prezy* 
dent ze Słonima w kierunku gm. Szy: 
dłowickiej, spot kany przy moście na 
Issie przez delegacje tej gminy. Witał 
Pana Prezydenta przemówieniem wójt 

ciami niewstawionych okien zieje je: 
szcze nieukończony gmach parlamentu 
przy ul. Kralja Aleksandra. Skarb jugo- 
słowiański nie jest dość zasobny, a rząd 
obecny uważa, że są roboty pilniesjze, 
Jest w tem pewien symbol obecnej sy- 
tuacji politycznej w tym kraju. 

Zapytałem się oprowadzającego 
mię po Belgradzie serbskiego oficera 

gdzie zasiadała „Skupsztina* przed u- 
tworzeniem „rządu 6 stycznia*? Za- 
wiózł mię wówczas przed niski gmach 
drewniańy i powiedział: 

— Przed wojną był to maneż, po 
wojnie przerobiono go na tymczasowy 
parlament; przed wojną ujeżdżano tu 
konie, po wojnie nikt nie zdołał tu „u- 

jeździć* rozbrykanego naszego partyj: 
nietwa... Nikt, aż do sprawy nie wmie* 
szał się król i nie rozwiązał „skupszti- 

ny”, zawieszając zarazem Konstytucję.. 
Maneż - parlament nie zawiera w 

sobie nic ciekawego. Pojechaliśmy о- 

bejrżeć historyczną pamiątkę Belgradu 
a mianowicie Starą Skupsztinę, gdzie о- 
bradowała izba ustawodawcza starego 
księstwa, a później Królestwa Serbji. 
Jesta to dziś nieduża, -drewniana, je: 
dnopiętrowa rudera. Są w Polsce wsie, 

gminy, ludność zgromadzona wznosiła 
powitalne okrzyki. 

Po krótkiej bytności we dworze w 
Albertynie u hr. Pusłowskiego udał się 
Pan Prezydent do fabryki tektury i ра- 
pieru witany przy wejściu przez preze- 
sa Rady Nadzorczej tej fabryki hr. Pu: 
słowskiego, poczem wyjechał Pan Pre- 
zydent do Żyrowic w celu zwiedzenia 
Sredn. Państw. Szkoły Rolniczej. W 
Żyrowicach przy bramie witał Pana 
Prezydenta wójt gminy, przy bramie 
szkolnej zaś wygłosili przemówienia 
Dyrektor Szkoły inż. Kostro i Prezes 
Rady Opiekuńczej hr. Czapski. Po zwie 
dzeniu szkoły udał się Pan Prezydent 
w dalszą drogę zwiedzając po drodze 

we wsi Sieniewicze gospodatstwo typo- 
we włościanina Moroza. W Byteniu 

witali przy bramie Pana Prezydenta 
przedstawiciele miejscowego samorzą- 
du i organizacyj. Na granicy powiatu 
Baranowickiego witał Pana Prezydenta 
starosta Baranowicki, poczem Pan Pre 
zydent zatrzymał się na obiad w Hru- 
dopolu, majątku prezesa  kresowego 
związku ziemian hr. A. Jundziłła. Pod 
czas obiadu powitalne przemówienie 
wygłosił prezes Jundziłł wyrażając swą 
wielką radość z zaszczytu wyświadcza* 
nego przez Głowę Państwa przez abe- 
cność Pana Prezydenta. Z Hrudopola 
udał się Pan Prezydent do Baranowicz 

których urząd gminny w. domach tego 
rozmiaru się mieści. Kiedyśmy ogłąda” 
Ji małe jzdebki przylegające do sali 07 
brad, rzekł mój przewodnik z odcieniem 
dumy w głosie: : 

— Jest pan w gmachu, skąd wysz- 
ło pięć wojen, a wreszcie zjednoczenie 
naszego. Królestwa... ; 

Dziś rząd oddał dom Starej Skup” 

sztiny stowarzyszeniom patrjotycznym: 

Tu mieści się siedziba sławnej „Na- 
rodnej Odbrany*, na której ciąży podej 
rzenie, że zorganizowała zamach sera- 

jewski: tu się mieści belgradzki oddział 
twa „Jadranska Straža“ (centrala jest 

w Splicie); tu jest wreszcie siedziba 

„Udrużenja Rezevnich Oficira“, ktore- 

mu przewodzi energiczny i sympatycz: 
nw pułk. Milan Radosawljewicz. 

Ruch na ulicach Belgradu nie jest 
większy niż w Krakowie, ale tarasy ką; 

wiarf žycia tu dodają.' „Russkij Car“ i 
„Moskwa — to kawiarnie najmodniej- 
sze. I odrazu znać jaka w Belgradzie 
jest moda. Rosjan tu zresztą jest dużo, 
a na ulicach widzi się rosyjskich kade* 
tów w przedwojeniych carskich mun* 
durach. Są bowiem w Jugosławii dwa 
normalne korpusy kadetów, a pewien 

ECHA STOLICY 

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA, 23-9. PAT. W dniu 

23 b. m. odbyło się pod przewodni- 
ctwem prezesa Rady ministrów dr. Ka- 
zimierza Świtalskiego posiedzenie Ra- 
dy ministrów, poświęcone sprawie po: 
trzeb oświaty w budżecie państwa. Po” 
zatem Rada ministrów przyjęła do wia- 
domości sprawozdanie ministra prze” 
mysłu i handlu w sprawie zarządzeń 
celnych, związanych z rolnictwem i 
przyjętych przez komitet ekonomiczny 
ministrów i upoważniła ministra spraw 
wewnętrznych do udzielenia gminie 
miasta Poznania zezwolenia na zaciąg - 
nięcie pożyczki w wysokości 20 miljo- 
nów złotych w złocie przez wypuszcze - 
nie 8 proc. obligacyj miejskich. — 
Wreszcie załatwiono szereg wniosków 
personalnych. 

Prochy belewela w Warszawi” 

W niedzielę przybyły z Gdyni do 
Warszawy w drodze do Wilna, prochy 
jednego z najzasłużeńszych patrjotów 
polskich, członka rządu narodowego w 
1831 roku, światowej sławy uczonego 
Joachima Lelewela, zmarłego w Pary: 
żu 1861 roku. Przybycia pociągu, wio- 
zącego zwłoki Lelewela, oczekiwał na 
na dworcu Głównym w Warszawie 
szereg osób z marszałkiem senatu W. 
Szymańskim oraz prezesem dyrekcji 
warszawskiej inż. Bienieckim na czele. 
Wagon pięknie przybrany zielenią oraz 
flagami o barwach narodowych  pol- 
skich i francuskich, odczepiono od po* 
ciągu. gdyńskiego i postawiono przy 
rampie kolejowej, gdzie organizacje 
sportowe wystawiły warty honorowe. 

O godz. 10 odbyło się w katedrze 
św. Jana uroczyste nabożeństwo za 
duszę Lelewela przy udziale przedsta” 
wicieli rządu, wojskowości, sejmu, se- 
natu, władz uniwersyteckich i komunal- 
nych, członków organizacyj i stowarzy- 
szeń naukowych i t. d. 

W południe, przy rampie kolejowej 
na dworcu Głównym odbył się akt hoł- 
du, złożony cieniom zasłużonego męża. 
Obok wagonu, zawierającego skromną 
trumnę, tonącą w powodzi kwiecia i 
wieńców, ustawiły się w czworobok 
delegacje akademickie i szkół średnich 
ze sztandarami. O godz. 12 przybyli re: 
prezentanci sfer oficjalnych z mini- 
strem W. R.iO.P. p. Czerwińskim. 

Pierwszy, składając wspaniały wie- 
niec, zabrał głos w imieniu rządu Rze- 
czypospolitej minister W. R. i O. P. 
Czerwiński. 

Z kolei oddał hołd cieniom Lele= 
wela wiceprezes warszawskiej Rady 
Miejskiej p. Szwejcer. Na zakończenie 
uroczystości złożono szereg wieńców 
m. in. od wychowanków gimnazjum im. 

  

--eleweta, PEN klubu w Warszaw” 

skiego, ad wnuków i prawnuków Joa- 
chima Lelewela, z których najmłodsza 
6 letnia prawnuczka Lelewela pierwsza 
złożyła swój podpis pod uroczystym 
protokułem pożegnania zwłok Joachi- 
ma Lelewela przez stolicę. 

Powróf posła niemieckiego min. 
‚° Rauschera. j 

WARSZAWA, 23 9. Pat. Minister pełno- 
mocny Rzeszy niemieckiej p. Ulrich Rau- 
scher powrócił z urlopu i objął z dniem 
dzisiejszym urzędowanie. 

10-lecie sądownictwa polskiego 
na Wołyniu 

W ŁUCKU i RÓWNEM. 

ŁUCK. 21.9. (PAT). W dalszym 
ciągu uroczystości 10'lecia sądownict- 
wa polskiego na Wołyniu p. minister 
sprawiedliwości Car i prezes Najwyż- 
szego Supiński zwiedzili m. Łuck, za- 
trzymując się dłużej przy robotach mel- 
joracyjnych na łąkach miejskich. Pa po 
łudniu odbył się bankiet, wydany przez 
prezydjum miasta. O godz. 8 wieczo- 
rem p. min. Car 1 prezes sądu Najwyż- 

szego Supiński wraz z towarzyszące- 
mi im osobami odjechali do Równego, 
żegnani na dworcu przez przedstawi: 
cieli sądownictwa, władz administracyj 
nych i miejscowego społeczeństwa. 
Dziś odbywają się uroczystości w Ró- 
wnem, które się rozpoczęły nabożeń* 
stwem w kościele miejscowym przy u- 
dziale przedstawiciefi władz i spole- 
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procent najlepszych uczniów władze 
wojskowe przyjmują corocznie na służ- 
bę w armji jugosłowiańskiej. Inwalidom 
rosyjskim —a jest ich tu zgórą 2000 
— jest w. Jugosławii stosunkowa naj- 
lepiej. 

