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WALKA 
Z BUCHARINEM 

Życie wewnętrzno”polityczne Rosji 

stoi w chwili obecnej pod znakiem 

ivzmożonej walki ze znanym „teorety- 

kiem komunizmu“ Bucharinem, ucho* 

dzącym dzisiaj w oczach praworząd- 

nych komunistów za głównego ideolo* 

ga t. zw. „odchylenia prawicowego. 

Bucharin usunięty został wprawdzie 

przed niedawnym czasem z Zajmowa- 

nych odpowiedzialnych stanowisk, ale 

na tem walka z niedawnym wrogiem 

opozycjonistów jeszcze się nie skońr 

| czyła i prowadzona jest przez sowiec* 

kich cekawistów w dalszym ciągu Z 

| całą bezwzględnością. Konieczność 

| dalszego zaostrzenia walki przeciwko 

| Bucharinowi umotywowała, w tych 

dniach okręgowa konferencja komuni- 

styczna w Moskwie tem, że „prawico- 

woroportunistyczne elementy z Bucha- 

rinem na czele nie przestają atakować 

linji partji*. 

Ściśle rzecz biorąc, cała ideologicz* 

na część roboty moskiewskiej konfe- 

rencji komunistycznej, poświęcona by- 

ła temu tak aktualnemu dzisiaj w Ro- 

sji problemowi walki z „odchyleniem 

prawicowo-oportunistycznem'“. Tak 

zw. „Oodchylenia prawicowe“, t. j. kie- 

runek, reprezentowany przez przeciw- 

ników radykalnych metod obecnego 

C.K.W. partji komunistycznej, doma- 

gających się stosowania w polityce we- 

wnętrznej Z.S.S.R. bardziej umiarkowa* 

nego kursu, okazało się bardziej ży” 

wotnem od t. zw. opozycji lewicowej, 

%tórej ojcem duchowym był przebywa” 

idty obecńie na wygnaniu Lew Trocki. 

Zwolennicy „odchylenia prawicowego” 

dażą przedewszystkiem do ugody z 

włościaństwem, do unikania konfliktów 

Ł zamożnymi chłopami, czyli t. zw. 

„kutakami“ i do przystosowania ogól- 

nego kursu sowieckiej polityki „wiej- 

skiej do realnych potrzeb i wymagań 
masy chłopskiej. Występują więc oni 

w stanowczy sposób przeciwko szko” 

dliwej metodzie zakładania wielkich 

gospodarstw zbiorowych, godzących z 

| natury rżeczy w żywotne interesy za- 
{ 

możniejszego włościaństwa, domagają 

się stosowania liberalniejszych metod 

' przy ściąganiu podatków wiejskich i 

It dit.d : 

Grupa centrowa (t. j. grupa Stali- 

na) obawia się, że przywódcy „prawe- 

| go odchylenia', głosząc podobne har 

sła, zyskają sobie sympatję wśród bar- 

dziej umiarkowanych sfer komunistycz* 

nych i opierając się na tych sierach, 

potrafią wcześniej, czy później wyrwać 

władzę z rąk stalinowców. Z tego 

względu stalinowcy usiłują rozgromić 

prawicowych opozycjonistów, podob- 

„nie, jak w swoim czasie rozgromili 

opozycję lewicową, i zmierzając kon- 
sekwentnie do tego celu, nie przebie- 

rają w środkach, by raz na zawsze 

unieszkodliwić tych wszystkich działa- 

czy partyjnych, którzy okazują choćby 

, cień sympatji dla haseł, głoszonych 

, przez prawicowych ugodowców. 

W przededniu otwarcia moskiew- 
Skiej konierencji okręgowej partji ko- 
Munistycznej, odbył się w stolicy Ro- 
sji szereg konierencyj rejonowych, na 

Których omawiano aktualne zagadnie* 
" Ma wewnętrznej polityki ZSSR. Na 
Wszystkich tych konferencjach obrady 

› toczyły się dookoła jednego i tego sa- 
| liego motywu przewodniego, który 
Moskiewskie „Izwiestja“ charakteryzu- 
Ją w sposób następujący: „Bolszewicy 

, Moskiewscy domagają się zaniechania 
Przez prawych ich walki z partją“. 

zytem usiłowano mna konferencjach 
«Wh dowieść, że realizacja sowieckie” 

80 pięcioletniego planu gospodarczego 
Postępuje naprzód zupełnie normalnie, 
zadając kłam rozmaitym insynuacjom 
,Brawicowców i rozpraszające wszystkie 
Wyrążane przez nich wątpliwości, co 

| %9 wadliwości obecnego systemu eko- 
„Momicznego ZSSR. 

(dalszy siąg na szpalcie 6 ej) 
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ECHA STOLICY 
Dr. Hubicki kandydatem na wice- 
ministra pracy i opieki społecznej 

WARSZAWA. 24.9. (Tel. wł. „Sło- 
wa”). Dowiadujemy się, że w naj- 
bliższych dniach nastąpi nominacja 
gen. dr. Stefana Hubickiego na sta- 
nowisko wice-ministra pracy i opieki 
społecznej. Gen. dr. S. Hubicki jest 
obecnie komendantem szkoły podcho- 
rążych sanitarnych w Warszawie. 

Poseł Skirmunf w Warszawie 

Poseł polski przy rządzie Wiel- 
kiej Brytanji, p. Konstanty Skirmunt, 
bawiący w kraju na urlopie, przybył 
do Warszawy, gdzie pozostanie praw- 
dopodobnie do końca b. m. Poseł 
Skirmunt uda się do Londynu wraz 
z nowomianowanym radcą poselstwa 
polskiego w Londynie, p. Józefem 
Potockim. 

Dymisja woj. [unin-Eorkt wskleg 
Dnia 21 b. m. wejewoda poznań- 

ski, p. Dunin-Brokowski, wniósł proś- 
bę o dymisję. Na wczorajszem — ро- 
siedzeniu rady ministrów dymisja ta 
została przyjęta. 

Powrót posła niemieckiego 
Minister pełnomocny Rzeszy nie- 

mieckiej w Warszawie, p. Ulrych 
Rauscher powrócił z urlopu i objął 
z dniem wczorajszym urzędowanie. 

Kongres matemafyków krajów 
słowiańskich 

WARSZAWA, 24 9. Pat. Dziś w 
drugim dniu kongresu matematyków 
krajów słowiańskich odbyło się w go- 
dzinach rannych posiedzenie ogólne, 
które wypełniły dwa referaty. O godz. 
5 po południu p. prezes Rady Minist- 
rów Kazimierz Świtalski podejmował 
uczestników kongresu czarną kawą. 
Na przyjęciu obecni byli minister wy- 
znań religijnych i oświecenia publicz- 
nego p. Sławomir Czerwiński, przed- 
stawiciele władz oraz goście w licz 
bie około 200. Wieczór goście spę- 
dzili w teatrze Wielkim na przedsta- 
wieniu baletu „Pan Twardowski". 

Ustąpienie wiez-przzesa Banku 
Polskiego 

WARSZAWA,24 9.(Tel. wł. „Sło- 
wa“). Po pięciu latach urzędowania 
złożył sweg agendy: na ręce pre- 
zesa Banku Polskiego Dr. Wróblew- 
skiego dytychczasowy vice-prezes tej 
instytucji Dr. Feliks Młynarski. No- 
minacja jego zastępcy ogłoszona ma 
być za kilka tygodni. 

Dziennikarze berliūscy na P.W.K. 

POZNAŃ, 24 9. PAT. Duisiaj w 
nocy przybyła do Poznania wycieczka 
przedstawicieli prasy berlińskiej. Wy- 
cieczce towarzyszy z ramienia posel- 
stwa polskiego w Berlinie p. Szczę- 
sny-Zaleski. Dziś przed południem 
goście rozpoczęli zwiedzenie Wystawy, 
mianowicie działu przemysłowego. 

Węgierski minisfer na P. W. K. 

POZNAŃ. 24.9. Pat. W najbliž- 
Szym czasie przyjeżdża na wystawę 
do Poznania węgierski minister prze- 
mysłu i handlu wraz z otoczeniem, w 
skład którego) wejdą poważni wę- 
gierscy dygnitarze państwowi. 

Zjazd weferanów 1865 r. 

POZNAN. 24.9. Pat. Z inicjatywy 
specjalnie w tym celu utworzonego 
komitetu urządzono w Poznaniu 
dwudniowy zjazd weteranów 1863 r. 
W sobotę i w niedzielę zjechało do 
Poznania zgórą 120 uczestników 
powstania, w tem kilka kobiet. Wczo- 
raj rano odbyło się nabożeństwo w 
katedrze z udziałem miejscowych or- 
ganizacyj, oddziałów przysposobienia 
wojskowego ze sztandarami, młodzie- 
ży itd. Między innemi przybyła na tę 
podniosłą _ uroczystość delegacja 
obreńców Lwowa. Po nabożeństwie 
odbył się pochód, w którym wzięli 
udział weterani 1863 roku. W  oto- 
czeniu honorowego szwadronu 15 
pułku ułanów, przed Zamkiem, wete- 
rani odebrali defiladę pochodu, na- 
stępnie złożyli wieniec u stóp pomni- 

ka Kościuszki, poczem udali się na 
akademię. 

Komu posłużyło szczęście? 
WARSZAWA, 24 9. Pat. Dnia 24 go 

września rb. w 15 dniu ciągnienia V klasy 
19 ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
padły główniejsze wygrane na następujące 
numery: po 10 tys, zł. Nr.Nr. 11690 122084 
135930, 5 tys, — NrNr 2675 44152 62079 
62919 64086 117865 160077 i 163991. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaitėm. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

ca zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

2 ZA KORDONÓW 
Štosanki kościelne w Kowleńszczyźnie 

Na całej Litwie Kowieńskiej istnieje 
tylko jedno Seminarjum duchowne ka- 
tolickie w Kownie, które wychowuje 
księży dla wszystkich pięciu djecezji 
Republiki. 

Jeszcze przed wojną duch szowi- 
nizmu silne czynił spustoszenia w 
tym zakładzie. Dowiadujemy się, że 
obecnie władze duchowne wogóle nie 
przyjmują do Seminarjum kowien- 
skiego kandydatów narodowości pol- 
skiej. Może togbyć motywowane  po- 
trzebą uspokojenia umysłów przez 
usunięcie okazji do sporów. 

Nierejestrowanie statotu związku dzien= 
nikarzy 

Z Kowna donoszą: Przebywający 
w Kownie współpracownicy pism za- 
granicznych założyli związek i złożyli 
w urzędzie naczelnika kowieńskiego 
powiatu podanie o rejestrację związ- 
ku. Komisja przy urzędzie naczelnika 
powiatu odmówiła zarejestrowania sta 
tutu. Wówczas złożono skargę w Są- 
dzie okręgowym, który po krótkiem . 
rozpoznaniu sprawy, zostawił bez 
sku ku. Podstawą do tego miał po- 
dobno być par..2 statutu, zredagówa- 
ny na wzór normalnego statutu związ: 
ku dziennikarzy zagranicznych i który 
zawiera wskazówkę, że celem związku 
jest obrona swych członków podczas 
pełnienia ich obowiązków. 

Uchylenie konfiskaty książki 
Horbaczewskiego 

KOWNO, 23. 9, Pat. 
została koniiskata książki Herbacze- 
wskiego pod tyt. „Uśmiechy Boga". 
Książka ta była przed kilku miesią- 
cami skoniiskowana przez. cenzurę 
litewską. 

Imatrykulacja studentów 
Z Kowna donoszą: Przedwczoraj 

w uniwersytecie kowieńskim odbyła 
się bardzo uroczyścte imatrykulacja 
studentów w obecności prezydenta 
Smetony. : 

Lwyóka ten na towary włókiennicze 
W Estonji 

Z Rewia donoszą: W związku ze znacz- 
nem podwyższeniem cła wwozowego na 
włókiennicze i skórzane towary w Estonji, 
ceny tych towarów, szczególnie włókienni- 
czych, znącznie podskoczyły.: Tłumaczy się 
to tem, że kupiectwo pragnie wyzyskać wy 
jątkową sytuację, jaka się obecnie wytwo* 
rzyła. 

Przedstawiciele: przemysłu metalowego 
i papieraiczego zwrócili się do rządu z 
prośbą o wprowadzenie ceł zabezpieczają- 
cych. Ządsją tego również organizacje rol- 
nicze, które uważają, że winteresach estof- 
skiego rolnictwa jest obciążenie cłem im- 
portowanego ziarna. 

Minister Albering W Rewlu 
Z Rewla donoszą: Wczoraj przy- 

był do Rewla łotewski minister rol- 
nictwa Albering. Po przybyciu mini- 
ster złożył wizyty ministrom spraw 
zagranicznych i rolnictwa, poczem 
zwiedził szereg instytucyj i zakładów 
gospodarczych. Jutro min. Albering 
wyjeżdża do Rygi. 

lądanie zwolnienia estońskiego oby- 
Walela ы 

Z Rewla donoszą: Poseł estoński 
w Moskwie Seliama złożył w  komi- 
sarjacie spraw zagranicznych żądanie 
Estonji natychmiastowego zwolnienia 
estońskiego obywatela, którego wła- 
dze sowieckie zatrzymały podczas 
porwania rybackiego statku rnotoro- 
wego na Czudzkim jeziorze. Komi- 
sarjat spraw zagranicznych przyrzekł 
zbadać ten incydent. 

Według posiadanych w  Rewlu 
wiadomości, Moskwa jest przekonana, 
że statek motorowy  „Kaliwepoag“ 
a. zatrzymany na wodach sowiec- 

ch. 
Podobne twierdzenie władz rosyj: 

skich jest świadomie fałszywe. Statek. 
rybacki władze sowieckie zagarnęły 
na wodach estońskich. 