Około 6ej wieczorem rojno jest na 
Teraziji, centralnym placu Belgradu. 
Ponieważ samochodów tu jest bardzo. 
mało, przeto spacerowicze używają je- 
zdni (bo kawiarnie zajęły chodniki). 

Oiicerowie, eleganccy młodzieńcy i mło 
de panie muszą się tu o tej porze dnia 
pokazać, W ubiorach mało jest wyszu* 
kania, ale parę minut obserwacji fłumu 
belgradzkiego pozwala stwierdzić fakt 
znany, że Serbowie — to rasa zdrowa 
i mocna. Nie widzi się na ulicach Bel- 
gradu tyle milusich twarzyczek ile np. 
w takim Bukareszcie, ale zato więcej 
tu zgrabnych i rosłych niewieścich syl- 
wetek. Dużo na ulicach j w lokalach pu 
blicznych Belgradu widzi się oficerów 
ale wśród nich bardzo rzadko spotkać 
można typ oficera - wikwintnisia. Wy* 
starczy spojrzeć na twarde i ogorzałe 
twarze serbskich oficerów, aby wie- 

dzieć że nie pozostawiają oni wyszko* 
lenia żołnierza w ręku podoficerów. 

„oddział „białogwardzistów w mundu- 

„Nieoficjalna wojna” na - Dalekim Wścho- 
due trwa w dalszym ciągu 

Starcia między oddziałami chińskie 
mi a wojskami sowieckiemi na Dale" 
kim Wschodzie posiadają wszelkie ce: 
chy normalnych operacyj wojennych. 
Ponieważ jednak, jak wiadomo, oficjal- 
nego wypowiedzenia wojny dotychczas 
nie było, więc trudno mówić o wojnie 
rosyjsko - chińskiej. Dziennikarze za- 
graniczni wpadli przeto na dobry po- 
mysł i, pisząc o wydarzeniach na fron 
cie mandżurskim, nazywają je „nie- 
oficjalną wojną*. Jak z najnowszych 
informacyj prasowych wynika, „nieofi- 
cjalna wojna* z dnia na dzień zataczać 
coraz szersze rozmiary.  Komunikaty* 
wojenne Sowietów starają się przytem 
za taki rozwój wypadków całą winę 
zwalić* na Chińczyków, ci zaś twier- 
dzą z uporem, że „nieoficjalna wojna'* 
na Dalekim Wschodzie jest wyłącznie 
dziełem bolszewików. К 

Z Moskwy donoszą, że dnia 19 
września Chińczycy zaczęli bez naj- * 
mniejszej przyczyny ostrzeliwać sowie 
ckie tabory samochodawe, znadujące 
się wpobliżu posterunku nr. 86. Kiedy | 
Rosjanie odpowiedzieli ogniem z ka- 
rabinów maszynowych, Chińczycy co- 
inęli się. W. odległości 7 kilometrów | 
od punktu nr. 86 w kierunku południa: | 
wym żołnierze chińscy ostrzeliwali stra | 
żników pogranicznych. | 

Starcia między wojskami chińskie- | 
mi a czerwonogwardzistami zanotowa- | 

no również w rejonie stacji Pogranicz- | 
naja, będącą jednym z najważniejszych 
punktów operacyjnych na linji Wschod 
nio - Chińsekiej Kolei żelaznej. Chiń- 
czycy ostrzeliwali tutaj bolszewików z 
karabinów i kulomiotów. Pisma ma- 
skiewskie donoszą, że dnia 11 września o
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rach bolszewickich przeszedł granicę i 
dokonał szeregu napadów na osady so- 
wieckie. W trzy dni później czerwo- 
nogwardzistom udało się białych roz- 
gromić. CZE 

й Ww okręgu stacji Pogranicznaja bol- 
szewikom udało się również wziąć do 
niewoli kilku białogwardzistów. Oświa- 
dczyli oni, że erganizowaniem „bia 
łych*.po chińskiej stronie zafmuje się 4 
głównie generał. Sacharów. Formowa- 
ne przezeń oddziały mają przedewszy 
stkiem prowadzić na pograniczu woj- 
nę podjazdową. |ak wynika z informa- 
cyj „lzwiestij* Chińczycy skoncentro- 
wali dość silne oddziały „białych* par- 
tyzantów w odległości 20 kilometrów 
od jeziora Chaza. Dowództwo armji 
czerwonej podjęło już kroki w kierun- 
ku uniemożliwienia  białogwardzistom 
przejścia w tym rejonie na terytotjum 
sowieckie. : 

Sprawa podjecia rokowań w celi 
złagodzenia konfliktu sowiecko - chiń- 
skiego stoi w dalszym Ciągu pod zna- 
kiem zabytania. W tych, dniach przed 
stawiciel nankińskiego * ministerstwa 
spraw zagranicznych w Szanchaju oś: 
wiadczył, że w pewnej chwili porozu- 
mienie między Rosją a Chinami uważa- 
ne być już mogło za fakt dokonany, że 
jednak rząd sowiecki, dowiedziawszy 
się. że w Chinach możliwe są pewne 
zmiańy polityczne, w ostatniej chwili 
cofnał się i wysunął cały szereg no- 
wych warunków, sądząc, że w obliczu 
rzekomych zmian politycznych w Chi- 
nach rząd nankiński póidzie na dalsze 
ustępstwa. Czy taka taktyka rządu mo- 
skiewskiego doprowadzi do rvchlejsze 
%0 załagodzenia konfliktu, trudno oczy 
wiście narazie przewidzieć. Tymczasem 
na Dooraniczu sowiecko - chińskim 
erzmią strzały, krew sie leje. „Nieofi- 
cjalna wojna” trwa w dalszym ciągu. 

  

Obrady zarządu głównego Związ- 
ku pracown'ków Poczć I Telegra- 
fów  Rzeczynosnolifej Polskiej 

w Poznaniu. ! 
WARSZAWA, 23 9. Pat. W dniach 27 

—28 września rb. zarząd główny Związku 
pracowników Poczt i Telegrafów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej odbywa swe posiedzenie 
plenarne, ze względu na Powszechną Wy- 
stawę Krajową, w Poznaniu. W posiedzeniu 
biorą udział członkowie zarządu głównego, 
prezesi zarządów oFręgowych wszystkich 
okręgów dyrekcyjnych całej Rzeczypospo- 
Iltei Polskiej. Po obradach, w dniach 28 
i 29 września biorący udział członkowie w 
1 czbie 30 zwiedzać będą PWK. 

  

Z Teraziji na Kalimegdan prowadzi 

Knež Mihajlova ulica. Tu są najbogat- 
sze sklepy Belgradu, tu spacerujące pa 
nie najchętniej przed wystawami się za 
trzymują. Potem przechodzą do kali- 
megdańskiego parku, oraz. na tarasy 
starych murów fortecznych wzdłuż Sa- 
wy i Dunaju. Widok stąd jest przepysz- 

ny i rozległy: Zemuń, dawna forpoczta 
austrjacka u wrót Belgradu, leży przed 
nami jak na dłoni; na północ, jak okiem 1 
sięgnąć rozciąga się niź naddunajska, 
na zachód toczy swe brunatne fale Sa- 
wa. Po obu rzekach uwijają się małe 
parowczyki i zrzadka suną większe stat 
ki. Dawniej linja Sawa - Dunaj była 
granicą, ale dziś stojący na Kalimegda- 
nie „Zwycięzca* dłuta Iwana Mesztro- 
wicza, daleko na północ ze swej spozie 
ra kolumny: Belgrad już nie jest na 
granicy, Belgrad już nie jest stolicą ma 
łego państwa, gdzie Wiedeń na każdym 
kroku upokarzał serbską narodową du- 
mę. Belgrad jest dziś rosnącem sercem 
państwa dużęgo, największego na Bał- 
kanach, państwa również rosnącego w 
siły i w zasobność. 

Kazimierz Smogorzewski, 
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W dalszem dopełnieniu wiadomości 

6 zwoływanym na dni 27 — 29 wrzeš- 

nia ogólnopolskim zjeździe kupiectwa 

w Poznaniu „Tygodnik Handlowy do- 

nosi, iż „wszyscy członkowie Stowarzy 

szenia Kupców Polskich (Centrali i 

Oddziałów ), jak również członkowie in 

nych związków, należących do Naczel- 

go , dostali już _ zaproszenia 

na zjazd i uroczystości jubileuszowe 

kupiectwa poznańskiego wraz z progra 

mami tych obrad i obchadów oraz spe 

cjalne karty dla zgłoszenia uczestnici- 

wa w kongresie i jubileuszu wraz z za” 

wiadomieniem, że ostateczny termin 

zgłaszania uczestnictwa mija w dniu 22 

bm. W razie nieotrzymania dotąd Wy“ 

mienionych materjałów należy kiero- 

wać odpowiednie reklamacje bądź do 

właściwych oddziałów, bądź do centra: 

li SKP lub innego Związku. : 

Wymienione pismo, sk ąd czerpie“ 

my wiądomości, przypomina, że za” 

równo w zjeździe ogólnopolskim, jak i 

w obchodzie jubileuszowym kupiectwa 

poznańskiego może i powinien wziąć 

udział każdy kupiec polski, należący 

do jakiejkolwiek organizacji kupieckiej, 

wchodzącej w skład Naczelnej Rady. 

Przygotowany zjazd i obchód przypa” 

dną akurat na ostatnie dni PWK i sta” 

|: Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskie 

- nowić będą doskonałą okazję dla tych 

© wszystkich z pośród kupiectwa polskie- 

go, którzy nie mieli jeszcze możności 

zapoznać się Z PWK, względnie którzy 

pragnęliby pogłębić i uzupełnić pozna: 

nie Wystawy. Oczekiwać _ należy, że 

zrzeszone kupiectwo polskie przybę* 

dzie do Poznańia w dniach 27 — 29 

bm. jaknajliczniej i że władze wszyste 

kich zrzeszeń kupieckich, ich oddziałów 

sekcyj i t.d. rozwiną jaknajintensywnić] 

szą propagandę uczestnictwa w zje”: 

dzie i uroczystościach poznańskich, or: 

ganizując ewentualnie wspólne wycie- 

€zki i wyjazdy na te dni do Poznania. 

„Zjazd. poznański będzie miał od: 

mienny charakter od dotychczasowych 

tego rodzaju zbiorowych obrad kupiec 

twa -— gdyż o ile dotychczas głów- 

ną podstawą obrad tych były zagadnie 

nia reformy ustawodawstwa (szczegó! : 

nie podatkowego!) 0 tyle obecny zjazd 

odbywać się będzie przedewszystkiem 

pod hasłem reorganizacji metod pracy 

przedsiębiorstw handlowych i ich mo 

dernizacji przy uwzględnieniu stosun- 

ku do wytwórców oraz przy specjalnem 

ozważeniu całokształtu ustawodawst: 

| handlowego tak  niesprzyjającego 

znódernizacji naszego handlu. Zjazd 

„mie będzie się przytem ograniczać do 

agólnego przedyskutowania wymienio- 

nych zagadnień, ale zastanowi się nad 

niemi szczegółowo W odpowiednich ko 

misjach powołanych na plenarnych ze- 

braniach oraz specjalnych oddzielnych 

konferencjach branżowych. : 

„Wedtug dotychczasowych przewi“ 

dywań będą mogły odbyć się w czasie 

obrad zjazdowych konferencje przed- 

stawicieli następujących działów: han* 

dlu: spożywczo - kolonjalnego, Win, 

(hurtowników), zbożowego, włókien* 

Тага i skór, przyborów iotograficznych, 

papierniczego, drogeryjnego oraz spe” 

€jalna konierencja przedstawicieli dro 

bnego kupiectwa.“ S 

„Szczegółowe programy zostały już 

rozesłane wszystkim zainteresowanym, 

przebieg obrad i uroczystości poznan” 

skich przedstawiać się będzie, jak na- 

stępuje: 

- szy dzień 27 bm. godz. 10: plenar 
ne zebranie, poświęcone wysłuchaniu 

referatów; godz. 16: obrady komisyj 

ne; godz. 21 raut. 
Il dzień, 28 bm. godz. 10: konie- 

rencje branżowe; godz. 16 plenarne 

zebranie poświęcone wysłuchaniu spra 

wozdań z obrad komisyjnych i konfe- 

gaci branżowych oraz przyjęciu rezo- 

(cyj — referat organizacyjny. 

" TIM dzień, 29 bm., godz. 9: uroczy: 

sta msza św., odprawiona w katedrze 

przez ks. kardynała Hlonda; godz. 11 

m. 30: akademja jubileuszowa z oka- 

zji 25-lecia Związku Towarzystw Ku- 
pieckich w Poznaniu i 500-lecie Poznań 
skiej Kongregacji Kupców Chrześci- 

jańskich; godz. 15.30 obiad z okazji 
Wymienionych jubileuszów; godz. 21 

s Taut, 
Zjazd otworzy prezes Naczelnej Ra 

dy p. Bogusław Herse, głównymi refe- 

rentami będą pp. prof. A. Chełmoński, 
dr. P. Chorąży, dyr. ]. Jakubowski, dyr. 

- Poszwiński, dyr. B. Sikorski, dyr. 

M. 'furski i dyr. E. Wencel. 
Obrady. zjazdu odbywać się będą w 

Salach Domu Rzemieślniczego — ul.   
Ar. Ratajczaka róg Wałów Zygmunta 

  

Zaoszczędźcie pieniądze 
zaopatrując się wcześniej w węgiel 

\ opałowy i koks, ponieważ od *I-go 
października „nastąpi podwyżka 

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe к 

M D Ė U b egzystuje od 
° 4 roku 1890 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
kłady węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14 46 -0 

niczego (hurtowników i detalistów), że ! 

Starego, tamże będzie miał miejsce ra" 
ut; akademja odbędzie się auli uniwer 
syteckiej, a obiad w Białej Sali „Ba* 
zaru“. 

Jak donosi ,,T. H.* Delegacja Zwią- 
zku Towarzystw Kupieckich, który jest 
organizatorem zjazdu, przyjęta była 
na specjalnej audjencji przez Pana Pre 

SŁOW U 

KURIER G0SPODKKCZY ZIEM WSCHODNICH 
Ogólnopolski zjazd kupieciwa w Poznaniu zydenta Rzeczypospolitej. Pan Prezy- 

dent którego delegacja prosiła o za* 
szczycenie swym udziałem uroczystości 
jubileuszowych kupiectwa poznańskie- 
go, zainteresował się zjazdem, szcze- 
gółowo informując się o jego celach i 
organizacji. Delegacja była - również 
przyjęta przez p. premjera, dr. Śwital- 
skiego, który przyrzekł wziąć udział w 
„obchodzie jubileuszowym. (—) 

Samochód ze świtą p. Prezydenfa pod pociągiem 
W niedzielę, dnia 22 b. m. o godz. 19 min. 35 w odległości 3 klm. od 

stacji Nowojelnia, na przecięciu toru wąskiego z szosą, jeden z samochodów 
ze świty Pana Prezydenta zderzył się z pociągiem mieszanym Nr. 3152. Auto 
uszkodzene. Szoier złamał nogę. Jadący samochodem szei sztabu D. O. K. 
Brześć doznał ogólnego potłuczenia. Ranni zostali przewiezieni do Nowogród- 
ka samochodami. Dla ustalenia przyczyn wypadku, wileńska Dyrekcja kole- 
jowa wydelegowała specjalną komisję. (b) : 

KRO 
M TOREK \ 

24 Dzis Wschód sł. g. 5 m. 08 

NMP.odwyki Zach. sł. o g, 17 m. 15 
jutro 

Firmina 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 23 1X 1929 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m | 756 

Temperatura J лаО + 10% 

Opad za do- J 03 
bę w mm. | 

Wiatr ! : > przeważający ph eoczA wschodni. 

Uwagi: Pochmurno, przelotny deszcz. 

Maximum za dobę + 8 € 

Minimum za dobę + 14 С 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Odjazd Pielgrzymki wileń- 

skiej do Rzymu: Toto we Środę, 
25 go września o: godz 23'ciej od- 
jeżdża pielgrzymka wileńska do. Rzy- 
inu pod przewodnictwem * J. E. ks. 
Arcybiskupa wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego. Pielgrzymka udaje 
się do wiecznego miasta na uroczy- 
stości związane z 50-ledem kapłań- 
stwa Ojca św. Piusa XI 

Pielgrzymi proszeni są o zebranie 
się na godz. 22 na dworcu przy ka- 
sie biletowej Ill klasy. 

: URZEDOWA 
— (a) Przepustki w dzień przyjazdu P. 

Prezydenta. Dowiadujemy się, że przepustki 
uprawniające do zajęcia miejsca na placu 
przed Ostrą Bramą, celem wzięcia udziału 
w uroczystem powitaniu Pana Prezydenta 

zeczypospolitej, uprawniają również do 
cią na podwórze pałacowe w dniu 27 

b. m. w piątek dla wzięcia udziału w uro- 
czystem pożegnaniu Pana Prezydenta. Oso- 
by życzące wziąć udział w uroczystem po: 
żegnaniu, proszone są o przybycie na pod- 
wórze pałacowe (ul. Uniwersytecka, pałac 
reprezentacyjny) najpóźniej do godz. 12 min, 
30. Po tej godzinie nikt przez kordon prze- 
puszczony nie będzie. 

  

— (o) Posiedzenie Okręgowej Ko 
misji Ziemskiej w Wilnie. W dn: 25 i 26 
września odbędą się posiedzenia Okręgo- 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie: 

Porządek dzienny pierwszego dnia po- 
siedzenia obejmuje, m. in. sprawy następu- 
jące: 

1) 19 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia na gruntach poszczególnych wsi w 
pow. Wileńsko-Trockim, Brąsławskim, Dziś- 
nieńskim, Święciańskim i Postawskim. 

2) sprawy zatwierdzenia projektów przy- 
musowego Zniesienia służebności pastwi- 
skowej, obciążającej: a) dobra ziemskie 
Klewica i Konwaliszki pow. Oszmiańskie - 
so, własność Janiny-Zofji Umiastowskiej- 
Milewskiej, na rzecz wsi Dowłany i Łąstow- 
ce; b) dobra z'emskie Augustowo, gm. Ko- 
hylnickiej, pow. Postawskiego, własność 
Anny Jaiszewskiej, na rzecz wsi B/iźniki, 
c) wydzielone z b. dóbr ziemskich Żary 
val Anusin, gm. Postawskiej, pow. Postaw- 
skiego, majątki; Żary |, własność Wandy 

« Reiff-Ortowskiej, Żary II, własność Broni- 
sławy Kalinowskiej i folwark, Ignaciszki, 
własność Antoninv i Apolonji Śmigielskich, 
ra rzecz wsi Mąciasy i Cucki, d) dobra 
ziemskie Mejszagoła, pow. Wileńsko-Troc- 
kiego, własność Witolda Houwalta, na rzecz 
zaścianka Gładkiszki VII, e) dobra zi-m- 
skie Antonajcie, gm. Mejszagolskiej, pow. 
Wileńsko Trockiego, własność W. Śsletisa, 
na rzecz wsi Antonajcie Il, f) dobra źien* 
skie Bujki, gm. Mało-Solecznickiej, pow. 
Wileńsko-Trockiego, własność W. Kontera, 
na rzecz wsi Bujki. 

) sprawa zatwierdzenia projektu przy- 
musowezo podziąłu wspólnoty pastwisko- 
wej stanowiącej wspólną "własność Adolia 
Marji, Stanisławy i Heleny Siwickich oraz 
Ludwiki Kibortowej, właścicieli dóbr ziem- 
skich Osipany, gm. Solskiej, pow. Oszmiań- 
skiego oraz właścicieli gruntów nadziało- 
wych wsi Osipany. 

4) sprawa zatwierdzenia układu dobro- 
wolnego w przedmiocie [ikwidacji służeb - 
ności pastwiskowej,  obciążającej dobra 
ziemskie Stare Angleniki, gm. Rudziskiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego, własność W. Gór- 
skiego, J-—-B. Domańskiej i J. Witortowej, 
na rzecz wsi Angleniki. 