Pogrzeb liai „Kara“ 
Z Helsingiorsu donoszą: 23 bm. 

w Tammiorsie odbył się pogrzeb 38 
Oflar katastrofy ze statkiem „Kuru*, 
W imieniu rządu przemówienie na 
pogrzebie wygłosił fiński minister 
oświaty Kukonen. 

administrzcjj 228 drukarni 262. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

„DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinewskiego. OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE -— ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
MGRODZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. WILEJKA POWIATOWA —- ul. Mickiewicza 24 F. |uczewska. 
KLECK — Skien „Jednošč“ |. WARSZAWA T-wo Ksieg Kol „Rurh“ 
LIDA — uł, Suwalska 13, S. Matecki, į WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ ' 

TTK ITA 

CENY UUŁUSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 36j 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimet“ 60 gr. W numerach šwiatecznych oraz Z prowincji 0 25 proc. drožej. 
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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Na jednej z takich konierencyj re- 

jonowych przyjęto rezolucję, stwier- 

dzającą, że „nadszedł. czas wystąpie- 

Dlaczego endecja odrzuca propózycie prezesa 
Sławka 

WARSZAWA, 24. 9. (tel. wł. Słowa). Jutro klub narodowy odpo. "ia pod adresem grupy Bucharina z 
wiedzieć ma odmownie na zaproszenie płk. Sławka do wzięcia udziału w żądaniem zaniechania walki przeciwko 
Sa oenc. poświęconej omówieniu metod pracy sejmu nad zmianą kon- linji partyjnej, przyznania się do po- 

stytucji. ; i edów i przystąpieni 
Jako powód odmowy wskazać ma klub na iakt zaproszenia na kon- ŚR; r garni jeż RAE 

ierencję między inn. również przedstawicieli klubu niemieckiego. Oczywi- ZP DA 
Ście pewód ten należy uważać za prosty wykręt, klub narodowy bowiem kwietniowej plenarnej sesji Centralne- 

jak cała zresztą opozycja sejmowa konsekwentnie postanowiła sabotować go Komitetu Wykonawczego. 
oe przez rząd i klub B.B. próby naprawy stosunków W daielkiiey:  Batinranośnskiej: uf 

: konierencji rejonowej wystąpil Zz diuž- 
Komunikai „Wyzwolenia” szem przemówieniem znany komunista 

} 3 i : Bułat, który między innemi oświadczył, 
| WARSZAWA, 24 IX (Tel. wł. „Słowa”). Prezydjum klubu poselskie- ;, „opozycja prawych w przedmiocie 

go „Wyzwolenie* ogłosiło dziś komunikat, w którym stwierdza, że jeżeli | ach Edi m 
marszałek Daszyński podczas konferencji £ marszałkiem Piłsudskim wska- 7 771! P'anu pięcioletniego opiera 
zał na to, że w łonie „Wyzwolenia” zauważył tendencje, zmierzające do Sit na braku wiary w siły twórcze kla- 
zaprzestania prowadzenia polityki opozycyjnej i przejścia do ewentualnej sy robotniczej, tudzież na przekonaniu, 
większości rządzącej, to czynić to mógł tylko na podstawie obserwacji że warunki życia i przesądy mogą utru- 
osobistej i bez porozumienia z klubem poselskim „Wyzwolenia*. Jedno- nic wprowadzenie w życie _ nieprzer- 
cześnie komunikat przypomina, że kongres „wyzwclenia* przyjął jedno- „| I ч . ъ p 
głośnie w dniu 13 czerwca r. b. rezolucję, wypowiadającą się za likwidacją 9/7980 tygodnia roboczego w prze- 
obecnego systemu rządzenia. wykluczającą wszelką możliwość porozu- myśle". Jak zasadnicze znaczenie po- 
mienia z rządzącym obecnie obozem politycznym. siada problem obecnej walki C.K.W. z 

8 ) © V 4 odchyleniem prawicowem, wynika naj- 

P. Bartel zrzekł się mandafu poselskiegol?) wymowniej ze słów komunisty Zdano- 
A wicza, który pod adresem prawych 

WARSZAWA. 24.9. (Tel, wł. „Słowa”*). Jedna z agencyj telegraficz: Bór kar 
nych donosi ze Lwowa, że b. premier dr. Bartel i b. wice-minister spraw OPOZYCIONistow oświadczył: „Albo 
wewnętrznych dr. Jaroszyński złożyli swe mandaty poselskie. Kancelarja PrzyZnacie się do swych oportunistycz- 
sejmowa do dziś wieczorem żadnego pisma „w tej sprawie jeszcze nie nych błędów, albo my wyciągniemy z 
otrzymała, wiadomość jednak wydaje się być prawdopodobną. waszego postępowania odpowiednie 

XIII I TIT PKT SAK CO 

Kryzys parlamentu w Czechosłowacji Serja. konielbncyj rejonowych - za” . kończyła się zwołaniem do Moskwy 
ZAMKNIĘCIE "SESJI LETNIEJ BEZ ZWOŁANIA JESIENNEJ. komunistycznej konierencji okręgowej. 
"PRAGA, 24-9. PAT. Własnoręcznem pismem prezydenta republiki zam- Na swem posiedzeniu z dnia 17 wrześ- 

knięta została letnia sesja parlamentu. Wbrew zwyczajowi nie nastąpiło rów- nia konferencja ta po wysłuchaniu re- 
+ ie zwołanie obu pok: na pei iwo. i o jest ogólnie ja” ieratu Mołotowa, przyjęła rezolucję, 

o objaw przesilenia parlamentarnego.. Kompetentne czynniki Koalicji zade- notepiająca dotychce ‚а joni* 
cydują w dniu dzisiejszym, czy nastąpią nowe wybory. Według dalszych do- a iż kasta L A SUSE ph SR 
niesień, szef rządu miał zyskać zgodę prezydenta republiki na podjęcie nie- > 7779 €Ziaialnosč Bucharina i innych 

zwolenników „prawicowego odchyle- zbędnych zarządzeń. ' й 
nia“. W rezolucji tej powiedziano, mię- 

() Kownie niewiele się zmiem [0 dzy ińnemi: „Konferencja potępia kapi- 
talistyczną ideołogję prawych i bez za- 

v PODPORĄ RZĄDU, JAK DAWNIEJ WOJSKO. 
strzeżeń solidaryzuje się z uchwałą ko- 

: : mitetu wykonawczego komunistycznej 
BERLIN, 24-9. e Agencja Z PU Kowna, iż AO międzynarodówki, stwierdzającą, że 

utworzony przez dotychczasowego ministra finansów  T'ubialisa, dąży dO Gportunist ej dzia Ši A 
utrzymania dawnego kursu polityki litewskiej, lecz już bez udziału Voldema- 1, oiop no) Czialalności prawico 
rasa. W gabinecie pozostaje 4 dotychczasowych ministrów, wśród których | 5 y Pa NiE można pogodzie:z 
znany przeciwnik Voldemarasa minister spraw wewnętrznych Mustejkis, któ” POZOStawaniem w szeregach kominter- 
ry, mimo swoich przeciwieństw z dotychczasowym premierem, jest zwolen- nu'. Konferencja uważa, że głównem 
nikiem metod dyktatorskich. O udziale opozycji w rządzie niema dotychczas niebezpieczeństwem dla partji komuni- 
mowy. Nowy rząd opiera się, jak poprzedni, na kołach wojskowych. Dzien- stycznej i NAPY : 
nik przypuszcza, iż odsunięcie Voldemarasa nie pozostanie w polityce litew- PI I pop odas, sie a RAE . niem prawicowem, a dlatego też dalsza skiej bez ślądu. ‚ ; . jaknajbezwzględniejsza walka z tym 

; ‚ : kierunkiem winna byč uwažana za je- 

Spotkanie Dowgalewskiego z Hendersonem den z naczelniejszych warunków  za* 
й chowania obi j linji polit i : 

LONDYN. 24,9. Ра!. Delegat sowiecki do rokowań z Anglją Dowga- GOŁOĆ de R ra pali sta 299 
lewski przybył do Londynu. Spotkanie z ministrem Hendersonem wyzna- PWR NE ZO BALSIYC KE 
czone zostało na dziś godz. 11-tą. : 

  

Rezolucja, przyjęta na: posiedzeniu 

moskiewskiej konferencji okręgowej Pierwsza rozmowa . : : 
stronnictwa komunistycznego z dnią 17 

LONDYN. 24,9. Pat. Dziś o godz. 11 przed południem odbyła się w: rż a EW 
Foreign Ofiice pierwsza konferencja Dowgalewskiego z Hendersonem w ikaras e A JĄC ZE BĘ 
sprawie wznowienia stosunków anglo sowieckich. Konferencja trwała 2 2ОеЧпе jest również kontynuowanie 
godziny. walki z ugrupowaniami lewicowemi. O 

m ы tem jednak wspomina. się tylko mimo- 

Oświadczenie Dowgalewskiego chodem, bowiem opozycji lewicowej 

‹ LONDYN, 24. 9. PAT. Przedstawiciel Sowietów na konierencji anglo- nie przypisuje się dziś w Rosji tak 
sowieckiej, Dowgalewski oświadczył korespondentowi agencji | Reutera, że wielkiego znaczenia, jak opozycji pra- 
zdaniem jego narady obecne dotyczyć będą strony czysto formal- wicowej. 
nej właściwej konferencji która odbędzie się po wznowieniu - 
stosunków dyplomatycznych i ma dać porozumienie w kwe- 
stjach propagandy i uznania zobowiązań finansowych. 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
` komunistyczni starszej daty całkowicie 

PLENARNE POSIEDZENIE. SRA й ‹ 
usunięci zostaną z areny politycznej. S. 

GENEWA, 449. PAT. Dzisiejsze plenarne zgromadzenie Ligi Narodów 
rozpoczęło się o godz. 10. — Przewodniczący zakomunikował, że panowie : » 
Fromageot i Cecil Hurst przyjęli wybór па с?!юпКом 5!а1еро ТтуБипам 5рга- @5-б @О 
wiedliwości Międzynarodowej. Następnie zgromadzenie przystąpiło do pierw- 
szego z 9 punktów porządku dziennego, a mianowicie do kwestji ogranicze- 
nia handlu narkotykami. W tej sprawie sprawozdanie złożył delegat Jugosła- 

Walka z Bucharinem jest jednem 

jeszcze potwierdzeniem wypowiadane- 

go w czasach ostatnich dość często 

poglądu, że w Z.S.S.R. rozpoczyna się 

obecnie okres „nowych ludzi” i žė stop' 

niowo wszyscy wybitniejsi dziatacze 

PW 

nm Sfanisław Mackiewicz 
  

MOSKWA, 249. Pat. Agencja Tass donosi, że według ostatnich wiadomości 
przy wykolejeniu się pociągu pasażerskiego w pobliżu Wiatki zabitych zostało 45 osób, 
a 36 odniosło rany. > 

SKŁAD GŁÓWNY 
Księgarnia Józefa Zawadzkiego 

w Wilnie. 

Napad piratów na statek japoński - 
HONG-KONG, 24 9. Pat. Parowiec japoński „Delimazu*, s. wybyl ze Swa- 

tow z 43 pasażerami, został napadnięty w drodze przez piratów. sygnał dany o 
godzinie 3 min. 30 rano 13 pasażerów uzbrojcnych w rewolwery zaatakowało nie- 
spodzianie załogę; zabijając i raniąc kilkanaście osób. Piraci zrabowali kilka tysięcy 
dolarów i uprowadzili 5 zamożnych pasażerów w nadziei uzyskania okupu. | 

A pasy [1 
wji Foticz. 8 8 

a T a 
ORŲ I T IRA D GA BSP AO = a 

. r в ; s р ® в Straszna katastrofa samochodowa w Berlinie 5 П7 & 
BERLIN, 24 9. Pat. W dniu wczorajszym w Scharlottenburgen miał miejsce po- в | в 

ważny wypadek samochodowy. Mianowicie samochód, którym jechał znany ziemianin 8 s 
von Vcllank z żoną, którą właśnie odwoził z kliniki i pielęgniarką, zderzył się z in- z х = 
nym samcchodem. Pani von Vallank ponisła śmierć na miejscu, jej mąż zaś uległ m m 
ciężkim obrażenioir. a STUDJUM s 
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ECHA KRAJOWE L pobylu Pana Prezydenta © Iwieńci Prochy Joachima Lelewela w Wilnie 
- Przemówienie hr. Benedykta Tyszkiewicza NA DWORCU KOLEJOWYM 

  

  

  

  

Pogiębiarka Bitvargen na odcinku Rudomiro—Turgiele. 

  

Ddezwy wystawy ruchomej 
— Poniżej umieszczamy dwie odezwy, 

tyczące się wystaw ruchomych w Lidzie i 

Baranowiczach: 

o swoich prawach do katolickiego cmer:- 
owała na niem pochować zmarłą 

je niewiastę w okołicznościach, o 
których trudno pisać, a które nie pozwalają 

pogrzeb chrześcijański. Tłum domagał się 
uieprawnego grzebania zmarłej i li tylko in- 

   

    

Dostojny Panie Prezydencie. 

Jako prezesowi tutejszego Komitetu, a 
zarazem  przedstawicielowi obywatelstwa 
miejscowego — przypadł mi dziś w udziale 
zaszczyt wielki — powitania Głowy Pań 
stwa, który zwiedzając poszczególne kraju 
dzielnice, raczył zawitać i w nasze dalekie 
strony. 

Pragnąc naocznie przekonać się o po: 

połączy Nowogródka z Mołodecznem — a 
nas z Zachodem i postępem. 

Ta nowa arterja otworzyłaby bogaty 
zasób możliwości, wlewając Świeże życie i 
energję w tutejsze obszary. 