Na porządku dziennym drugiego; dnią 
posiedzenia, m. in, sprawy następujące: 

1) sprawy zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwi- 
skowej, obciążającej: a) b dobra ziemskie 
Olany, gm. Podbrzeskiej, pow. Wileńsko - 
Trockiego. obecnie msjątek Olany Macieja 
Kończy i kolonja Las-Olany Kazimierza 
Burby, na rzecz wsi Budy, !b) dobra ziem- 
skie Kasuta, gm. Kurzenickiej, pow. Wilej- 

  

skiego, własność Mieczysława Bohdanowi- 
czą, na rzecz wsi Krzywe Sioło, c) dobra 
ziemskie Chołchło, gm. Gródeckiej, pow. 
Mołodeczańskiego, własność. Olgi Czajki- 
nowej, na rzecz wsi Kukowo. 

2) sprawa uznania. za wygaśniętą słu- 
żebności pastwiskowej, obciążającej dobra 
ziemskie Widawszczyzna, pow. Mołodeczań 
skiego, własność spadkobierców K. Jasin- 
skiego, na rzecz wsi Widawszczyzna. 

3) sprawa ustalenia i rozgraniczenia 
obszarów przejętych na rzecz państwa Od 
nieprzyjątych w majątku Zułowo, pow. 
Święciańskiego. 

MIEJSKA 
— (0) Odwołanie posiedzenia Rady Miej- 

skiej. Wyznaczone na dziś posiedzenie Ra- 

dy miejskiej z powodu przybycia zwłok Jo- 

achima Lelewela zostało odwołane na czas 

nieokreślony. 
— (a) Rejestracja, przedsiębiorstw. Od 

poniedziałku, wydział przemysłowy Magi: 

stratu przystąpił do _ rejestracji: przedsię 

biorstw handlowych i przemysłowych, znaj: 

dujących się na terenie 3 komisarjatu p. p. 

Rejestracja potrwa do dnia 5 paździer- 

nika włącznie. 
— (y) Sprzedaż uliczna artykułów žy- 

wności, a epidemja duru. Celem zapobieże- 
nia szerzeniu się epidemji duru z powodu 
niehygjenicznego sposebu sprzedaży arty* 
kułów żywności Min. Spraw. Wewnętrznych 
polecilo władzom wojewódzkim wydanie za: 
rządzeń wzbraniających: sprzedaży ulicznej 
cukierków pojedyńczo nie owiniętych w pa 
pier oraz nakazujących aby na targach=ryn- 
kach i straganach wyroby cukiernicze i pie* 
czywo umieszczane były pod szkłem. 

Owoce muszą pozostawać pod przykry: 
ciem z czystej gazy muślinowej. 

W wypadkach  nieprzestrzegania „tych 
zarządzeń Starostwo Grodzkie karać będzie - 
grzywną do 1000 zł., aresztu do 3 mies, nie 
zależnie od konfiskaty przedmiotów. 

— (a) Eksmisje mieszkaniowe zimą. Wła * 
dze sądowe wystosują w najbliższym czasie 
do podległych sobie urzędów i komorników 
zarządzenie, omawiające sprawę eksmisyj w 
porze zimowej. 

Zarządzenie to przewiduje, że wszelkie 
eksmisje z mieszkań zimą mogą być 4оКо- 
nywane jedynie jeśli dom zagraża bezpie- 
czeństwu, natomiast eksmisje innego rodza- 
ju winne być odraczane do wiosny. 

KOMUNIKATY. 

  

— (a) Ludność wita prochy Lele- 
wela. Dziś, dnia 24 b. m. rano przyby* 
wają do Wilna prochy Joachima Lele- 
wela. Po drodze w Białymstoku i Grod 
nie ludność złoży hołd prochom. O 
godz. 8 min. 10 na dworcu wileńskim 
na pierwszym peronie nastąpi przyję” 

cie prochów Lelewela przez Komitet 

obchodu 350'lecia U. S. B. z p. woje- 

wodą Raczkiewiczem na czele. Wstęp 

na peron tylko za zaproszeniami pod- 

pisanemi przez przewodniczącego ko: 

mitetu p. wojewodę. 
— ((a) 13-ty Zjazd Lekarzy i Przyrod- 

ników Polskich w Wilnie. Uroczyste otwar- 

cie zjazdu w obecności Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej odbędzie się dnia 26 wrze- 

śnia. Uroczystość rozpocznie się nabożeń: 
stwem w kościele św. Jana punktualnie o g. 

9. O godz. 9 min. 45 rozpocznie się plenar- 

ne posiedzenie w gmachu Teatru na Pohulan 
ce. Na porządek dzienny złożą się: Zagaje* 

nie (prezes Kom. Organ. dr. Januszkiewicz) 
wybór prezydjum Zjazdu, przemówienie prze 

wodniczącego zjazdu, przedstawicieli rządu 

i miasta, towarzystw naukowych, delegatów 

z zagranicy, sprawozdanie delegacji zjazdu, 
nosiedzenie zakończy się wykładem prof. dr. 

leona Marchlewskiego z Krakowa na te 

mat „Przemiana materji w ustroju zwierzę: 

cym i roślinnym. Posiedzenie to będzie przez 

polskie radio transmitowane na wszystkie 
stacje polskie. Z tego względu Komitet Or- 
ganizacyjny przypomina bezwzględną konie 
czność przestrzegania ustalonych terminów. 
Wstep na nabożeństwo i na posiedzenie do- 
zwolony jest tylko za okazaniem karty u 
czestnictwa lub specjalnego zaproszenia. 

— (a) Skład wykonawczego Komitetu 
Społecznego obchodu 350-letniej rocznicy 
mmiwersytetu Steiana Batorego w Wilnie: 
Prezydjum Komitetu Wykonawczego: woje: 
woda Władysław Raczkiewicz — przewodni: 
czący, prezydent |. Folejewski — wiceprze- 
wodniczący, magister |. B. Robakowski — 
sekretarz, notarjusz A. Rożnowski — skarb. 

        

nik. Członkowi nator Witold Abramowicz 
Stanisław Ba „ Tadeusz | Bruniewski, 
lan Bułhak. Janina Burhardtowa, Wanda 
Dobaczewska, mir. F. Dobaczewski, prof. 
Stefan Ehrenkreutz, ks. rektor Czesław Fal: 
kowski, pułk. Iwo Giżycki, Hieronim Grzyb, 
Witold Hulewicz, Wacław Iszora, Leon Izy- 
dorczyk. Stanisław |anuszkiewicz, prof. Zy- 
gmunt lundziłł, Tadeusz Kiersnowski, Jani- 
na Kirtiklisowa, Stefan Kirtiklis, Józef Koro* 
lec. poseł Marjan Kościałkowski, prof. Sta- 

/ Kościałkowski. prof. Limanowski, dr. 
ła Stanisław Łaguna, Ta- 

Wiktor Maleszewski, prof. 
] О Jan Mieszkowski, ks. 

wski, prof. Teofil Modelski, Stanisław 
aszkiewicz, Kazimierz Petrusewicz, prore- 

ktor Pigoń, poseł Jan Piłsudski, Wiktor Pio- 
trowicz, poseł Stanisław Pławski, Stefan Po: 
sorzelski, Przyałkowski, Helena Romer- 

ska, prof. Ferdynand Ruszczyc, 

    

   

  

   

   

; SĄDÓW 

SPRAWA ZABÓJSTWA NA UL. JATKOWEJ 

Wczoraj, w tutejszym: Sądzie Okrego- 

wym rozpoczął się proces przeciwko  dzie- 

sięciu rzeźnikom — żydom, oskarżonym 0 

udział w zabójstwie członka związku rzeź* 

ników Eljasza Gurwicza. ; 
Komplet sędziowski tworzą sędziowie: 

Skinder, Umiastowski i Miłaszewski jako 

przewodniczący, oskarża prok. Butrymowicz, 

bronią adw. adw. Paschalski, Berenson, Ku- 

likowski, Czernihow, Jasiński i Szeskin. Ze 
strony zabitego występują w charakterze 
powodów: Smilg, Szyszkowski, Rudnicki. Do 
rozprawy powołano ponadto dwóch eksper- 

tów i tłumacza. Zainteresowanie sprawą 

ze względu na jej charakter bardzo duże. Na 

sali przeważają członkowie organizacji „Bru- 
derferein“ i tej podobnych. 3 

Po otwarciu posiedzenia i zalatwieniu 
personalji oskarżonych i świadków, których 
powołano około 100, Sąd przystąpił do od* 
czytania aktu oskarżenia. 

W główniejszych zarysach, tło zabój- 
stwa Gurwicza jest znane, więc ograniczamy 
się jedynie do zaznaczenia, że tuż przed za* 
bójstwem w połowie grudnia 1928 roku w 
związku rzeźników odbyła się tajna narada, 
na której postanowiono Gurwicza  „uspo- 
koić* wychodząc z założenia, że zanadto on 
sobie pozwala zmuszając związki do wypła' 
cania mu należności na równi z innymi, pod- 
czas, gdy żadnej pracy nie chciał przyjąć a 
jedynie teroryzował wszystkich, żądając rów- 
nego.podziału. pieniędzy „arteli*. 

Szczególnie ostary zatarg wynikł na 
tem tle pomiędzy Gurwiczem a kasjerem 
związku Dawidem Go"fajnem, który ani sły- 

„eć nie chciał o dalszych ustępstwach dla 
awanturnika. 

W dniu 15 grudnia obaj przeciwnicy 
spotkali się oko w oko na ulicy Jatkowej i 
wszczęli między sobą bójkę, w trakcie któ* 
rej Gorfajn wydobył nagle rewolwer i sied- 
mioma strzałami zabił Gurwicza na miejscu. 
W chwili aresztowania zabójcy, policja zdo: 
łała ustalić o wymienionem na wstępie taj- 
nem zebraniu i wpaść na trop zmowy prze- 
ciwko "Gurwiczowi. W rezultacie, po doko- 
naniu licznych rewizyj, i aresztów, dziesię- 
ciu pośród zatrzymanych skierowano do 
władz sądowych, jako podejrzanych udziału 
w zabójstwie. 