Dziś przedewszystkiem pracę naszej ad- 
ministracji państwowej, pochwalić Ci przyj- 
dzie — Panie Prezydencie, bo rzeczywiście 
tej nagrody jest godną. — pochwalić stan i 
trud tak zwanego KOP'u — tego łańcucha 

Wilno przybrało wczoraj wygląd 
uroczysty. 

Jeszcze przed przyjściem pociągu 
warszawskiego o godz. 8-ej rano zo- 
baczyć można było luminarzy fnasze- 
go społeczeństwa — zgromadzonych 
na dworcu kolejowym, gdzie *poza 
niemi, wojsko, młodzież szkolna i 
uniwersytecka przybyli, by powitać 

plac kcło kościoła Św. Jana, ulicę 
Wielką, Ostrobramską, Kolejową i 
plac przed dworcem kolejowym zaler 
gły wielotysięczne tłumy, przygląda- 
jące się ustawionym szpalerom przet 
wojsko i młodzież szkolną. Przed 
dworzec zjawiły się również licznie 
organizacje z pocztami sztandarowemi. 

Punkualnie o godz. 18, gdy Pan 
stępie całego kraju — od, chwili jego odro- ukutego z żelaza bagnetów, z czujności tę. ias ° 2 Z 

dzenia, zwiedza Pan, Panie Prezydencie, z straży i z twardego poczucia obowiązku dla em Ž i aa kaipo pa ie Wileński, Prezydent m. 
godną podziwu wytrzymałością i prawdzi. Ojczyzny. uczonego Joachima Lelewela, e Wilaa i JM. rektor U. S. B. ks. Fal- 
wem poświęceniem — jedno województwo 
no drugiem, przenosząc się ze środowisk fa- 
brycznych Śląska i huku młotów kujących 
stal i żelazo — do bogatej, zasobnej Wiel- 
kopolski — pełnej umiaru — do bujnych — 
falujących złotą pszenicą łanów Wołynia i 
Małopolski. 

Jego działalność potrafiła nielicznym oby 
watelom naszego powiatu i całej ludności 
dodać otuchy do pracy, że, ze zdwojo- 
ną siłą wytężają ręce nie obawiając się na- 
kładu, bo wierzą w Ojczyznę — bo ufni w 
pomyślną i szczęśliwą przyszłość, a także 
dlatego, że w sercu każdego kresowca tkwi 

spoczywały od r. 1861 na cmentarzu 
paryskim. 

Dworzec udekorowany barwami 
narodowemi. Na parkanie, okalającym 
Pałac Reprezentacyjny Rzeczypospo- 
litej żałobne emblematy. Na uniwer- 

kowski oraz Komitet przyjęcia pro- 
chów z Marszałkiem Senatu prof. 
Szymań skim na czele stanęli na peronie 
podprowadzono wagon ‘х trumną, 
okrytą purpurą i wieńcami. 

Trumnę podjęli na barki profeso- Dziś oglądasz nasze Kresy — fak od. niewygasłe przywiązanie do swej ziemi i sytęcje którego ongiś Lelewel był i zz 
mienne: ni -kominow fabrycznych, ni gleby pragnienie odbudowy zburzonego warsztatu. K lalce BOT B) y a U. S. B. i podniešli do ošmio- 

żyznej tu nie widać, — ale znajdzie Pan ser Narazie — poza rolnictwem — twórczość a ąglew. onnego rydwanu przed dworzec. 
ca tak samo oddane Rzeczypospolitej i Jej 
Przedstawiciełowi, tę samą zobaczy Pan ra- 
dość w oczach wszystkich z okazjii Jego 
przybycia, a zamiast zgiełku środowisk prze- 
mysłowych, tętniących spójnią ludzkiego wy: 
siłku, szumieć Ci dziś będą może silniej — 
może górniej bory nasze i puszcze bagien- 
ne, kędy dzik się kryje — kędy wilk oczy- 
ma błyska. 

Okolice nasze tak bardzo na wschód wv- 
sunięte — to strażnice ładu i ustroju pań- 
stwowego i kultury Zachodu — to wał 
ochronny przed krwawym zamętem społecz- 
nym. Nie można porównać ich do innych 

akże skromna. 

Iwieniec słynie ze swych mu'larzy do- 
świadczonych i rzetelnych — piece tych mi- 
strzów potrafią zwalczyć najgroźniejsze mro- 
zy — a sztuka miejscowa znajduje swój wy- 
raz w ceramice, znanej w całej okolicy o 
wielobarwnych kaflach i kunsztownych fi- 
gurkach. 

Iwieniec, to mała” wysepka przemysłu 
wśród „puszcz litewskich przepastnej krainy“ 
Tu każdy: z, nas rolnik ż zawodu, a myśli- 
wy z powołania. i instynktu. Las.nam ojczyz- 
ną, a szum jodeł pieśnią — równie swoistą 
iak tęskne dumki białoruskie, które nuci nasz 
lud okoliczny, ten lud małomówny i smut- 

    

   

Przyjęte rano prochy wielkiego 
nauczyciela narodu pozostawione zo- 
stały na dworcu do g. 18-е], па któ- 
rą wyznaczona została eksportacja 
do kościoła uniwersyteckiego Św. 
Jana. 

Przed wagonami w ciągu dnia 
zaciągnięta była warta, z pośród ucz- 
niów gimnazjum imienia Lelewela i 
szeregowych 6 p. p. leg. Po połud- 
niu—już gdzieś około godziny 17-ej 
t.j. na godzinę przed eksportacją 

Trumnę okryto purpurową togą 
profesorską i sztandarem  Rzeczypo- 
spolitej, wieńce poniosła na czele po- 
chodu młodzież gimnazjalna. 3 

Gdy zapłonęły pochodnie na ryd- 
wanie i wzdłuż szpalerów młodzieży, 
na stopniach dworca stanął Prezydent 
miasta p. Folejewski, któremu przy- 
padł z urzędu w udziale zaszczyt po- 
witania śmiertelnych szczątek wielkie- 
go obywatela Wilna. 

ODEZWA. terwencji ks. proboszcza z Wysocką za- pogątszych i szczęśliwszych. Przeszły one A - jastone asta tad wdzięczać należy „usuniecie tlumu z pod. cjężkie losu kolje podczas wojny, a nawet ny, isk gdyby, nie opromieniony dostate. _ PRZEMOWIENIE PREZYDENTA MIASTA WILNA FO- 
Coraz bardziej wzmagające się ostatnio cmentarza. Zachodzi poważna obawa A- przez pierwsze lata niepodległości Polski. "STS ; СЕ Я ООа 4 6 

w społeczeństwie zrozumienie konieczności szych gwałtów ze strony agitatorów, gdyż B Das były. wysiłki policji państwo. PAStEPNym korzuchem bo wie, że lato LEJEWSKIEGO 
popierania wytwórczości krajowej winno zna 
jeżć szczególny oddźwięk w sferach gospo- 

darczych. "Trudno bowiem żądać, aby pub- 

ficzność kupowała wyroby krajowe jeżeli nie 

wie co i jak wytwarza przemysł krajowy. 

Zadaniem Wystawy Ruchomej Prób i Wzo 

nieušwiadomiona ludność daje się łatwo po- 
wodować do ekscesów. 

Stanowisko prawosławnych jest wywo- 
łane zachowaniem się p. starosty Słonimskie- 
go w sprawie katolickiego cmentarza w Wy 
socku. Starosta ten jeszcze w dniu 24 kwiet- 

wej, która tylu ofiarami znaczyła szlak obo- 
wiązku — wystarczy przypomnieć mężną 
postać komisarza Łopacińskiego. Bliskość 
niebezpiecznej granicy zakłócała spokój — 
odejmowała chęć i możność owocnej pracy. 
I z konieczności pozostaliśmy w tyle za in 

krótkie, a ciepła noc rzadkością. S 
l w jego życiu zachodzą zmiany: go* 

spodarstwo się dźwiga — dając nadzieję do- 
brobytu — a-szybko powstające szkolnictwo 
uczy o Ojczyźnie i wnosi snop Światła w 
szarą monotonje codziennych obowiązków. 

Prochy Lelewela w Wilnie — tak 
Bóg chciał. Lelewel w dramacie Wy- 
śpiańskiego mówi: 

„Nie pozwoli mnie Bóg wrócić, 

ności. Lecz powrotu do przeszłości 
być nie powinno — „chcemy widzieć 
nową i odmłodzoną Polskę i jej to- | 
warzyski porządek w postępie na 

0 ysłu Krajowego, która dociera do nia rb. zwrócił się do Kurji Metropolitalnej zs Żałujemy niezmiernie, że Czas nie no. : lepsze przeistoczony”. Lelewel 

O yna zakątków kraj; jest budzenie kas w pismie sa das As a A dzięki prze ooo WIK so Powrócić tam, se tę 3 bolstę rópublikaś ską 1-0 "z 

i L spodarczego szerokich mas, Sbą o wyrażenie Opinii : S 5 = с Jocną czę = Si $ ь, э i z 

wawie sier Soc Zych o źró: cmentarza katolickiego -dla prawosławnych S a W OR wpiawdzie niema przemysłu — ale lasy, pięk= Gdzie są mojego serca struny głośno i śmiało żąda uobywatelnie- 
dłach nabycia towarów krajowych. | | nie czekając wcale EO uż tym dzaych ih Sad niSZWYSHIA ZAŚ slójacych ne, KIA NADADZĄ, a Rise pa: Uwiezte“ nia a swobody wyznań, pow- 

RE = * НЕ jm inaj. wypadku kompetentnej władzy duchownej й ъ ‚ ЧЬ mu >. la chleb żytni obiecują — zaś wiele ludu tra- 2 i а szechne 8 = 

NOE ny Wydaje zateądzenie wójtowi gminy Drewna, Wiecznie na posterunku — celem ochrony (į cehną PEObnoŚĆ ujrzenia i powitania i dalej: „Ja w mej piersi go nauczania. Zasadą odro tańszym środkiem propagandy dla przemysłu 
krajowego. > 

Wystawa Ruchoma, w której uczestniczy: 
ła 200 firm z różnych gałęzi przemysłu ca- 
łej Polski, łączy swe postoje w danej miej. 
scowości z w wami miejscowego prze: 
mysłu i rękodzieła, aby w ten sposób zobra- 
zować dorobek gospodarczy danego ošrod. 
ka i okolicy. 

   

    

że prawosławni na cmentarzu katolickim mo: 
ga grzebać swych zmarłych i że formalne 
przekazanie cmentarza nastąpi w czasie póź: 
niejszym. Pismo to pochodzi z dn. 18 maja 
rb. Nr. 5516—111. Rzecz sama już jest nie- 
dopuszczalna lecz gorsze są tego skutki. 

Miarą nastrojów. katolickiej ludności są 
dwa memorjały, pochodzące od. wszystkich 
warstw społecznych, a zaopatrzone w setki 

mienia i pracy naszej i szerzenia niezbęd- 
nych dobrodziejstw cywilizacji, aż do naj- 
bardziej zapadłych zakątków. 

Nastał wreszcie dawno oczekiwany Spo- 
kój; kraj się dźwiga powoli ze zniszczenia 
powojennego, mnożą się środki komunikacji 
na skutek poprawy dróg, bruk po wsiach 
i budowy mostów, łączących nas ze światem 
— od którego byliśmy dotąd niemal zupeł- 

swego Ukochanego Prezydenta. У 
My Cię widzimy wśród nas z uczuciem 

wielkiej radości i gorącej wdzięczności — 
żeś o nas pamiętał — i zechciej wierzyć, 
Czcigodny Panie, że Twój pobyt będzie nam 
nowym bodźcem do wytężonego twórczego 
wysiłku nad kulturalnem i gospodarczem 
podniesieniem zamieszkałej przez nas połaci 
kraju. Pragniemy w tym wyścigu pracy ca- 

Skupiłem wszystkie Litwy serca", 
A jednak stało się, prochy Lele- 

wela w Wilnie. Tak być musiało, bo 
chociaż prochy jego były hen daleko 
w Paryżu, te duch jego zawsze był 
wśród nas, tu w Wilnie, często za- 
pomniany przez nas i zapoznawany, 

dzenia Polski powinno być 
równości, wolności, braterstwa. 