Tak w głównych zarysach brzmi akt 
oskarżenia. 

Wszyscy oskarżeni poza Dawidem Gor- 
fajnem nie przyznają się do winy, twierdząc 
że nic nie wiedzieli o istnieniu spisku na ży- 
cie Gurwicza, Gorfajn zaś wyjaśnia, że Gur- 
wicz miał do niego pretensję z racji nie wy: 
płacania mu działu i stale otgrażał się i 
gdy zetknął się z nim na ulicy Jatkowej Gur- 
wicz rzucił się na niego z zamiarem pobi- 
ia. Strzelał w obronie koniecznej wiedząc 

z Gurwiczem żartów nie ma i że z opre- 
sji z życiem nie ujdzie. 

Z liczby świadków, wezwanych na roz- 
prawę zbadano wczoraj zaledwie pięciu. Pro- 
ces potrwa 3—4 dni. 
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Dla charakterystyki oskarżonych mamy 
do zanotowania taki fakt: przed: kilku ty- 
godniami jeden z oskarżonych Izaak Lewin-“ 
son (Zawalna 21) powiadomił połicję, że do* 
konano u niego kradzieży gotówki, biżuterji, 
i weksli na ogólną sumę 3500 zł. W trakcie 
dochodzenia ustalono, że Lewinson kradzież 
symulował. Izaak Lewinson jego ojciec i 
brat otrzymali zapewnienie že związek rzeź- 
ników pokryje części kosztów na . obronę 
Lewinsonowie upozorowali kradzież, licząc, 
że jako poszkodowani wyłudzą od związku 
większą sumę (4) = 

prof. Bronisław Rydzewski, Hieronim Ser- 

gjalis, prof. Ludomir Ślendziński, Franciszek 

Stężowski, Marjan Strumiłło, Ludwik Unie- 

chowski, Helena Wilczewska, Henryk Zabiel- 

ski, Bronisław Zapaśnik, prof. Władysław 

Zawadzki, Aleksander Zelwerowicz, ks. Bro- 

nisław Żongołłowicz. : 
— Odezwa Z. O. W. W związku z przy- 

jazdem Pana Prezydenta w dniu 25 b. m. 
do Wilna całe społeczeństwo m. Wilna wita 

Pana Prezydenta. Związek Organizacyj Woj- 

skowych, uważając za swój obowiązek wzię* 
cia udziału w powitaniu Majestatu Państwa, 
wzywa wszystkie zrzeszone organizacje do 
wzięcia udziału w powitaniu Pana Prezy- 

denta. 
W tym celu wszystkie organizacje, moż- 

liwie z jaknajwiększą ilością członków sta- 
wią się w dniu 25 b. m. (w środę) o godzi- 
nie 17ej m. 30 w łokalu Z.O.W. ze sztan- 
darami, skąd tradycyjnym zwyczajem przy 
dźwiękach orkiestry wymaszerują na powi- 
tanie Pana Prezydenta. 

— W związku z uroczystościami spro* 
wadzenia prochów Joachima Lelewela. Za- 
rząd Stowarzyszenia kupców i przemysłow: 

ców chrześcijan wzywa wszystkich P.P. 
członków do, jaknajliczniejszego wzięcia u- 
działu w eksportacji zwłok, która odbędzie 
się w dniu 24 b. m. o godz. 18 ]. - 

Zbiórkę wyznacza się o godz. 17-ej na 

ul. Kolejowej (dojście przez ul. Sadową). 
Numer porządkowy miejsca w pochodzie 33. 

— Baczność harcerki i harcerze! Zbiór- 
ka drużyn harcerskich żeńskich i męskich w 
związku z' uroczystościami sprowadzenia 
zwłok Lelewela odbędzie się we wtorek dn. 
24 b. m. o godz. 16 min. 30 (4 min. 30 p. p.) 
w dziedzińcu gimnazjum im. A. Mickiewicza 
(ul. Dominikańska 3), w mundurach harcer- 
skich (wziąć swetry). Drużyny posiadające 
sztandary (proporce) przybędą z nimi. 

W razie ulewnego deszczu zbiórka nie 
odbędzie się. 

, — lzba Rzemieślnicza w Wilnie rozpocz: 
nie swe normalne urzędowanie w obecnie 
remontowarym lokalu przy ul. Niemieckiej 
25, w pierwszych dniach października r. b. 
Do tego czasu, poczynając już od dnia dzi- 
siejszego (241X 29 r.) sekretarjat Izby Rze- 
mieślniczej będzie urzędował od godz. 10ej 
do l2-ej w lokalu Banku  Rzemieślniczego 
(ul. Niemiecka 25). 

SZKOLNA 

— (b) Mianowania w szkołnictwie. P. Eu. 
genjuszowi Balińskiemu, nauczycielowi gi- 
mnazjum państwowego w Toruniu powierzo- 
no obowiązki wizytatora szkół w okręgu 
szkolnym. wileńskim. 

Starszy asystent U. S. B. p. Marjan Iwa- 
nowski został mianowany inspektorem szkol: 
nym w Wilejce. ч 

Zastępca inspektora szkolnego w Kow- 
lu p. Antoni Skowron, został przeniesiony 
na równorzędne stanowisko do Pińska. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (b) Strajk kamaszników. Wczoraj 

rozpoczął się strajk kamaszników—chałup- 
ników, pracujących dla sklepów. 

Strajkujący żądają podwyżki dotychcza: 
sowych zarobków i przestrzegania ustawo- 
wego dnia pracy. 

    

SPORTOWA 

— Sport wodny w seminarjam 1aucz. 
W sobotę, na przystani Wil. Tow. W. - 

uczniowie Seminarjum spuścili na wodę 
dwuosobowy kajak, zrobiony przez W. Sa- 
wickiego, ucznia Ill kursu, poczem dwaj ucz 
niowie zakładu udali się na całodzienną wy- 

cieczkę po Wilji. 

  

Za okarane serdeczne współczucie i oddanie ostatniej usługi 

s Te. 
ukochanemu ojcu 

Edoardodi Adam 
tą drogą składają najserdeczniejsze podziękowanie Wielebnemu Ducho- 

  

i 
omiSoolkieniodi |; 

> 

wieństwu z Ks. Kan. Jasińskim na czele, Dr. Swidzie, a szczególnie Dr. 
Szniolisowi za nadzwyczajnie troskliwą 
wszystkim uczestnikom pogrzebu. 

Córki, Synowe, Synowie, Zięć i Waukowie 
  

Wszystkim którzy ponieśli tyle trudów i okazali tyle serca w 
mojem nieszczęściu a w szczególności księżom profesorom Lewickiemu 
i Meysztowiczowi, Zarządowi Bani 
Szacunkowej, Filistrom Korporacji 
wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie ś. p. Karola Zabiełły, 

ŻONA składa gorące podziękowanie — 

Desparacki czy 
_ Wczoraj we wtorek o godz. 10 ej wiecz. w mieszkaniu inż. kolejowe 

go Szafnagla (ul. Orzeszkowej 11) postrzeliła się w okolicę serca 19-letnia 
Marja Boczerko. 

Powód samobójstwa nieznany. Desparatkę w stanie ciężkim  uloko- > 
wano w Szpitalu św. Jakóba. (©). 
  

RÓŻNE 
— Wycieczka wileńskiej młodzieży rze- 

mieślniczej na P. W. K. wyruszyła w dniu 
20 b. m. w ilości 32 osób pod kierownictwem 
organizatora tej wycieczki p. Jana: Łazarewi- 
cza — sekretarza lzby Rzemieślniczej w Wil- 
nie. Wycieczka zabawi w Poznaniu 3, a w 
Warszawie 2 dni. 

— Kredyty na piekarnie mechaniczne. 
Związki komunalne otrzymały powiadomie- 
nie, że władze centralne udzielają potrzeb - 
nych kredytów na budowę piekarń mecha: 
nicznych nietylko zrzeszeniom lub związkom 
lecz i osobom prywatnym pod odpowiednie 
zabezpieczenie na okres 15-letni z oprocen- 
towaniem 11 proc: w, stosunku rocznym. 

,. — (b) Z gminy żydowskiej. Wczoraj 
wieczorem odbyło się posiedzenie zarządu 
gminy żydowskiej, na którem rozpatrywano 
sprawę zatargu z dyrekcją szkoły Żydow- 
skiej C.B.K. o lokał szkolny w gmachu gmi- 
ny, który jak donosiliśmy przed paru tygod: 
niami został samowolnie zajęty przez szkołę 
i do dziś dnia jest w jej władaniu. Nara- 
da rozstrzygnięcia w tej sprawie nie przy- 
niosła. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie. Dziś teatr miejski na 
Pohulance gra w dalszym ciągu nieśmiertel-- 
ne dzieło Ą. Mickiewicza „„Dziady”, w ukła- 
dzie scenicznym S. Wyspiańskiego w ory* 
ginalnej inscenizacji i reżyserji R. Wasilew- 
skiego. Dotychczasowe przedstawienia „Dzia 
dów* cieszyły się wyjątkowem powodzeniem 
zyskując uznanie publiczności i prasy. Nie- 
bawem „Dziady schodzą z repertuaru u- 
stępując miejsce komedji J.A. Kisielewskiego 
„W sieci'. Główną postacią w sztuce jest 
Szalona Julka, która poniekąd jest symbo- 
lem całego szeregu pokoleń. Reżyseruje K. 
Wyrwicz - Wichrowski. Premjera w czwartek 
najbliższy. 