Nie zapominajmy, że mówi to 
nie polityk zawodowy, nie dziennikarz, 
lecz profesor historyk, - który stwo- 
rzył całą nową teorję historyczną, o 
którym Mickiewicz mówi: „Wyniosły 

hasło 

sie od 10 do 15 października 1929 r. а г 1 Р е = 
L aso się postėj kas Ruchomej w podpisów. Ludność katolicka jest tem bar- nie odcięci. tej Polski — pod Twem 'orędownictwem za- wtłaczany brutalnie stopą zaborcy w jesteś, stanąć mający na czole! Ty, co 
Lidzie. Będzie on miał charakter Wystawy dziej rozżalona, gdyż obawa gwałtów pod za: Po drogach biegną już autobusy, a na- jąć zaszczytne miejsce — dobrze wypełnić ziemię, lecz był zawsze. Ten „mazur, nie dozwoliłeś tylu księgom kłamać, 
Okręgowej połączony z działem  regjonai- 
nym. Z powyższych względów zwarcamy się 
do W. Panów z propozycją wzięria udziału 
w Wystawie w Lidzie. 

rządzeniami p. starosty spowodowała przer- 
«wanie nabożeństw katolickich w. Wysocku. 
Podobny memoriał, jak się dowiadujemy Z0- 
stał złożony przez. miejscową ludność także 

wet ciężarowe samochody ułatwią wszelkie 
dowozy maszyn i nawozów sztucznych, ko- 
niecznych do podniesienia stanu gospo - 
darstw rolnych tak większych jak i mniej- 

nasz, obowiązek wobec Ojczyzny, przyczv- 
nić się do rozwoju Państwa Polskiego, które 
iako całokształt potężny, wymaga sprawno: 
ści każdej najdrobniejszej sprężyny. 

koroniarz“, kiedy przyjechał do Wil 
na, kiedy dojrzał tu duchowo, staje 
się „mocno w litewskiem uwielbiany 

z samego kłamstwa prawdę umiejąc 
wyłamać". Pamiętajmy więc, co głc- 
sił Lelewel, bo to jest nasz drogo- 

Zaznaczamy, że na mocy zezwołenia Mi. p. wojewodzie Nowogródzkiemu, w celu na szych — do chwili gdy niezbędna, wielce Wznoszę okrzyk na cześć Pana Prezy- gronie" i „sercem spółrodaka żyje wskaz na przyszłość. Nic Lelewel w 
nisterstwa Przemysłu i Handlu, Komitet Miej. tychmiastowej interwencji, gdyż taki stan upragniona przez nas. kolej żelazna — nie denta Rzeczypospolitej. między braćmi" (wiersz Mickiewicza życiu nie zdobywał dla siebie, wszy- scowy przyznawać będzie Wystawcom od: trwać dłużej nie może, a p. starosta Słonim- do Lelewela). stki Święcał dla d i ь laikinės Ski nie może przywrócić w powiecie normal- : o poświęcał dla dobra Ojczyzny i 

Bližszych informacyj udziela i przyjmu- 
je zgłoszenia udziału, Referent przemysłowy 
Starostwa w Lidzie. 

Prezydjum Komit. Wystawy Ruch. 

ODEZWA. 

Coraz bardziej wzmagające się ostatnio 
w społeczeństwie zrozumienie konieczności 
popierania wytwórczości krajowej winno zna 
leżć szczególny oddźwięk w sferach gospo 
darczych, Trudno bowiem żądać, aby pubii 
czność kupowała wyroby krajowe, jeż 
nie wie co i jak wytwarza przemysł krajowy 

Zadaniem Wystawy Ruchomej Prób Prze 
mysłu Krajowego, która dociera do naqda!- 
szych zakątków kraju, jest budzenie patrjo 
tyzmu gospodarczego szerokich mas, oraz 
informowanie sfer gospodarczych o źródłach 
nabycia towarów krajowych. 

Wystawa Ruchoma jest najlepszym : uaj 
tańszym Środkiem propagandy dla przemy: 
słu krajowego. 

Wystawa Ruchoma, w której uczestniczy 
około 200 firm z różnych gałęzi przemysłu 
całej Polski, łączy swe postoje w danej mizj 
scowości z wystawami miejscowego przemy- 
słu i rękodziel, aby w ten sposób zobrazo- 
wać dorobek gospodarczy danego ośrod:a i 
okolicy. 

W czasie od 20 do 27 października 1929 r. 
odbędzie się postój Wystawy Ruchomej w 
Baranowiczach. Będzie on miał charakter Wy 
stawy Wojewódzkiej, połączonej z targiem 
nasięnnym, pokazem hodowlanym i działem 
regjonalnym. Z powyższych względów zwra- 
camy się do W. P. Zz propozycia wzięc u- 
działu w Wystawie w. Baranowiczach. 

Zaznaczamy, że na mocy zezwolenia Mi. 
nisterstwa Przemysłu i Handlu, Komitet Miej” 
scowy Wystawy przyznawać będzie Wys*aw. 
com odznaczenia. / 

Bližszych informacyj udziela i przyjmuje 
zęłószenia udziału, Referent przemysłowy 
Starostwa w Baranowiczach. 

Prezydjum Komitetu Wystawy Rucho- 

     
  

  

  

nych stosunków. 
W Nowogródzkiem województwie podob 

ne wypadki groźniejszemi są, niż gdzie in- 
dziej. (Kap.) 

STOLIN (woj. Poleskie) 

— Unifikacja organizacyj roiniczych. W 
dniu 1go września bieżącego roku, rolnicy 
powiatu Stolińskiego, zreszeni dotychczas w 
Okręgowym Związku Kółek Rolniczych, łącz- 
nie z osadnikami tutejszego powiatu, prze 
żyli imponującą uroczystość, gdyż na wspól 
nym Walnym Zjeździe Przedstawicieli kółek 
rolniczych i Związku Osadników oraz dele- 
gatów miejscowych ziemian pod przewodni. 
ctwem prezesa PWZKR p. Piotra Olewiń- 
skiego i w obecności przedstawicieli admi- 
nistracji i urzędów państwowych i komunal. 
nych — dokonaną została unifikacja orga- 
nizacyi rolniczych i powołano do życia Okrę- 
qowe Towarzystwo Organizacyj i Kółek Roł 
niczych w Stolinie. 

Do rady nadzorczej OTO i KR wybrani 
zostali jednogłośnie panowie: Edward Wad: 
lewski — prezes, Hipolit Kałłaur — wice 
prezes, Staniaszek Franciszek, Antoni Pasz- 
kiewicz, Stefan Bednarczyk, Ksawery Pa 
cewicz, Jefim Eh Płotnick 
Aleksander Niekraszewicz, Čezary  Kieni 
wicz, Stanisław Kruszyński i Mefody Jewtych 
jako członkowie. 

. Zarząd zunifikowanej organizacji stano- 
wią panowie: Edward Wadlewski, Hipolit 
Kałłaur, Franciszek Staniaszek, Antoni Pasz- 
kiewicz i Stefan Bednarczyk, kierownictwo 
zaś OTO.i KR objąi dotychczasowy pre- 
A OZKR i POZO w Słonimie, p. Józef Czar 
nota. 

   
   

NIEŚWIEŻ 

— Pożar Howezny. Klęska pożarów w 
tym reku jest dla powiatu wyjątkowo cięż- 

  

- Księgarnia RUTSKIEGO 
w Wilnie, Wileńska 88 — Tel. 941, 

Poleca Gydawnictod Ołosne oraz Komisowe 
Biologja ogó'na Dr. Wilczyńskie 

(polecona do bibl. szkoł średnich oraz Seminarjów naucz. przez 
M. W. R. iO. P.). z 529 rys. z 24 portretami, str. 901. Cena zł. 35. 

uwzględnieniem pasożytów. Str. 208. Cena 8.80. 
Serologja Gryglewicza T. prof. U. $. В. rys. 334. Bakterjologja 1, 

Str. 697, Cena zł. 33.— | 
Pszczoły Ks. T. Ciborowskiego. Cena Zł. 7.— 
Praca w pasiece Ks. T. Ciborowskiego. Cena Zł. 1.— 
Proces Ghrystusa Doerr'a F. D-ra ,w oświetleniu prawno-histo- 

rycznem. Cena Zł. 4.70. 
Z dnia na dzień. C. Jankowski. Cena Zł 2— | 
Mój przewodnik po Wilnie z 18 widokami i planem Wilna gr. 30 
Gramatyka jęz. polskiego Pizło T. podręcznik dla nauczycieli 

szkół powsz. i samouków polecony przez M. W.R iO.P. Zł. 12 
Penologja:Socjologja kar. T. I 
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go prof. U. S. B. kurs uniwersyt. 

iego, prof. U. S, B. ze szczeg6lnem 

ZŁ 8, tom II zł. 840. 

nych, dziewięć stodół i szereg innych zabu: 

Gwań gospodarczych. — Z ratunkiem po- 

zyły prócz miejscowej straży i okolicz- 

ne; przybyły nawet ze Stołpców i Nieświe: 

ża. — Mieszkańcy Howezny już przedtem 

zdecydowali się na przejście na kolonie i 

nawet 14-go miał na miejsce przyjechać ko- 

misarz ziemski, dla ostatecznego załatwienia 

formalności. — Straty biednych ludzi bar- 

dzo znaczne! : 

   
     ło podpalenie. — Drugie podpalenie na szc: 

ście nie udane, miało miejsce we wsi Karc 
wicze w gm. Łańskiej. Tam jakiś zbrodniarz 
oblał część młyna motorowego Jana Żuraw= 
skiego naftą i podłożył zapałony sznurek z 
pudełkiem zapałek na końcu; jednakże sznu. 
rek zgasł i dzięki temu do pożaru nie dosz- 
ło. — We wsi Wojniłowicze, w gm. Lan- 
skiej, piorun 6-g0 b. m. uderzył w nowobu: 
dujący się dom Antoniego Szusty i spalił go. 

  

Ten „mazur* staje się wodzem 
duchowym młodzieży na Litwie, księ- 
gi jego (wykłady) nigdy nie kłamią. 
Ten historyk przenikliwy, ten analityk 
dochodzi do przekonania, że nie 
można budować przyszłości bez opar- 
cia się. o przeszłość, bo przeszłość 
potrzebna nam jest jako wspomnie- 
nia narodowe, które podnoszą uczu: 
cia, zapalając serca i umysł do dziel- 

narodu. Marzenia jego ziściły się pra- 
wle po stu latach, Nam w udziale 
przypadło to szczęście wielkie, że w 
wolnej demokratycznej ojczyźnie ży- 
jemy — prochy Lelewela są w wol- 
nej ojczyźnie i pozostaną w niej ga 
wieki. Tak Bóg chciał. Idźmy więc w 
przyszłość drogą, którą wskazał nam 
genjusz zmarłego bojownika o wol- 
ność i postęp, wciąż naprzód. 

KONDUKT ŻAŁOBNY DO KOŚCIOŁA Ś *. JANA 
Pochód żałobny poprzedzał szwa- 

dron honorowy 4 pułku ułanów i 
kompanja honorowa 5 p.p. leg. Da: 
lej szły związki i organizacje przy- 
sposobienia wojskowego, strzelcy, 
harcerze, sokół, gimnazjum Lelewela, 
korporacje akademickie i liczny za- 
stęp duchowieństwa z dziekanem wy. 
działu teologji U. S. B. „ks. dr. Świr- 
skim na czele. 

Po bokach rydwanu warta hono- 
rowa oficerów garnizonu wilańskiego 
i korporacyj akademickich. Za ryd- 
wanem postępowali "przedstawiciele 
władz administracyjnych z pp. Woje- 

wodą Raczkiewiczem i Vice-wojewodą 
Kirtiklisem na czele, rektor i senat USB. 
Prezydjum miasta, czołowi przedsta- 
wiciele wszystkich urzędów państwo- 
wych, wojska i społeczeństwa oraz 
wielotysięczne tłumy. 

O godz. 20 trumnę wnieśli profe- 
sorowie przez dziedziniec Skargi do 
tonącego w Świetle kościoła, gdzie 
ks. dziekan Świrski odprawił modły 
żałobne. Prochy spoczywać tam będą 
do dnia 9 października, w którym to 
dniu nastąpi ich eksportacja na 
Rossy. (w). 

A JAS RS NERINGA ETAT ATTYKA AORSEWORYTOREWWRE 

19 Państwowa Loterja Klasowa 
14-ty dzień ciągnienia. 

25.000 zł. wygrał Nr. 140024 
20060 zł. wygrał nr. 125906 ® 
Po 15000 zł. wygrały nr. 157833 160300 
Po 10000 zł. wygrały nr.: 51145 128536 
Po 5000 zł. wygrały nr.: 52561 115939 

166005 
’ 19555 32840 Po 3.000 zł. wygrały nr.: 

61926 63765 67850 714485 72047 85452 
103093 107796 108312 112648 122887 125432 
125796 126049 127415 133203 146401 146777 
io ISO 169711 179630. 

o zł. wygrały Nr.: 483 880 11 
4302 5266 5268 6535 10035 10064 0807 
12075 12167 12538.12813 14651 14727 15448 
15662 15672 16861 17544 17840 18376 18549 
18972 21696 25078 26083 27193 31234 31245 
33908 34926 35033 36894 37249 38072 43415 

   mei. Starosta powiat. (—) |. Emeryk. ka, — W ubiegłym tygodniu mamy do za — We wsi Zaturje w gm. Howeżniańskiej 80310 100680 126113 162344 165469. 43674 44117 45332 47562 48002 50001 50284 Burmistrz (—) K. Mackiewicz * rotowania szereg wypadków, z których je- Prócz dużego pożaru w Howeznie, o tegoż dnia od pioruna spalił się chlew An- Po 2000 zł. wygrały nr.: 18853 31384 51753 53179 53586 53759 54211 54997 55975 
ia S det bardzo poważny. — Oto 8go h. m. którym piszemy osobno, zanotować irzeba toniego Nowoszy; jednocześnie zabity został 41973 49253 64511 72975 76627 85634 136782 57191 58531 60139 60892 64107 64777 65550 

SŁONIM. 