. Dziś w teatrze miejskim „Lutnia* ukaże 
się.po raz czwarty pełna humoru i werwy 
doskonała komedja Al. Fredry „Wielki czło-- 
wiek od małych interesów" z Al. Zelwerowi- 
czem w głównej roli Janielkiewicza. Stylowa 
oprawa sceniczna według projektów W. Mał 
kowskiego. - 

Najbliższą premjerą w teatrze Miejskim 
„Lutnia* będzie wartościowa pod wzglę: 
dem literackim współczesna sztuka Crom- 
melynck'a „Maski*, autora" „Rogacza wspa- 
niałego*. Sztuka ta obiegła większe sceny 
europejskie zdobywając wszędzie wielki su- 
kces artystyczny. Premjera zapowiedziana 
na sobotę najbliższą. Kasa zamawiań czyn- 
na codziennie w teatrze Lutnia 11 — 9 bez 
przerwy. Kasa dzienna w Teatrze na Pohu- 
lance codziennie od 5 pp. Początek wido- 
wisk w obu teatrach o godz. 8 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Grzesznica (Lya de Putti. 
Kino Miejskie — Sportowiec z Miłości. 
Ognisko — Zakazana dzielnica Algieru 
Lux — Miasto cudów (z Douglasem 

Fairbanksem). 
Eden — Niewolnica miłości. 
Hollywood — Djablica z Trypolisu. 
Piccadilly — Huragan (rok 1863). 
Światowid — Tajemnica salonu 

ności. 
Wanda — Białe noce. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (0) Aresztowanie kierownika 
wydz. opieki społecznej magistratu, W 
dniu wczorajszym sędzia śledczy VI 
okręgu m. Wilna, na podstawie dostar- 
czonego mu częściowo materjału pro” 
wądzonego przez Magistrat dochodze- 
nia, po przesłuchaniu oskarżonego Wi- 
ktora Kejzika, b. kierownika wydziału 
opieki społecznej Magistratu, postano- 
wit zastosować w stosunku do oskar- 
żonego areszt prowencyjny. Wobec te- 
go Kejzik został osadzony w więzieniu 
na Łukiszkach. ь 

— (c) Złodziejka w roli faktorki. Zofja 
Zakrzewska (šw. Mikołaja 13) poznała koło 

Hal Miejskich jakąś kobietę, która oświad- 
czyła Zakrzewskiej że ma dla niej pracę ja: 

ko służącej. i : 
"Zakrzewska, pozostawiła koło jednego 

ze straganów swoje rzeczy i udała się pod 

wskazany adres dla omówienia warunków 
pracy, gdy wróciła z powrotem, zauważyła, 

że rzekoma faktorka gdzieś ulotniła się. Ra- 
zem z nią zginęły pozostawione pod jej opie- 
ką rzeczy. $ 

— (c) Podrzutki. W bramie domu Nr. 
16 przy ułicy Zarzecznej, znaleziono 2 dzie- 
ci: 5letnią Irenę i 2-letnią Janinę. Dzieci ze- 
znały, że zostały przyprowadzone przez mat- 
kę z Nowej-Wilejki i że nazywają się Woj- 
ciechowskie. 

— (c) Okradzenie mieszkania. Podczas 
nieobecności domowników, do mieszkania 
Mowszy Kinkulkina (Lipówka 14) dostali się 
złodzieje i wynieśli różną garderobę warto: 
ści 500 zł. 

— (c) Przechodzień pod dorożką. Na 
ulicy Wileńskiej, na przechodzącego przez 
jezdnię Stanisława Rynkiewicza (Chocimska 
11) najechała dorożka Nr. 30, prowadzona 
przez Jana Kilczewskiego (Kalwaryjska 118) 
Rynkiewicz uległ ogólnym obrażeniom. 

— (c) Dezerterzy życia. Z powodu za- 
wodu miłosnego, wypiła 5 buteleczek esen- 
cji octowej Z21etnia Sala Pawłowiczówna 
(Antokolska 18). 

Feliks Szmarow (Majowa 41) zadał S0- 
bie ranę w okolicę serca. 

Desperata ulokowano w szpitalu żydow- 
skim. 

— (c) Wypadki na prowincji. W pier: 
wszych dniach b. m. spalił się dom miesz- 
kalny, spichlerz ze zbiorami oraz sprzęt g0- 
spodarski na szkodę. Mironowicza Karola. 
Straty wynoszą 9.400 zł. Ustałono, że pożar 
powstał wskutek tego, iż pracujący u Miro: 

  

pięk- 

izpełną oddania cpiekę oraz 

  

ku Ziemskiego, Kolegom z Komisji 
Arkonji, Korporacji Polonii oraz    

n młodej panny 

  

  

nowicza stolarz Zubkow Wasil, rzucił — па 
heblowiny płonącą zapałkę. - 

W dniu 20 b. m. pozbawił się życia Ni 
kanor Orzeł, lat 20, strzelając sobie w piert 
z obciętego karabinu, mieszkaniec folw. So- S 
low gm. miorskiej. : 

„ Z dn. 17 na 18 b. m. napadi na powra 
cających z zabawy Moroza i Popławskiege 
Czerniawski Jerzy (wieś Michorówka, gm 
miorskiej), raniąc obydwu - nożem. Lekar" 
stwierdził ciężkie uszkodzenie ciała. Docho 
dzenie w toku. 

, W dniu 19 b. m. mieszkaniec wsi Nie- 
wiery, gm. miadziolskiej Gryszkiewicz Anto 
ni powiesił się. Samobójca był umysłowe 
chory. 
| ,— (c) Zatrzymanie uciekinierów. 'W re. 
jonie Iwieńca, koło wsi Łysica K.O.P. za. 
trzymało 2 osobników, którzy jako pobora 
wi usiłowali zbiedz do Sowietów. | 

. — (e) Zatarg o ziemię. We wsi Trum 
piszki, gminy ejszyskiej na tle podziału grun 
tów, wynikła bójka pomiędzy mieszkańcan* 5 
tej wsi Ludwikiem Witublewiczem a Bron“ 
sławem Panaszkiewiczem. W trakcie bėjk“ 
ostatni zadał Witublewiczowi ciężki cios ło + | 
patą w głowę. Е = 

„ Rannego w stanie ciężkim ulokowano w 
szpitalu. Sprawcę aresztowano. sz 

— (e) Wójt—defraudant. W gminie ej | 
Szyskiej ujawniono nadużycia pieniężne. 
których dopuścił się tamtejszy wójt Majew 
ski. W związku z tem Rada gminna skiere 
wała całą sprawę do-sądu. 

    

— (c) 300 dolarów zginęło z listu war 
tościowego, Onegdaj a m S 
otrzymał powiadomienie z poczty, że nz Bank: nadesłano list wartościowy z 335 do 
larami. Odbierający list urzędnik oglądają: AB list zauważył, że jedna z pieczęci lakowyct jest jak gdyby podklejana gumą arabską | zażądał natychmiastowych oględzin listu. 
Gdy takowy otwarto, znaleziono w środki jedynie 35 dolarów, pozostałe zaś 300 zgi 
nely. Wobec ujawnienia kradzieży, zosta 
sporządzony odnośny  protokuł i wszczęf! 
dochodzenie w celu ustalenia sprawców kra 

      

dzieży. 

E Dr. M. Moszyński * 
: POWRÓCIŁ. E 
5 ANTOKOL i4-4 8 

        

19 Państwowa Loterja Klasowa A 
13-ty dzień ciągnienia. | zk 

  

15000 zł. wygrały Nr.: 12021 91682 
10000 a a e. 123264. Re 
5000 zł. wy; r.: 8779 2 

39232 = 60351 77904 97089 Beż 
2000 zł. wygrały Nr.: 14235 16372 0202: | 

123995 132044 151465 162154 170914 17808£ 
1000 zł. wygraty Nr.: 1560 18361 50350 | 

62407 62448 63809 66702 73235 10604: | 
109539 122009 122668 124177 125030 130437 | 
BI 147594 149739 159948 159978 162734 

Po 600 zł. wygrały Nr.: 12526 1 z 
19491 20478 22411 23603 34738 36329 42650 45986 47543 50340 64521 66673 70937 7702: 
79668 82276 86457 92851 101650 1030% © 
107245 109032 111695 128774 129752 130074 
134390 138202 167132 169446 178862 180265 
184028. : 

Po 500 zł. wygrały Nr.: 120 300 61 
7732 9055 11160 11196 11723 16471 1602: SA 
17211 17723 18761 19321 20476 22084 22115 
22371 22384 24800 25885 26158 26571 2705; 
27265 27300 28103 28468 28556 30176 32251 | 
34829 35400. 35513 35719 36217 37372 3746: 
37474 38738 39408 40317 40978 42770 43675 
45757 46090 46574 47765 48353 49611 50736 
53186 54555 57112 57571 58765 70835 71608 
72183 15798 73992 74884 75004 75468- 76135 
76371 76968 80116 81028 81051 83578 83890 
84164 84812 85209 85617 86618 86618 86697 
88745 89072 89392 89696 89804 93042 93092 
93534 9387296104 96356 96914 97140 97486 
Dg 97846 99558. { > : 

020 _ 103230 103722 103909 104586 | 
105176 106714 180077 109774 110262 110556 | 
110963 112381 112746 113684 114256 114693 | 
117210 117626 118401 119049 119828 120637 
122133 123119 123506 123841 125697 126431 
128611 131308 132030 132005 133601 133917 | 
135895 137796 138209 139438 140740 141276 
141570 142779 144207 146102 147455 147760 
148191 150031 150436 150902 151146 152862 | 
152921 153735 153847 154431 155253 155257 
158059 158211 158386 158615 158073 159953 
160200 160308 160543 161023 162488 162514 
162766 164824 165992 167332 167830 168466 
172196 173214 174373 175680 176825 176886 

A 179931 181920 182467 183185 183929 

    

    

      

reka cnn Er S0ą 

Dentysia SuZon-Grodzeńska T : 
wznowila przyjęcia chorych od 10-ej 
rano do 5-ej wiecz. ul. Wileńska JJ] 
(róg Benedyktyńskiej i Św. Ignacego). ye 

    

oryg. ||| 
Żyto szómówiskie ` 

poleca ze składu w Wilnie s 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy SM 

Tel. 3-23, 

0£07—0 

Zawalna 9. 
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Lriestenie przedsiębiorstw eutobusowych 
w Wilnie 

Nareszcie dążeniom władz, życze: 
“ niom pu bliczności wileńskiej, stało się 
zadość. - ; 2 

To 6 czem iw prasie niejedno- 
-krotnie pisano — urzeczywistnione zo: 
„stalo. 