— Gwałty prawosławnych wskutek zarzą 
dzeń starosty. Dnia 28 sierpnia rb. w Wyso- 
cku, pow. Słónimski, woj. Nowogródzkie, 
grupa prawosławnych w mylnem przekona: $ 

piawdopodobnie naskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem wybuchł pożar M 
stodole Wincentego Protasa we wsi Howez 

fa. — Szalejący wiatr i jak zawsze blisko: 
budznków między sobą, sprawiły, że nisz 

7, wioł rozszerzył siz z ogromną szybk 

    
   

      

   

   w ostatnim tygodniu jeszcze kilka innyc 
Itak w osadzie Krzyż, w gm. Łańskiej ) 

nela stodoła proboszcza prawosławnego i. 
Huryna: — Przyczyną zapewne była nico- 

strożność. — osadzie Malawszczyzna w 
m. Horodziejskiej spaliła się stodoła osud- 

+, trawiąc dwadzieścia domów mieszkai-' nika J. Piwowara; tu przyczyną niestety Бу- 

koń wewnątrz stojący. — Trzeci pożar оф 
- pioruna zdarzył się we wsi Juszewicze w 

gm. Hbweźniańskiej, gdzie spłonęła stodoła 
Michała Czerniaka. Rozumie się, wszę: 
dzie spłonęły całoroczne zbiory, jak zwykle 
u naszej drobnej własności niezaasekurowa- 
wane. 
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Pierwsze wydawnictwo jubileuszowe Uniwerstetu 
Sielana Baforego 

Z szeregu wydawnictw, zamierzo- 
nych celem uczczenia jubileuszu Uni- 
wersytetu Stefana Batorego, ukazało 
się pierwsze z rzędu, a mianowicie 
Księga Pamiątkowa Wydziału . Prawa 

cisk kładąc na międzynarodowo - pra- 
wną stronę tego zagadnienia, oraz na 
moralne uzasadnienie praw Polski do 
ziem wschodnich a nie pomijając też 
momentów z historji dyplomatycznej. 

kresu tej odpowiedzialności, jak nare- 
Szcie jej skutków. Pracę p. Króla ce- 
chuje przedewszystkiem gruntowność 
metody naukowej, a bogaty materjał, 
który cytuje, czyni ją interesującą też 
i dla nie specjalistów. — Druga praca 
z dziedziny prawa międzynarodowego, 
to studjum p. dr. W. Sukiennickiego, 
asystenta na wydziale prawa USB. p.t. 

„Uujednostajnienie prawa karnego". 
Zagadnienie to jednak jest omawia* 

ne przez autora przedewszystkiem z so- 
cjologicznego punktu widzenia. Druga 
praca z zakresu kryminologji to artykuł 
prof. Glazera p.t. „Przestępstwa na 
odległość miejsca i czasu. 

Dział cywilistyczny reprezentuje 
pokaźna praca zastępcy profesora na 

wszechstronne karjery sądowniczej i 
stwierdza że ustawa polska z dn. 6 lu 
tego 1929 r. jakkolwiek nie w zupełno- 

ści to jednak naogół zadośćuczynia tym* 
warunkom. 

Nareszcie spotykamy w Roczniku 
prawniczym szereg prac z dziedziny 
historyczno - prawnej. Tak więc prot. 
Bossowski w studjum nad rei vindicatio 

ków śmiałych oryginalnych i nowych, 
a mianowicie, że proces starochrześci- 
jański powstał nie pod wpływem pra- 
wa rzymskiego jak dotychczas utrzymy 
wano, lecz raczej był kontynuacją pro- 
cesu żydowskiego. Praca ks. Wilanow- 
skiego, dając wgląd w pierwotną or- 
ganizację chrześcijaństwa, wzbudza 
niewątpliwie zaciekawienie także i szer / 

i > A - : 2 т “= a. „Podstawa obowiązywania prawa na-* wydziale prawa USB. p. Chełmońskie- bada sprawę legitymacji biernej w pra- szego ogółu inteligentnych  czytelni- i Nauk społecznych, pod redakcją prof. P. Petrusewicz daje zarys historji są rodów. Młody uczony ten jest już chlu go pt. „Rejest handlowy na tle dekre- wie rzymskiem. Jest to ir ide B g0 08 £ у y Ъ 
W. Komarnickiego. Księga ta wyszła 
z druku pod postacią tomu III-go Ro- 
cznika Prawniczego Wileńskiego. Jest 
to okazały tom, liczący prawie stron 
tysiąc, przeszło dwukrotnie większy od 
tomów Rocznika z lat ubiegłych. | 

Pierwsze dwie prace ogłoszone w 
tej publikacji noszą charakter jubileu- 

' szowy. Są to prof. W. Komarnickiego: 
„Odbudowa państwowości polskiej na 
Ziemiach Wschodnich'* oraz p. K. Pe- 
trusewicza  „Dziesięciolecie sądowni- 
ctwa polskiego na Ziemiach Wschod-, 
nich'.—Prof. Komarnicki w zwięzłym 
na źródłach opartym, wykładzie przed- 
stawia objęcie przez Rzeczpospolitą 
Polską ziem wschodnich, główny na: 

downictwa na Ziemiach Wschodnich, 
który z pewnością będzie z zaintereso” 
waniem przeczytany przez każdego pra 
wnika, pracującego na terenie apelacji 
wileńskiej. 

Wśród dalszych prac, ogłoszonych 
w Roczniku, najpoczestniejsze miejsce 
zajmują studja z dziedziny prawa, mię- 
dzynarodowego. Tak więc p. M. Król, 
wychowanek Wileńskiego Wydziału 
Prawa, ogłasza na łamach Rocznika 
swoją tezę doktorską p.t. „Odpowie- 
dzialność państw w prawie .międzyna= 
rodowem*. W pracy tej autor wyczer: 
pująco bada ten problem, tak z punktu 
widzenia podmiotów prawa międzyna- 
rodowego, jak z.punktu widzenia za- 

bn'e znany w świecie naukowym z pier 
wszej swojej pracy, ogłoszonej w języ” 
ku francuskim, poważnego dzieła p.t. 
„La souverainete de etats en droit inter 
national moderne', które to dzieła spo- 
tkało się z najpochlebniejszą oceną wy= 
bitnych uczonych zagranicznych. W no” 
wej swej pracy p. dr. Sukiennicki bada 
omawiany problemat nie tylko z pra- 
wniczego, lecz do pewnego stopnia tak- 
że i z filozoficznego, oraz historyczne- 
go punktu widzenia, łącząc szczęśliwie 
trzy różne metody myślenia nauko- 
wego. : 

Dziedziny prawa miedzynarodowe- 
go dotyka takže do pewnego stopnia 
studjum prof. Br. Wróblewskiego p.t. 

tu z dn. 7 lutego 1919 r.*. Autor ana- 
lizuje cytowany dekret, stwierdza, że o 
ile pod względem formy rejestr handlo- 
wy polski zbliżony jest do niemieckie- 
go, to jednak jest dziełem myśli orygi- 
nalnej, jeśli chodzi o skutki prawne za” 
rejestrowania. — Praca ta, obok swej 
wartości naukowej posiada niewiątp. li 
wie aktualną dla każdego praktfcznie 
pracującego prawnika. 

Z powodu wydania prawa. o ustroju 
sądów powszechnych ogłasza prof. Wa 
śkowski. pracę p.t.: Zasady ustroju są” 
dów. Autor staje na stanowisku, że za 
sadniczemi warunkami uczciwej i bez- 
stronnej magistratury są 1) niezawi- 
słość sądownictwa, 2) uregulowanie 

przednich badań uczonego romanisty, 
w szczególności jego pracy: „De асНо- 
ne ad exhibendum*. — Dr. Iwo Jawor: 
ski daje krótki przegląd treści przywi: 
lejów na prawo magdeburskie dla 
miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
jako studjum przygotowawcze do pra- 
cy nad prawem niemieckiem w Wiel- 
kiem Księstwie. Najpokaźniejszą jednak 
rozprawą historyczną prawną, ogłoszo* 
ną w Roczniku, to praca ks. prof. B. 
Wilanowskiego p.t.: Proces kościelny 
w starożytności chrześcijańskiej Jest to 
część pierwsza większego dzieła, które 
niebawem ukaże się nakładem Wileń- 
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
W pracy tej autor dochodzi do wnios 

ków. 4 

Jak i w latach poprzednich tak i td- | 
go roku Rocznik zakończony jest prze” 
glądem wydawnictwa polskiego w la- 
tach ostatnich pióra p. Chełmońskiego 
o ile chodzi o dziedzinę prawa cywil- 
nego i handlowego, a prof. Glazera © 
ile chodzi o dziedzinę prawa karnego... 
dalej przeglądem orzecznictwa Izby 

i Sądu Najwyższego pióra p. Lidizji Ber 
gman, nareszcie kronika, gdzie spoty” 
kamy nekrologi św. p. Józefa Siewior* 
ka, oraz św.p. Restytuta Sumoroka pió- 
ra prof, A. Parczewskiego. 
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NORJER GOSPODARCZY ZIZI WICHODNICH 
Uchwały komitefa ek onomicznego ministrów 

w sprawie cel zbożowych 
Na ostatniem posiedzeniu Komitetu 

Ekonomicznego Ministrów zapadły u- 
chwały zasadniczego znaczenia w za- 
kresie polityki zbożowej. Poza obowią- 
zującemi dotąd cłami przywozowemi 
na pszenicę i żyta oraz po zniesieniu 
przed niedawnym czasem ceł wywozo- 
wych na te zboża, Rząd zdecydował 
się wprowadzić obecnie dalszą ochro- 
nę celną na cały szereg produktów rol- 
nych i ich przetworów. 

Uchwalono więc wprowadzić cła 
przywozowe na jęczmień i owies w 
wysokości zł. 11 od 100 kgl. Jeśli się 
zważy, że jest to stawka równa staw: 
kom obowiązującym na żyto i pszeni- 
cę,;to łatwo zrozumieć, że jest to 
ochrona celna dość wysoka. Wpraw- 
dzie Polska w zakresie jęczmienia jest 
więcej eksporterem, a owsa importuje 
nieznacznie po nad to, co wywozi, jed- 
nak przywóz tych zbóż w 1928 r. wy: 
mosił: owsa — 26.301 t. wartości zł. 
10.841 tys., jęczmienia zaś — 3.340 t. 
wartości zł. 1.475 tys. 

Dalej uchwalono wprowadzenie cła 
przywózowego na kukurydzę, groch, 
fasolę i grykę w wysokości zł. 6 od 
100 kig. 

Kukurydza stanowi dość poważny 
artykuł konsumpcyjny w  województ- 
twach południowo'wschodnich i jest 
tam w dość znacznych ilościach upra- 
wiana. Przywóz kukurydzy w 1928 r. 
wynosił 54.437 t. wartości zł. 20.736 
tys., wywóz natomiast prawie nie ist 
nieje. Ochrona celna, wynosząca oko- 
ło 20 proc. 'ad valorem, stanowi zupeł- 
ne zabezpieczenie interesów rolnictwa 
w tym zakresie. Groch i, fasola | są 
wprawdzie artykułami naszego ekspor- 
tu, gdyż przywożone ilości są znikome 
w stosunku do wywozu, jednak. włą- 
czone zostały do ogólnego systemu ceł 
zbożowych, gdyż w przeciwnym razie 
mogłyby się zdarzyć wypadki przerzu* 
cania konsumpcji na te artykuły, a co 
za tem idzie wzrost ich przywozu. . 

Przywóz grochu w 1924 r. wynosił 
302 t. wartości zł. 321 tys., a fasoli 402 
t. wartości zł. 214 tys. 

W stosunku do ceny gryki uchwa- 
tone cło stanowi 18 proc. ad valorem, 
podyktowane zaś zostało temi samemi 
względami, co przy grochu i fasoli. 
Przywóz gryki w 1928 r. wynosił 2.969 
t. wartości zł. 1.474 tys. 

Przy rozporządzeniach, wprowa 
dzających cła na powyższe produkty, 
postanowiono pomieścić uwagę, upo* 

*ważniającą ministra skarbu do pozwo* 
lenia na przywóz pewnych ilości tych 
artykułów bez cła. Wprowadzenie tej 
uwagi daje możność Rządowi w razie 
konieczności oddziałania na poziom 
cen wewnętrznych przez dopuszczenie 
pewnej ilości zbóż bez cła. Podobna 
uwaga istnieje już w rozporządzeniach, 
wprowadzających cła na żyto i pszeni* 
nicę. 

W dalszym ciągu uchwalono wpro- 
wadzić cło przywozowe na proso w 
wysokości zł. 3 od 100 klg., co stano- 
wi około 8 proc. 'ad valorem. 

Jednocześnie z wprowadzeniem ceł 
na surowce zbożowe uchwalono pod: 
nieść cła na niektóre przetwory, a mia: 
nowicie na mąki osobno nie wymienio= 
me i na kasze. Cło na mąki osobno nie 
wymienione uchwalono podnieść z zł. 
5 па zł. 18 od 100 kig., a to na skutek 
konieczności logicznego. ustosunkowa* 
mia poziomu tego cła, do ce! na zboża. 
Przywóz mąki z wyjątkiem żytniej i 
pszennej wyniósł w 1928 r. 322 t. war: 

|, CENY W WILNIE. 
Z dnia 24 września r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48-49. żyto 
23—25, jęczmień 24—26, owies 25 - 26, gry- 
ka 25—28, otręby pszenne 20—22, gytnie 

, 19—%0, siano 9 —10, słoma 7—8, makuchy 

* lniane 49—50. Tendencja bardzo słąba. Wo- 
bec posiadania zapasów, młyny wstrzymują 
się od zamówień. 

Mąka pszenna 90-110, żytnia razowa 
29—30, pytlowa 40—43 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczaną 80 90, owsiana 80-110, 
perłowa 60 -- 80, pęczak 55 — 60 zą 
1 kg. manna 100-130. 

Mięso wołowe 230—280, cielęce 210— 
260, baranie 200—260, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sadło 400—460, smalec wieprzowy 440— 
460. : 

Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, smie- 
tana 180—200, ta o) za al kt 
ser twarogowy —150, masło niesolone 
550—600, „408 500 -550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50 60, strączko- 

wy 50-60, fasola. biała 150—160, strączko- 
wa 50—60, kartofle 9— 10, kapusta Świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 20 -25 
(za pęczek), buraki 20 25 (za 
brukiew 15—20, ogórki 7 8 zł. za 100 
sztuk, cebulą 40—50, pomidory 50—70 za 
kg. kalafiory 30—70 za główkę. 

i aa JKA stołowe 120—130 za a 
ompotowe —60, śliwki węgierki 1 80, śliwki węg 

Grzyby: Borowiki 5 — 5.50 zł. za 1 kg. 
rydze 470—480, mieszane 0,70 — 0,80. 

Drób: kury 5—7 zł. zą sztukę, kurczę- 
ta 150-250, kaczki 6—8, młode 300—400, 
gęsi 8—12, indyki młode 5 -7 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550 - 600, śniętę 250 -- 
380, leszcze żywe 500—550, śniąte 280 - 350, 
karpie żywe 475 - 500, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 350—400, Śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wą 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne 
50—80. (n); 

tości zł. .216 „tys. Już poprzednio 
uchwalono podniesienie cła przywozo- 
wego na mąkę żytnią do zł. 16.50 od 
100 klg. a cło na mąkę pszenną wyno- 
si zł. 19.50. Dla tych samych powodów 
zmienione zostały stawki celne na ka- 
sze, a mianowicie cło na kaszę jęcz: 
mienną podwyższono z zł. 6.50, na zł. 
14 od 100 kig., na kaszę gryczaną i 
jaglaną z zł. 6.50 na zł. 11 od 100 klg., 
na kaszę pszenną i osobno nie wymie- 
nione z zł. 14.30 na zł. 18 od 100 klg. 

W handlu zagranicznym kaszą do- 
minuje przywóz kasz z Niemiec, zwła- 
Szcza kaszy jęczmiennej i nie wymie- 
nionych, mianowicie na 5.218 t. warto” 

zł. 791 tys., kaszy jęczmiennej ż Nie- 
miec przyszło 1.157 t. wartości zł. 779 
tys.). 

Wreszcie uchwalono, że otręby żyt* 
nie i pszenne w czasie od 1-grudnia do 
1 czerwca będą opłacały cło wywozo- 
we w wysokości zł. 5 od 100 klg, a w 
okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 
otręby żytnie i pszenne nie będą opła* 
cały cła wywozowego. Wszelkie inne 
otręby w ciągu całego roku nie będą 
podlegały opłacie cła wywozowego. 
Makuchy lniane i rzepakowe w czasie 
od 1 grudnia do 1 czerwca będą podle- 
gały opłacie cła wywozowego w wy* 
sokości zł. 10 od 100 klg., a w okresie 
od 1 czerwca do I grudnia makuchy 
Iniane i rzepakowe będą wołne od cła 
wywozowego. Makuchy Iniane i: rzepa- 
kowe odolejone (o zawartości tłuszczu 
2 proc. i mniej) oraz wszelkie inne ma* 

Ści zł. 4.153 tys. przywiezionych kasz 
Niemcy dostarczyły. 2.866 t. wartości 
zł. 2.187 tys. (na 1.174 tys. t. wartości 

kuchy, poza lnianemi i rzepakowemi, 
w ciągu całego roku nie będą podlega- 
ły cłu wywozowemu. 

Dookoła uroczystości w U. $. В. 
Na uroczystości jubileuszowe. rozpoczynające się w dniu 9 paździer- 

nika przybędzie z ramienia rządu centralnego minister W. R.iO.P. 
Czerwiński. 

° * 

Wojewoda wileński Wł. Raczkiewicz i JM. rektor U. S. B. ks. Cze- 
sław Falkowski udali się w niedzielę, dnia 22 b. m. wieczór do Warszawy 
ażeby przedstawić Panu Marszałkowi Piłsudskiemu 'program uroczystości 
jub'leuszowych О. 5. В. 1 z ramienia Komitetu Społecznego oraz Uniwer- 
sytelu prosić Pana Marszałka o przybycie na uroczystości uniwersyteckie. 
Podczas audjencji Pan Marszałek w toku rozmowy z p. wojewodą i ks. 
rektorem zapytywał z zainteresowaniem o szczegóły odnowienia gmachów 
uniwersyteckich oraz szczegóły programu obchodu, wyrażając gorącą chęć 
przyjazdu na obchód U. S. B. Pan Marszałek Piłsudski nadmienił, że je- 
Żeji nic wyjątkowo ważnego nie stanie na przeszkodzie, pragnąłby pod- 
czas tych uroczystości być w Wilnie. JM. ks. rektor Uniwersytetu w czasie 
audjencji wręczył Panu Marszałkowi pierwszy egzemlarz okazowy: pamiąt- 
kowego medalu, wybitego przez Uniwersytet S. B. z racji 350-lecia istnie- 
nia i 1O-lecia wskrzeszenia naszej Wszczechnicy. Wojewoda . Raczkiewicz 

cia udziału w uroczystem powitaniu 

pęczek), Wil: 

i rektor Falkowski 
tem do Wilna. 

przybyli w dniu dzisiejszym, dnia 24 b. m. z powro: 
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B URZĘDOWA 

— (b) Ministrowie na zjezdzie lekarzy. 
Na uroczystości związane ze zjazdem leka- 
rzy i przyrodników polskich przybędą do 
Wilna z Warszawy minister  Składkowski, 
zaś z Nowogródka ministrowie Niezabytow- 
ski i Staniewicz. 

— (a) Wejście na plac przed Ostrą 
Bramą. Starosta grodzki powiadamia wszy- 
stkie organizacje, stowarzyszenia, związki i 
t. d., które otrzymały przepustki celem wzię- 

Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, iż przejście na 
plac przed Ostrą Bramę, gdzie się odbędzie 
powitanie jest wyznaczone przez ulicę Ba- 
zyljańską od strony Hal Miejskich. Wszyst- 
kie organizacje, stowarzyszenia i związki 
proszone są o przybycie najpóźniej o godz. 
6.30. 

  

Nadmienia się, iż organizacje, które przy 
będą wcześniej będą mogły zająć lepsze 
miejsca. 

— (a) Odezwa przyjęcia Pana Prezy- 
denta. Na murach miasta pojawiła się nastę- 
pująca odezwa: 

„Obywatetle miasta! Do naszego prasta- 
rego Grodu w środę o godzinie 7 wieczorem 
wjedzie Najwyższy Zwierzchnik Narodu Pre: 
zydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dum- 
ni jesteśmy, że będziemy mogli gościć na- 
szego Pierwszego Obywatela, Gospodarza i 
Włodarza Państwa. Tłumnie wyjdziemy na 
Jego powitanie. Domy, balkony i okna przy- 
ozdobimy odświętnie, by choć w części móc 
okazać, jak drogi nam jest Majestat Nasze- 
go Państwa w osobie Prezydenta Rzeczypo- 
Spolitej. Witać Go będziemy z przepełnio- 
nem radością sercem. Niech żyje długie lata 
dla sławy i dobra Najjaśniejszej Rzeczypo- 
Spolitej, Witold Czyż — wiceprezydent m. 

     

ilna. 

WOJSKOWA 

(0) Zebranie kontrolne 
szeregowych rezerwy i pospoli- 
tego ruszenia. Z dniem 15 paź- 
dziernika rozpoczyna "urzędowanie w 
lokalu przy ul. Arsenalskiej Nr. 5 
(Świetlica 3 p. saperów) Komisja kon- 
trolna pod przewodnictwem majora 
Józefa Stopy z P. K. U. Wilne mia- 
sto. 

Do zebrań kontrolnych powołuje 
się: 1) szeregowych rezerwy i po- 

spolitego ruszenią (kat. A, C, D, da: 
wne C:1 i C2) roczników 1904 i 
1889 (wszystkich bez wyjątku); 

2) tych szeregowych rezerwy (kat. 

A) rocznika 1902, którzy nie odbyli 
ćwiczeń w rezerwie w roku 1927, 
względnie 1928 lub 1929, 3 

3) szeregowych pospolitego. ru- 
szenia (kat. C, i D, dawne C1 i 
C-2), urodzonych w roku 1902; 

4) szeregowych rezerwy i pospo- 
litego ruszenia, którzy zobowiązani 
byli do zebrań kontrolnych w latach 
ubiegłych, lecz z jakichkołwiek po- 
wogów nie stawili się. 

Szczegółowy plan stawiennictwa 
będzie podany dodatkowo w swoim 
czasie. 

A RÓŻNE 

Pomigci Lelewela i innych  współczes- 
nych ma profesorów wileńskich 
I otóż Lelewel jest wśród nas. Z 

pięknej ziemi francuskiej przewiezione 
zostały tryumfalnie śmiertelne jego 
szczątki do ojczystego kraju, do umi- 
łowanego przezeń Wilna, w ktorem 
w l tach 1804—1824. już to jako 
uczeń, a następnie profesor a jeden 
z największych luminarzy Wszechnicy 
wileńskiej z tak ogromnym już po- 
żytkiem dla siebie i wiedzy historycz- 
nej o Polsce przebywał. 

Niewysłowienie wdzięcznem jest 
społeczeństwo polskie obecnemu se- 
natowi Uniwersytetu 0. 5. В. za tak 
szczęśliwe zapoczątkowanie obchodu 
jubileuszu 350-lecia Uniwersytetu. Zas 
samo Wilno dumnem być musi-z po- 
siadania grobu jednego z najwięk- 
szych mężów nauki w Polsce, które- 
go sławie oczywiście nie dorównywa 
zadnę inne z imion uczonych, jacy 
spoczęli na cmentarzach wileńskich. 

Na malowniczej Rosie, w miejscu 
pryncypalnem przy kaplicy gotyckiej 
cmentarza, wznosić się będzie pomnik 
na mogile genjalnego Lelewela. 

Prochy jego spoczną tuż obok 
prochów świetnego jego przewodnika 
w dziedzinie historji Tomasza Hussa- 
rzewskiego, a wpobliżu licznych gro- 
bów profesorów wileńskich, z których 
najbliższemi będą groby prof. litera- 
tury łacińskiej Stanisława Hryniewi- 
cza, kolegi jego uniwersyteckiego oraz 
prof. med. Józefa Korzeniowskiego. 
Obyż przyszło do skutku zamierze- 
nie Uniwersytetu naszego przeniesie- 
nia do wspólnego grobu prochów ks. 
misjonarza T. Hussarzewskiego, któ- 
rego tak wysoko cenił Joachim Lele- 
wel i któremu poświęcił jedną z naj- 
ważniejszych swych prac „Fistorykę*, 

Ponieważ stare katakumby cmen- 
tarza Rossy, zawierające szczątki pro. 
tesorów Hussarzewskiego, Smugle- 
wicza i Horodyskiego, doktora filo- 
zofji, doszły już do ostatecznej nie- 
mal ruiny, wskazanem jest aby pro- 
chy te zostały stopniowo wyekshu- 
mowane. : 

Nadgrobek ks. Hussarzewskiego 
w rzeczonem kolumbarjum stanowi 
szara płyta granitowa z takim oto 
napisem. 

: D. O. M. * 
I. X. Tomasz Hussarzewski 

Kao. Zgrom. Missyi S. T. D. w 
Uniwer. Wileń. 

Profesor powszech: Hystor. 
Wysłużony 

Urodził się R-u 1732 X-bra 
14 dnia 

Po odprawionych w R-u 1806 
drugich Prymicyach umarł 1807 

X-bra ! dnia 
Ciało jego tu ;spoczywa czeka. 

Wyjazd p. Wojewódy na spotkanie p. Prezydenta 
P. Wojewoda Raczkiewicz wyjeżdża dzisiaj w godzinach po- 

południowych na granicę województwa wileńskiego w -celu powitania Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej, który przybędzie do Wilna w dniu  dzisiej- 

szym o godz. 7 wiecz. Przed Ostrą Bramą odbędzie się uroczyste powi- 

tanie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej przez przedstawicieli społeczeństwa 
wileńskiego. 

Delegacja jugosłowiańska na XIII zjazd lekarzy- 
przyrodników 

Na zjazd lekarzy-przyrodników polskich przybywa liczna de- 
legacja jugosłowiańska z prof. Ivkovićem na czele. Z Warszawy przybę- 
dzie również szef departamentu sanitarnego M. S. Wojsk. gen. Ruppert 
i dyrektor departamentu służby zdrowia M. S. Wewn. Piestrzyński. 

WYG TTT IST KITI SIT 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

NA PROGU WILNA. 
Ktoś, kto widocznie często miasto. nasze 

odwiedza, sam nie będąc jego stałym nuesz_ 
kańcem takie mi przysyła narzekania na prze 

jąc przyszłego Zmartwychwsta: 
nia. 

Drugi mistrz Lelewela również 
wpływowy, a z zasług swych bar- 
dziej znany, profesor Godiryd Ernest 
Groddeck, wybitny klasyk, nie w 
Wilnie znalazł, jak zresztą wielu in- 
nych, miejsce wiecznego spoczynku. 
Grób jego bowiem znajduje się co 
prawda w kraju naszym, lecz jak 
obecnie przy samej granicy bolsze- 
wickiej. W ziemi Mińskiej o 24 klm. 
od Olechnowicz położony jest ma- 
jątek Ješkoweį, Kijowiec. Była to 
niegdyś własność Jana Łaskiego, 
wnuka Groddeka. W onym  Kijowcu 
dokonał żywota, przebywający u swej 
„córki Konstancji Łaskiej, profesor 
Groddek. W pobliżu kaplicy, na kijo- 
wieckim cmentarzu, wznosi się skrom- 
ny, z szarego kamienia czworokątny 
jakby obeliskowy, nagrobek, na któ- 
rym wyryty jest taki napis: 

ŚR 
G. E. 

Groddeck. 
prof. 

Litt. Graec 
et Roman 

Un. Wileńsk. 
zm. 1825 

Panie bądź mu 
Miłościwy. 

Wiadomość o tej drogiej dla 
Wszechnicy . Wileńskiej pamiątce za- 
wdzięczamy uprzejmości szanownego 
Sędziego, p. Józefa Hryniewskiego, 
który na miejscu zbadał rzeczony 
nagrobek. 