Przed kilku dniami nastąpiło po- 
rozumienie 11 przedsiębiorców  auto- 
busowych i powstało zrzeszenie ich 
„pod nazwą: Spółdzielnia Właścicieli 
autobusów Miejskich w Wilnie. 

> Weszło do niego, jak wyżej za- 
oznaczyłem,. 11 przedsiębiorców, po: 
"siadających łącznie 110 autobusów. 

Na_czele spółdzielni stanął w cha- 
rakterze prezesa l1ż. Jan Łuczkowski, 
dyrektor Targów Wileńskich. 

Pierwszym występem Spółdzielni 
"w. autobusów było kurtuazyjne zao- 
liarowacie prasie wileńskiej po jed: 
iym, dla redakcji, bezpłatnym bilecie 
rocznym. 

W projektach nowego zrzeszenia 

с . : RADJO 

Wtorek, dnia 24 września 1929 r. 

11,56-12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnzł z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—12,50: Poranek muzyki populatnej. 
Orkiestra pod dyr. Leona Dimanta. 
12,50—13,00: Wieści z P. W: K. 13,00 — 
1310: Transmisja z Warszawy. Komunikat 
meteorologiczny. 16,55 — 17,15: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,15 17,25: Transmisja z 
Warszawy. Feljeton uzdrowiskowy. 17,25— 
17,50: Audycja @а dzieci.  17,50—18,00: 
Wieści z P. W. K. 18,00 — 19,00: Transm. 
z Warszawy. Koncert popołudniowy. 19,00 
—19,20: „Wolna trybuna* — aktualne dyskus- 
je radjosłuchaczy przed mikrofonem. 19,20 
—19,45: „O nowym sezonie filmowym* — 
odczyt wygł. Leszek Szeligowski. 19,45 — 
1950: Program na dzień następny. 19,50 
2200: Transmisja z Poznania. Opera, 22,00 
—22,45: Transmisja z Warszawy. Komu- 
nikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne. 
22,45 — 23,45: „Spacer detektorowy po 
Europie* (Retransmisje stacyj zagranicznych 
z Wystawy „Radjo i Światło* Philipsa 
w Wilie). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

SE. 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 11 października 1929 roku 
przetarg ofertowy na dostawę łopat 
odśnieżnych — 13.000 sztuk. Szczegóły w 
Wydziale Zasobów Dyrekcji K. P. w 
Wilnie, ul. Słowackiego Nr 2, III piętro, 
pokój Nr 38. 

> Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

BESZZEBACEKA 
   ORZRLCRAREZIE OWO TRSEPR EROTIC ZO 

Oszczędność tworzy bogactwa 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
firmy RUCHA” M. DAJONA 

Tanie, praktyczne i długotrwałe 
dachy 

Zamówienia przyjmuje się w biurze 
fabryki: Teatralna 4—1. tel. 10 40, 

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
ATEITIS SBA ASS MKE = 

GWO 

  

Od dnia 23 do dnia 25 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany tilm: 

Biejszi Klegzatograł 
Kalturalae-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Kasa czynna 

UROCZYSTA PREMJERA. 

KINO TEATR 

„HELIOS” 
50 000 

Arcydzieła to pod protektoratem Rządu Francuskiego 

Wielka epopea filmowa. 

Człowiek bez nerwów 
Dramat w 10 aktach. W. roli głównej: HARRY PEEL. 

od godz. 5 m. 30. Początek seansów ой & ó6-ej. W niedzielę i święt 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-e'. "NAA 

W dniu 26 września kino nieczynne. 
ъ 

Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy» 
Największy tryumf kinematografji francuskiej! 

Dziewica Orleańska 
W roli JOANNY D'ARC natchniona SIMONNE 

Reżys. Marco de Gastyne. 

Koszt—25 miljonów f anków. 
wyświetline b,ło w Wielkiej Operze Paryskiej. 

GENEVOTF$. 

statystów. 

  

  

Mickiewicza 22. 
IWzrtuszający dramat w 10 akt. W rolach głównych znakomita LIANA HA 

Dla. młodzieży dozwolone. Każdy powinien zobaczyć. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO-TEATR DZIA 
„HOLLYWOOD |Wietki przebój filmowy „„BJABLICA & TRYPOLISU* 

D, ALERED<F ii 
gwiazdy ekranu. Początek seansów o gocz. 4, 6, 8, an NT, 

  

mówi się o zorganizowaniu na spo- Kiao - Teatr 

  

  

  

  

* i ikacii 2 2 ia I й Dziś! Jak kusić i uwodzić ucz Anie — 

8% europejski komunikacji zutobu- „43 września 192: EA „Nui“ 'к kasi i uodė 46 „TAJEMNIDA SALONU PIĘKNOSEI 
a i T аи KAWA? sos": ps | UP Miekievieza 9. | Nad prorran: Szampenska komedia w 2 skt w roli głównej OLIVE T 

gę fachowe wyszkolenie personelu Tranz. Sprz. _ Kupno arie ага Bo WICEN OM МАНр ЕМЕ głównej urocza ELL. 

«onduktorskiego, wprowadzenie bile: Dolary 8,88,5 — 8,90,5 8,86,5 5 Arnolda w Warszawie, co 3-ci dzief * 

i6w przesiadkowych oraz uruchomie- Belgja 123,94 12,25, 123,63 į swieży TE I ii. | łą” : 

"le nowych linji stanowiących odnogi Kopenhaga 237,38, _ 237,98, 236,78 atecaU ZI. > JI. A я 
m 

irzech głównych, obecnie funkcjonu- Budapeszt 155,55 155,95 15515 Wilno, Mickiewicza 23. Telefon 8 49. s Е ! JESZCZE TYLKO KILKA DNI! a 
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OUSTEN SMOL-. 

» W pogoni za widmem 
Dan' wiedział dobrze, że nie było 

"hotelu tego imienia w Melburn i że ża- 

den mieszkaniec tego miasta nie nosił 

nazwiska Henjens, gdyż poprzednio 

już dowiadywał się o to. Adres nakleił 

ną pudełku, a na dole napisał: „W ra- 

zie nie znalezienia adresata, proszę 0 

zwrócenie paczki Valdenowi Dan. Hen: 
don, Angija. 

— TZ 6szczędzi mi nieprzyjemnoś: 

ci, przynajmniej na dwa miesiące, — 

mruknął , chowając pudełko, do szufla- 

dy. —.A teraz przygotujmy tą zabaw- 
kę, specjalnie przeznaczoną dla rozry: 
wki Layle'a. 

Rzucił do miseczki kilka + krysztal- 
ków, dosypał rozmaitych proszków i, 
zaglądając do księgi z receptami, przy- 
zotował jakąś mieszaninę. 

‚ >= Taak, myślę, że mu się to po” 

doba! nosze, 
Przygotował sobie maszynkę do 

r0zgrzewania lakų i usiadt wygodnie, 

$ 

' aby czekać na nieproszonego gościa. 

- 

Minuty płynęły wolno. Dan zapalił 

papierosa, pociągnął kilka razy aroma” 

tyczny dym i szybko zgasił papieros, 

rzucając go do popielniczki. 
Czerwone lusterko błysnęło nagle. 
— Aha, mój gość jest w ogrodzie, 

—. mruknął z uśmiechem. 

Wyciągnął ręce na stole i oparł gło 
wę na nich. Patrzącemu przez okno 

musiało się wydawać, że Dan zasnął 

w fotelu. Ale wynalazca jednem okiem 

śledził bacznie ukryte wśród papierów 

sudełeczko, czekając, kiedy nareszcie 

błysk w białem lusterku wskaże mu, iż 

zość już jest w laboratorjum. 

Do szyby przylgnęła twarz ludzka. 

Bystre oczy obejrzały uważnie salę. By 

fa to twarz Layle'a. Odbiło się na niej 

-ozczarowanie: spodziewał się zastać 

przeciwnika w łóżku. 

Ale zmarszczki znikły z jegó czoła, 
a na ustach zaigrał uśmiech, gdy do- 
brze przyjrzał się wnętrzu pokoju, w 
którym znajdował się wróg: zdawało 
się, że los oddawał Dana w ejgo ręce. 

Twarz znikła w ciemnościach. Ci- 
szy nie przerywał najmniejszy szmer. 

Dan leźał na stole nieruchomo, jak 
wyrzeźbiony z marmuru, nie oddycha- 
jąc prawie, lecz nie spuszczając oka z 
białego lusterka. 

Z ogrodu nie można było się dostać 
do laboratorjum, jedynie drzwi, wiodą: 
ce do tej dużej sali, prowadziły przez 
dom, inne okuo, wychodzące na podwó 
rze było zbyt wysokie i wąskie, by czło 

Wiek mógł się przez nie dostać. 
Dan odwrócony był plecami do 0- 

kna i niewidział twarzy jego za szybą. 

Wiedział tylko, że ktoś wszedł do o- 

grodu. 
Za drzwiami rozległ się ledwie do- 

słyszalny szelest, tak cichy, że najbar- 
dziej wyćwiczone ucho mogło się 0- 
mylić. Sekundę później błysnęło białe 
lusterko, a za Ścianą rozległ się trzask. 