Z kolegów współwygnańców Le- 
lewela z r. 1824 profesorowie Gołu- 
chowski, filozof; Daniłowicz prawnik 
i dziejopis,— oraz ks. Bobrowski, te- 
olog i historyk spoczęli gdzieś poza 
Wilnem. Należeli oni również do naj- 
przedniejszych sił nau+owych wszech- 
nicy naszej. Pamięci ich towarzyszy i 
po za grób chwała i cześć współ- 
ziomków. Sulimczyk. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Podrzutki, W drzwiach  fronto- 
wych domu Nr. 24—26 przy ul. Mickiewicza 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około trzech tygodni. Taksamo przy ul. Św.. 
Wincentego 19 znaleziono dziewczynkę w 
wieku 4 tygodni. 

jednocześnie dowiadujemy się, że zna- 

— (b) Prof. Limanowski otrzymał Po- lezione przy ul. Zarzecznej 18, dwie dziew. 
lonja Restituta. P. wojewoda Wł. 
wicz wręczył w dniu 24 b. m. w imieniu p. 

Raczkie- czynki zostały oddane pod opiekę matki, 
Wojciechowskiej Emilji, zam. w N.-Wilejce, 

Prezydenta Rzeczypospolitej odznaki krzyża która jak stwierdzono dzieci podrzuciła. 
oficerskiego orderu Polonia Restituta profe- — (c) Obława. Wczoraj w nocy policja 

sorowi uniwersytetu Stefana Batorego, Mie- przeprowadziła lustrację wszystkich miejsc 

czysławowi Limanowskiemu. Order nadany podejrzanych, badając osoby, które w tym 
został przez P. Prezydenta Rzeczypospolitetj 
prof. Limanowskiemu za twórczość naukową rezultacie kilka osób i osadzono do wyjaś- 
i działalność artystyczną i społeczną. 

— (o) Epłdemja tyfusu brzu- 
sznego szerzy się. Według danych 
wydziału zdrowia Magistratu, liczba 
zachorowań na tyfus brzuszny w 
ubiegłym tygodniu wzrosła do 35 
osób. 

W związku z nasileniem epidemii 
są wydawane bezpłatnie przez miej 
skie urzędy sanitarne pigułki uod- 
porniające przewód pokarmowy. 
Oprócz tego lekarze nawołuią do 
przestrzegania jaknajdalej idącej czy- 
stości i bardzo czystego mycia rąk 

Ze strony ludności zauważa się 
pewna obawa przyjmowania antytyfu- 
scwych pigułek. Należy stwierdzić, 
że wszelkie obawy są płonne, albo- 
wiem przyjęcie ich przechodzi zupeł- 
nie bez żadnych wstrząsów. 

— Hurtki białoruskiej „Kultury* 
wywołują zajścia.  Onegdaj wieś 
Szutowicze gminy Smorgońskiej była 
terenem zajścia z członkami miejsco- 
wego hurtka „Kultury“. 

W dniu tym odbyło się otwarcie 
boiska sportowego urządzonego we 
wsi dla wygody tamtejszych miesz 
kańców. 

W chwili otwarcia hurtkowcy usi- 
łowali zakłócić spokój lecz  natych- 
miast zostali otoczeni przez włościan 
i mimo oporu siłą wyrzuceni. (b). 

TOWARZYSKA. 

— Zaślubiny. We wtorek 24-go b. 
m. o godz. 5-е] po południu w kościele 
Bernardyńskim pobłogosławił ks. Zda* 
nowicz związek małżeński pomiędzy p. 
Izabellą córką Józety z Zarembów i Ka- 
rola Galinatów z p. inżynierem Włady- 
sławem Konecznym. Młodej parze 
Szczęść Bože. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heijos — Dziewica Orleańska. 

czasie tam znajdowały się. Zatrzymano w 

nienia w areszcie. 

— (c) W rodzinie. Helenie Łapińskiej 
(Cedrowa 35) skradziono różnej bielizny i 
kilkadziesiąt złotych. Jak stwierdzono, doko- 
nał brat poszkodowanej Stanisław Łapiński, 
który został ujęty . Wincentemu Paszynowi 
(Klonowa 4) syn Władysław łat 15 skradł 
55 złotych i zbiegł. Młodociany złodziej był 
już karany za kradzieże 4 mies. zamknię- 
ciem w domu poprawczym. 

— (c) Do wypadku na ul. Orzeszkowej. 
Okazuje się, że powodem targnięcia się na 
życie Marji Boczeńko było nieporozumienie 
z inżynierem Szafnaglem, u którego jak 
twierdzi wymieniony desperatka pracowała 
jako gospodyni. 

—(c) Pożar w Miadziole. W dn. 22 b.m. 
wybuchł w Miadziole pożar, który zniszczył 
dom i chlew Kazimierza Staszęwicza, dom, 
stodołę i chlew Stanisława Koziełły, stodołę 
rodziny Suchorzewskich. Ogólne straty wy- 
noszą 25 tys. złotych. 

OPRAC STT 

" GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgia 12 : 97 12',28, 123,66 
Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt , 15555 15595 155,15 

kiolandja 357,60 _ 258.50 _ 356,70 
Londyn 43,24, 43,35 43,13 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

-Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 
Paryż 34,01, 35,00, 34,82, 

Praga 26,41, 26 47, 26,35, 
Szwajcarja 171.92, 17235, * 171,49, 

Stokhoim 23,87, 230,47 238,27 
Wiedeń 125,40 125,71, 125,09 
Włochy 46,67, 46,19, 46,55, 
Marka niemiecka 21239, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 119.75 — — 
Dolarėwka 62,2> 6175. 5 proc.konwersyjna 
—49,75. 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. L. 
Z. 8. Gosp Kraj. Banku = Roln.. obli- 

Na srebrnym ekranie 

„DJABLICA Z TRYPOLISU" 
WOOD. 

W HOLLY- 

Znowu odblyski, przez genjalnego Pu- 
dowkina zrealizowanego,  tołstojowskiego 
„Żywego Trupa“. 

,. Już nie jako treść zasadnicza filmu, ale 
jako jego fragment, co w splocie innych trag- 
mentów całość historji obrazu stanowi. 

Major Mario Boni podróżuje ze 
młodą żoną. 

Płyną właśnie 
Trypolisu. 

W drodze nieoczekiwane spotkanie: ma- 
jor spotyka swą dawną przyjaciółkę, jakąś 
tam tancerzycę o bardzo hiszpańskiem na- 
zwisku i zgoła nie hiszpańskiej urodzie. 

I dzieje się rzecz dziwna: Major odby- 
wający ze swą młodą i ukochaną żoną, kto 
wie, czy nie podróż poślubną, trafia do... 
sypialni uwodzicielskiej Kity del Rios. 

Tymczasem okręt uszkodzony przez bu: 
-rzę, tonie. 

Los chce, że w tej właśnie strasznej 
nocy, major Mario odwiedza swą kochankę 
i że żona jego, milutka Gracja, przypadkowo 
widzi go w ramionach tancerki. 

Postanawia skończyć z życiem, ale los 
znowu chce inaczej. Ratuje ją jakiś żaglo- 
wiec płynącą na kawałku tratwy wraz ze 
starym klounem cyrkowym Pascalem Van i. 

Major Boni jest już przedtem uratowa- 
wany. 

W tem właśnie miejscu przygód Gracji, 
pržybitej dowodem zdrady małżeńskiej ze 
strony męża, powtarza się historja z „Ży- 
wego trupa“, postanawia ona nie wracać do 
niego. Pragnie go zostawić w mniemaniu, że 
zginęła. 

Sama decyduje się zastąpić Pascalowi 
Wani, jego córkę, którą utracił w katastro- 
fie okrętu. 

Mario, zrozpaczony po rzekomej śmierci 
żony, którą, jak się okazuje, kochał głębo- 
ko, wstępuje do pułku walczącego ze zbun- 
towanymi Arabami. Odznacza się tam za. 

szczytnie. ! 

swą 

na wielkim okręcie do 

Kiedyś Gracja występuje w cyrku, Spa; 
strzega na widowni swego męža w towa“ 
rzystwie kolegów. 

Jeden z nich poznaje ją, obiecuje jej 
jednak dochowanie tajemnicy. Zostawia tyl- 
ko, jakby przypadkiem, adres Mario. ' 

Gracja, parta tęsknotą, idzie do męża. 
„Nie zastaje go w domu, a z porzucone- 

go i zmiętego listu dowiaduje się że jest on 
u swej tancerki, 

Złamana na duchu, Gracja wychodzi i 
w drzwiach spotyka oficera, przybyłego z 
rozkazem do Mario. Z ust jego dowiaduje 
się, że majorowi grozi hańba wrazie nie sta 
wienia się ra czas, gdzie trzeba. 

Wtedy Gracja siada w samochód i pę- 
dzi prosto do willi tancerki. 

Co się jednak dzieje w tym 
majorem? 

  

czasie z 

Oto trafia on ponownie w sidła swej 
ex-kochanki współdziałającej z Arabami. 
Zwabia ona Mario do siębie (w ten. właśnie 
wieczór, kiedy Gracja decyduje się na po- 

chowalnię rzeczy na dworcu kolejowym: 
„Okno, przez które podaje się kuferki da 

przechowania bagażu ręcznego,  wytożone 
jest od wielu lat, starą,  podartą biachą, 
strzępy tej blachy pozaginane do góry da 
skonale niszczą bagaż ręczny — walizki. 
nikt bowiem nie jest w stanie zmusić obsłu- 
gę do wnoszenia oddawanych na przechowa 
nie rzeczy. Czasem, zresztą, trudno jest ie- 
go i wymagać, gdy bagaż jest ciężki. 

I tak najpiękniejsza, najwspanialsza wali 
za skórzana, wychodzi z „opieki* naszej ko 
lei zniszczona, porysowana. Kto za io vdpa- 
wiada? 

W tejże samej przechowalni rzeczy па 
dworcu wileńskim nalepia się numery baga- 
żu, wysmarowane jakimś obrzydliwym kle 
jem. 

Znowuż z tej „opieki* wychodzą waliz- 
ki nasze w stanie pożałowania godnym, — 
wybrudzone wyklejone i lepkie. 

Czy w imię poszanowania cudzej własno 
ści oddanej kolei pod opiekę i ochronę, nie 
możnaby wprowadzić w użytek zwykłych ta 
bliczek drewnianych czy też metalowych, 
któreby przymocowywane były do bagażu, 
a na które lepionoby następnie numery, nie 
niszcząc rzeczy oddawanych przechowalni? 

Komu uwagi moje przesadnemi się wy- 
dają, niech sprobuje oddać swą walizkę 
„Przechowalni bagażu ręcznego” na dworcu 
kolejowym w Wilnie”, 

  

  

* * * 

Teraz, ktoś także częsty, kurs z Dworca 
kolejowego do miasta odbywający, tak pi. 
SZe: 

„Zwykle miasta dokładają starań, aby 
pierwsze wrażenie, jakiego zaznaje przyjezd 
ny, było jak najlepsze. z + 

Możemy sobie powinszować, że Wilna 
nasze ma specjalnie pomyślne warunki dania 
przybyszowi miłych i podniosłych wrażeń za 
raz u progu. 

Mamy Ostrą Bramę! 
lle jest w niej wyrazu, ile wymownych 

wrażeń daje, zrozumieć może tylko ten, kto 
po raz pierwszy do Wilna przybywając, wła 
Śnie pod jej łukami przechodził, lub przeje- 
żdżał. 

Wiemy ' tem dobrze. 
‚ А1 właśnie pozostaje do przebycia, nini 

się. Ostrą Bramę z Dworca jadąc, dosięgnie, 
a odcinek ulicy Kolejowej i Ostrobram 
skiej. 

O tej drodze ze stacji do „bram Grodu" 
chcę słów kilka napisać. 

, Twierdzę, że ul. Kolejowa w godzinach 
wieczornych jest w stanie wyrobić w przyjez 
dnym opinję o Wlinie, jako o mieście „lupa. 
narów*. 

Co cynicznie uderza przybysza w Oczy i 
słuch — to tłumy spacerujących po Kolejo 
wej „ciem nocnych”. 

Zaczepki w różnej formie uskuteczniane, 
są na porządku dziennym. Raz robi się te 
prośbą o papierosa lub o zapałki, innym ra- 
zem wprost bezczelną, bezwstydną propo- 
zycję. 

Późnym wieczorem słychać wyuzdane, © 
brzydliwe śmiechy, nierzadko połajanki, cza- 
sami zaś wprost bijatyki, Przy ich okazj: 
przypadkowy przechodzień oberwać guz: 
także może. 

Uważam, iż ten stan rze czy, jaki mamy 
obecnie na ul. Kolejowej, jest stanem z któ. 
rym jaknajprędszej skończyć należy. 

Zbiegowiska ulicznic i ich „przyjaciół* u 
progu każdego miasta są niedopuszczalne, 
u progu Wilna, naszego starego, pięknego 
Wilna — są skandalem. 

] taksamo jak skandale wszelkiego rodza 
iu policja nasza umiejętnie potrafi likwidować 
musi się ona zabrać do uporządkowania i 
oczyszczenia z brudów ulicy Kolejowej. 

Niech dniem decyzji i zarządzeń policyj- 
nych w tym względzie, będzie dzień powita- 
nie przez Wilno najdostojniejszego Gościa, 
jakiego przyjmować możemy, — Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej”. 

i ai 

Cóż pozostaje do zrobienia mnie, na któ- 
rego imię obie tylko co przytoczone korespon 
dencje nadeszły? 

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylka 

+ >> 

oburącz, na znak ich słuszności, podpisać się | 
pod niemi. Mik. 