Ktoś dotknął drzwi. 
Dan nie przypuszczał, że ściana tak 

głośno zaszumi. Ten wypadek mógł 
popsuć jego plany. Momentalnie wycią 

gnął rękę i nacisnął sprężynkę na sto- 

je. Wszystko ucichło. Nie minęła sekum 

da, a znów leżał na stole, jak człowiek 

upadający ze znużenia. 3 

'Powoli drzwi się otwótzyły. Nie sły 

chać było przy tem najmniejszego sze” 

lestu, ani skrzypnięcia. Zwolna usuwa” 

ły się, centymetr za centymetrem, da: 

jąc przejść człowiekowi. Е 

Layle wszedł, spojrzał na Dana i 

spokojnie zamknął drzwi. Bez szelestu 

jak cień, na palcach, zbliżał się do 

biurka. Nie dochodząc do śpiącego, za” 

trzymał się i spojrzał na wroga, gotu- 

jąc się, w razie najlżejszego ruchu ru: 

nąć na niego. 
Dan rzucił przez sen kilka niewyraż 

nych słów lecz nie poruszył się. 
Ostrożnie, wciąż posuwając się na 

palcach, Layle podszedł bliżej jeszcze 
i pochwycił, leżący na biurku rewol- 
wer. Mimo niebezpieczeństwa, nerwy 
jego były spokojne, myśl jasna. Ręka, 
w.której trzymał broń, pozbawiając Da 
na-obrony, nie drgnęła nawet. 

Dan nie ruszał się. Zdawało się, że 
tylko człowiek, pogrążony w głębokim 
śnie, mógł leżeć tak spokojnie. 

Layle obejrzał się po pokoju. Wy- 
strzał mógł postawić na nogi cały dom, 
należało więc wpierw przygotować so* 
bie drogę do ucieczki. Najwygodniej- 
sza droga wydała mu się przez okno 
Coprawda, było ono półożone dosyć 
wysoko, ale można było bez ryzyka ze- 
skoczyć na ziemię. Pół minuty wystar: 
czyłoby w zupełności, dla Wyskocze- 
nia i zamknięcia okna. Niemožliwie by- 
ło aby służba, śpiąca na dole, zdążyła 
dobiec do laboratorjum, gdyby nawet 
usłyszano tam wystrzał. 

Spojrzenie Layl'ea padło na gumo* 
we rękawiczki, porzucone na krześle 
przez Dana. Pochwyci je i włożył: te- 
raz był zabezpieczony od pozostawie- 
nia odcisków palców. Layle był ostro- 
żny i nie lubił ryzykować. 

Podszedł do okna i uważnie obej- 
rzał jego ramę. Było to najzwyklejsze 
okno. które można było otworzyć 
w ciągu kilka sekund. Gdzieś na wie- 
ży zegar wybił północ. W głowie La* 
yle'a przemknęła myśl: pięć minut po 
dwunastej— Dan „będzie już trupem*! 

Nie zachowując już dłużej ostroż- 

ności, podszedł do biurka. Nie potrze 

bował już się dłużej ukrywać. Skiero* 

wał rewolwer ku wrogowi i rzekł gło- 

śno: 
—- Valmonie Dan, obudź się! 

  

Rozdział VI, Śmierć Wilłarda Layle'a. 

Ostry głos jego przeciął ciszę, jak 

nożem. Laboratorjum drgnęło, zdawało 
się. Ale Dan nie poruszył się. 

Layle poczekał kilka sekund i dot- 

knął czoła Dana lufą rewolweru, po- 

wtórzył: 

—- Valmonie Dan, zbudź się! 
Dan poruszył się niezręcznie zamru- 

czał COŚ. z 
Dopiero przy nowem wolaniu, pod- 

niósł głowę i zaczął mrugać oczyma i 
spojrzał ze- zdziwieniem na gościa, wre 
szcie zrozumiał jakby i uśmiechnął się: 

— Ach, to pan? Boże! Jak mnie 
pan przestraszył! Jak pan się dostał? 

— Przez okno! — odrzekł Layle, 
nie spuszczając oczu z Dana i mierząc 
wciąż do niego. 

, Dan niespokojnie potar czoło, mru 
gnął oczami i pytająco spojrzał na go” 

ścia. 
-— Przez okno? Ależ to. dziwne! 
— Dziwne — uśmiechnął się Lay- 

le. — Proszę trzymać ręce na stole, 
mister Dan, w przeciwnym razie užyję 
tej zabawki, 

Tu spojrzał znacząco па rewolwer. 
Dan ze zdziwieniem podniósł brwi. 

Zdawało się, że dopiero teraz zauważył 
skierowany ku sobie rewolwer. 

— (o... co to znaczy? — szepnął 

drżącym głosem. Pan ... pan zwarjo- 
wał? 

; Layle gwizdnął i wzruszył ramiona= 

mi. 
—- Proszę nie udawać durnia! Prze 

grałeś grę mój panie! Byłem głupcem, 

że wpierw tego wszystkiego nie przej” 

rzałem. Ale jeszcze nie jest za późno: 
przyszedłem cię zabić. Nie odejdę stąd, 
zanim nie ujrzę twego trupa. Jeden z 
nas wyjedzie z tego pokoju „nogami 
wprzód* a tym będzie pan. Oto w 
krótkich słowach przedstawiłem panu 
sytuację. Mam nadzieję, że pan rozu: 
mie, że nie czas na żarty? 

"Dan usiadł ciężko. 
— Tak rozumiem, — rzekł. 
Minutę całą patrzyli sobie w oczy. 
— Ale 'i ja panu radzę zrozumieć, 

— dodał Dan spokojnie, — że i pan 
musi działać nadzwyczaj ostrożnie, 

szczególnie w tym pokoju. Najmniej- 
sza nieostrożność, może pan przypła- 

cić życiem. Zapewniam przytem, że i 

  

ja nie żartuję. 
— Ach, tak? Jesteśmy obaj szcze: 

rzy 
— Pocóżbyśmy mieli udawać? Nie 

mam zwyczaju kryć się za krzakami. 
Czekałem dziś na pana. 

— Pan. mnie czekał? 
— Naturalnie. Pamiętam każde sło- 

wo z rozmowy pana z Tancim. Po pier: 
wszych słowach jubilera, zrozumiałem, 
że jestem zdemaskowany, Nie przypu- 
szczałem, że moja nieuwaga podczas 
jazdy kolejką podziemną, zdradzi mnie. 
Wszakże to wówczas szanowny: pan 
Tanci poznał mnie? 
Layle patrzał na Dana z pod nawpół 
spuszczonych powiek. 

— Odważny z pana człowiek, mr. 
Dan, — rzekł zcicha. 

— Nie, mr. Layle, to nie jest zbytek 
ódwagi z mej strony, tylko przekona: 

nie o własnej sile: Proszę, niech pan 

schowa ten rewolwer i odejdzie do do 
mu. Nie ma pan żadnej absolutnie mo- 
żności zabicia mnie. Powiem więcej 
nawet: niemożliwością jest zabić mnie 
w tym pokoju, w tych czterech ścia- 
nach. Chronią mnie od złego, obrońcy 
własnego mego wynalazku, którzy mo: 
mentalnie powstrzymają pana od wszef 
kich zamachów na moje życie. 

Niedbałym ruchem zsunął rozrzuco- 
ne na stole papiery. 

— Widzi pan to? Oto jeden z obroń 
ców. Kontaktometr... Wiedziałem odra* 
zu, gdy pan wszedł do ogrodu. Wiedzia 
łem kiedy pan dotknął do drzwi. Gdy- 
bym zechciał, mogłbym odrazu zabić 
pana elektrycznością. Zewnętrzna stro* 
na drzwi jak pan widzi, zapewne, zau- 
ważył, jest obita blachą stalową. Do 
syć było nacisnąć palcem ten guzik na 
stole — widzi pan, — aby pan, dot: 
knąwszy do drzwi, padł trupem. Czy 
teraz nie uważa pan, że lepiej jest po- 
rzucić te szalone plany i odejść stąd, 
póki czas? 

— Proszę się nie ruszać i nie trzy: 
mać ręce na stole! Jestem starym wrób* 

lem, niełatwo jest mnie zastraszyć! Nie 
zadziwią mnie pańskie sztuczki. Drzwi 
elektryczne — pomyśleć tylko! Ale 
chciałbym zadać kilka pytań, zanim 
się z tobą rozprawię, ptaszku! Możesz, 
odpowiadać, lub nie, jak chcesz, wszy” 
stko jedno zastrzelę cię, jak psa! 

— Pozwoli mi pan jednak wyjaś- 
nić dalej sytuację — ciągnął dalej, 
niewzruszonym tonem Dan, nie zwraca- 
jąc uwagi na złość i groźby wroga. Jeś- 
li się nie mylę, miał pan zamiar dać mi 
powąchać preparat, znany pod nazwą: 
XHG... niemiecki gaz trujący, dopro* 
wadzony do periekcji. Miał pan rozbić 2 
mi pod nosem ampułkę, ogłuszyć mnie, 
a potem zainscenizować sam obójstwo 
Nieprawdaż? 

Layl- skinął głową i oblizał wy* 
schnięte wargi. Oczy jego błyszczały 
ponuro pod ściągniętemi brwiami, pal- 
ce lewej ręki ściskały kurczowo guzik 
od marynarki. 

— Nie wątpię w cudowne działanie 
tego gazu, wiem, że przyniósł pan kil- 
ka ampułek, z których trzy wystarczą 
do zatrucia mnie. Ale, zajrzawszy 
przez okno do mego laboratorjum, pan 
zmienił plan. Kiedy przygotowywałem 
się na przyjęcie pana okno było zam 
knięte, teraz jest otworzone. Czy przy” 
puszczenie moje jest prawdziwe, że 
zmiana planu polega na tem, że pan ; 
chciał uciec przez okno, zamknąć je i 
w ten sposób zatrzeć za sobą wszel* 
kie ślady. Sądzę, że taki był pański za” 
miar.. Wobec tego muszę uprzedzić, że 
nikt żywy nie przejdzie przez okno. Jest , 
ono również moim obrońcą. Można je 
otworzyć bez szkody, ale nie radził- ** 
bym wyłazić przez nie: gdy pan dot: 
knie ramy, okno spadnie jak nóż giloty-* 
ny i rozetnie pana na połowę! A muszę 
dodać, że nie uczyni tego odrazu. Jest 
tam mechanizm oparty na prawach hy- 
drauliki. Najpierw  przycišnie pana, a | 
potem nóż będzie potrzebował pięciu 
minut, aby przejść przez pańskie ciało. 
Będzie to bardzo nieprzyjemna Śmierć? * 
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