REMONTY WIERAFTWWEWENTEW KARSREKE 

wraca do męża, a wobec tego i najcięższa 
rana, głupstwem się staje. 
> „To jest całość fabuły „Djablicy z Trypo- 
15U 

W miarę sensacyjny, w miarę sentymen 
talny o egzotycznem, afrykańskiem tle i 
pięknych plain air'owych zdjęciach, jest film 
z „Hollywood* obrazem zasługującym na 
polecenie. 

Praca operatora filmowego — pierwszej 
klasy. 

Sceny popłochu na tonącym okręcie i 
ataki kawalerii na wielbłądach, — wręcz 
wyśmienite. ' 

Postacie czołowe odtwarza czwórka: 
Liana Haid, Gina Manes, Alfons Friland i An. 
dree Nox. 

Pierwsza w swej tragicznej postaci Gra- 
cji b. dobra druga, jako przewrotna i bez 
duszna kobietka, w typie doskonała. 

Z; męskiej obsady stanowczo lepszy An 
dree Nox. Friland grający majora Boni za. 
równo wobec wymagań roli jak%i poziomu 
gry reszty obsady, stosuńkowo słaby. 

Omega. 

Kino Miejskie — Człowiek bez nerwów. acje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
Ognisko — Zakazana dzielnica Algieru К i pól (na )5 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,25, 

„Lux — Miasto cudów (z Douglasem 5 proc. warszawskie , 53 — 10 proc. 
Fairbanksem). Sieėlec 66.75 

Eden — Niewolnica miłości. 
Hollywood — Diablica, z, Trypolisu. Akcje: 
Piccadilly — Huragan (rok 1863). Bank Polski 170, —168, —165,56 ° 
Światowid — Tajemnica salonu pięk- Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28. 

ności. Cegi i4i. N i 42. Osi i 6. Wada Billo dos gielski 4 orblin 1 strowiec 8 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

wrót do męża) i tu pozwala Araqom na pod- 
stępne wykradzenie majorowi ważnych pla- 
nów wojskowych. 

Mario jest ranny, na szczęście w porę 
przybywa Gracja. 

|Ribljoteka 
A. G. SYRKINA. Wielka 14. 

Książki w jęz: polskim, rosyįskim, B 
i francuskim, angielskim i niemieckim, į 

„Wszystkie nowości. 
МАННЕ TYT WDRO SK URK VRE 

A „Potem jest. już tylko gonitwa za złodzie- 
jami dokumentów, z której major Boni wy- 
chodzi zwycięsko, acz z ciężką raną. к 

Wszystko kończy się pomyślnie: Gracja 

 



  

  

- wylądowaniu znakomitości 

SE ow © 
  

Fydjer Arik uzyskał pozwolenie na 
czterodniowy. pobyt w Angli 

Sławny fryzjer Ludwik Arico, którego 

miljarder amerykański Wiljam F. Kenny u- 

waża za jedynego godnego mistrza brzyt- 

wy i pendla, któremu pozwala się strzydz 

i golić przybył do Southompton. Klient jego 

sprowadził go do Europy nie mając zaufania 

do fryzjerów Europejskich. Fakt ten. oburzył 

i poruszył fryzjerów angielskich. którzy do- 

kładają wszelkich starań aby przeszkodzić w 
amerykańskiej. 

Fryzjerzy znaleźli niespodziewanego  SOJU“ 

sznika w fakcie że Arico w pośpiechu zapo- 

mniał przed wyjazdem z Ameryki zaopatrzyć 

się w paszport. —. Ё 
Mistrz Arico nie dał jednak za: wygranę 

i zwrócił się do Ministetjum Spraw Zagra- 

niczżych z pjetycją w której wyjaśnia że nie 

jest bynajmniej przestępcą, a o formal. 

nościach paszportowych, zapomniał jedynie 

z powodu zbytniej natarczywości reporterów, 

którzy dowiedziawszy się o jego projekcie 

wyjazdu do Europy tak go napastowali że 

musiał się ukryć w interesie zastąpić przez 

swojego najzdolniejszego ucznia.  Wyjeż- 

dżał inkognito i ukradkiem aby uniknąć rekla- 
my i owacji od których stroni i dopiero na 

drugi dzień podróży ku swemu wielkiemu 

przerażeniu spostrzegł się że nie zabrał pa- 

szportu. 

Pa na Kenny Arico strzyże i goli własno 
ręcznie już od 50 lat, a popularność jego i 

RADJO 
| Środa, dnia 25 września 1929 r. 

‚ 11,56 -12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i bejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—1250: Muzyka z płyt gramofon. 
12,50-- 13,00: Wieści z P.W.K. 13,00. 
1310: Traasmisja z Warszawy. Komunikat 
meteorologiczny. 17,05 — 17,25: Program 
Szienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,25—17,50: Audycja dla dzieci. 
„Ślubowanie* opowieść wyzł. Zula Minkie- 
wiczówna. 17 50- 18,00: Wieści z P. W. K. 
18,00 19,00: Transmisja z Warszawy. 
Koncert popołudniowy. 19,00 - 19,25: Mono= 
log z cyklu „Pogaduszki mejszagolskie* 

- wygł, Leon Wo łejko. 1925—19,55: „Buda- 
„ki — dziki kurort nad morzem Czarnem* 
wrażenia z podróży opowie Wanda Niedział- 
kowska-Dobačzewska. 19,55—20,00: Transm. 
z Warszawy. Sygnał czasu. 20,00-- 20,05: 
Program na dzień następny. 20,05 20,30: 
Przegląd filmowy. 20,30—2i,30; Transmisja 
z Warszawy. Koncert wieczorny. 21,30— 
22,15: Słuchowisko „Pogrzeb Kiejstuta, pió” 
ra Witolda Ha.lewiczą z ilustracją muzycz- 
ną Tadeusza Szeligowskiego w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil., chóru solistów Wil. Tow. 
Operowego pod dyr. 'R. Dziewulskiego 
i ork. pod dyr. Reczkego. Reżys.' Haliny 
Hohenólingerówny i Witolda  Hulewicza. 
22,15 22,45: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, spor'o vy i inne 
22,45 23,45: Mvzyka taneczna z Warszawy. 

    

    

  

N. dzie- 

więciu pra- 
cowników 
w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
wiednie są natychmias. nisz- 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą: znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

iilette 
` 

  

  

  

  

  

Biejsni Kinemtatograi 
Kaltur alne-(O światowy 

„SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 23 do dnia 25 września 1929 r. włącznie będzie wyswietlany film: 

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

Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. Śrej. W niedzielę i święta kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

W dniu 26 września kino nieczynne. 

  

KINO-TEATR 

Wielka epopea filmowa. 

UROCZYSTA PREMJERA. Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej siawy. 

Największy tryumi kinematografli francuskiej! 

Dziewica Orleańska 
W roli JOANNY D'ARC natchniona SIMONNE GENEVO1S. 

„HELIOS“ 
50.000 

Arcydzieło to pod protektoratem Rządu Francuskiego 

Dla; młodzieży dozwolone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 

statystów. 
Reżys. Marco de Gastyne. 

Koszt—25 miljonów f:anków. 
wyświetlane było 

Każdy powinien zobaczyć. 

" KINO-TEATR 

w Wielkiej Operze Paryskiej. 

8 į 10.15. 

  

Dziś! 

„HOLLY GOOD" |yiei przebój filmowy „„DJABLICA Z TRYPOLISU" 
zruszający dramat w 10 akt. W rolach głównych znakomita LIANA HAJD, A 3 ii 

gwiazdy ekranu. Początek seansów o godz. 4. 6, 8, 120. ARTE 
Mickiewicza 22. 

BB” narz MMAWAWAM 
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wzięcie sprawiło że od 29 lat nie miał on już g 
i KA B BD All 

urlopu, to też z prawdziwą przyjemnością M pP © “Ww © z 8 ben Poczier mi LE „ RZE si (UN 5 ZNE 

przyjął p a swego R zamówienie na @ = DOKTOR ika ża 

wyjazd do Europy w nadziei że WANE a parokonny do sprzedania, ul. Beliny © sa Tatarska 20 m. 17. Telef. 14— 96. b. GINSBERE szerkaświałowska BAVYAGA 

podróży będzie mógł wreszcie skorzystać z M SZA, a ho S 

dobrze zasłużonego wypoczynku. s Nr !, u Zylańcą. 2909° с : :уіі{і‹;ьуі :кебл:_:{_'ус:]п: 8’:1.11)9.:;“* Kosme- Przyjmę 
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JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 
radykalnie usuwa Zakład Leczn. dla 
jąkałów S. ŻYŁKIEWICZA, War- 
szawa, Chłodna 22. Prospekty kan- 
celarja wysyła bezsłatnie. 
  

  

OGŁOSZENIE. 
я 

Są Okręgowy w Wilnie ogłasza prze. 
2 targ na małowanie farbą klejową z części 

przetarkowaniem: korytarzy, klatek schodo- 
wych oraz sal posiedzeń przestrzeni „około 
3000 metrów kwadratowych w gmachu Są- 
dów w Wilnie, ul. Mickiewicza „Nr, 36. 
Oferty należy skiadać na imię prezesa sądu 
okręgowego w Wilnie, pokój Nr. 104,, do 
godz. 12-ej. dnia 27 b. m. Bliższych szcze: 
zgółów „udziela intendent Sądu. Prezes. 
1544-—V1-—0 į 

    

jabłonie, grusze, śliwy, 

56207 olecają na х 

й 3 przy Kolo:ji Wiłeńskiej. 

Wilno, Zawalna 
„Ceny przystępne. 

    
   

   
OSTEN SMOLL. : 

° sł pogoni za widmem 
—- Poco: pań napróżno kręci języ” 

kiem? -— zapytał ponuro Layle, ale 

twarz jego zbladła, usta zadrżały lekko. 

—_ Chcę przestrzedz pana: przed 

popełnieniem iałszywego kroku. Ža 

pewniam pana, że jesteśmy w labo- 

ratorjum człowieka, który przyzwycza” 

ił się do samotnego życia, w którem 

liczy jedynie na własny umysł, potra” 

fi więć przedsięwziąć odpowiednie Śro 

dki ostrożności. Od chwili, gdy rozpo: 

cząłem walkę z podobnemi panu mę* 

tami społecznemi, otoczyłem siebie 

chiński m murem obronnym. Czy pan 

wie, że po północy nikt nie może wyjść 

z tego pokoju ani przez okno, ani przez 

drzwi, bez zaałarmowania całego do- 

mu przez trzydzieści sześć rozmaitych 
dzwonków? Osiem dzwonków znajdu* 
je się poza domem, 'a na ulicy dyżuru 
je stale policjant. Pan dostał się do 0 
mu przed północą, to pana szczęście, 

ale wyjść stąd bez mego pozwolenia 
pan nie może. Pan przypuszcza, że 
chcę nastraszyć pana? Nic podobnego. 
Proszę strzelać. Rewalwer jest nabity 
i zapewniam pana, że działa doskona- 
le. Ale zwracam się do rozsądku pa 
na. Czyż nie przekonałem pana je- 
szcze? 

— Nie! — odrzekł ostro Layle. — 

Proszę mi odpowiadać na pytania bo w 

przeciwnym razie będę strzelał! Daję 

panu jedną minutę do namysłu. 
Dan zimno i drwiąco patrzał na 

nieproszonego gościa, pogardliwym ru: 
chem bębnił palcami po stole. 

— Layle, doprawdy pan jest o wie- 

le głupszy, niż przypuszczałem, — 
A: 

' rzekł z żalem w głosie. „AMS 

— Czyž doprawdy sądzi pan, po 

tem wszystkiem, co powiedziałem, że 

- można mnie zabić tutaj? 

—- Zaraz pociągnę za cyngiel, 'a 

pan się przekona! 

  

czereście, wiśnie, agrest, 

porzeczki, maliny oraz ozdobne 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach, : 

Nowy wielki dobry wybór 
jesiezny Szkółki 

  

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu  „Progress* 
oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny w zapłombowanych wozac 

dostarczą Е 
Przedsiębiorstwo Handlowo Prze- 

mysłowe : 

M. DEUL L ks 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

5 tel. 14 46 | ‚ —0 

PTA AAS SLO ASS YER 

zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Ubejrzyj fowar krajowy. 

nie 

' т 

Maz<lewskie 

6 2. 
0 

— Alež pan nie wyjdzie stąd žywy! 

tłómaczył cierpliwie Dan. — Nie mo 

gę zrozumieć, jak doszedł pan do stanu 

takiego szaleństwa, że chce własną gło 

wę oddać katu. Jak może człowiek kul 

turalny, wykształcony, umiejący korzy 

stać z dóbr ziemskich, tak zupełnie u- 

tracić zdolność jasnego rozumowania. 
Nie mówię już o krwiożerczych zamia- 
rach względem mnie... 

— Dosyć gadania! — przerwał 
gwałtownie Layle. — Przyszedłem tu 
nie dlatego, aby słuchać mauk. Jak ży: 
ję i jaki jestem — to do pana nie fia- 
leży. Pan chcesz wygrać na czasie i 

odsunąć chwilę rozrachunku! Przy po: 

mocy jakiegoś djabelskiego wynalaz- 

ku, wdarłeś się do cudzych: tajemnic. 

PY. $> 

Dan. gestem powstrzymał jego dal- 

szą wymowę. . AA (UE 

—— Nikt prócz mnie i pana nie wie 

o' pańskiej nocnej wizycie. Jestem do- 

statecznie silny i mądry, by móc obro- 

nić się bez cudzej pomocy. Pańskie pla 

ny i zamiary są mi tak dobrze znane 

że, gdybym chciał, mógłbym otoczyć 

  

cały dom szpiegami ze Scotland Yardu: 

na parę godzin przed' pańskim przyj: 

ściem. Mam nadzieję, że pan to rozu” 

mie? 3 
— Nie mam ochoty wdawać się w 

dyskusję, — krzyknął wściekle Layle— 

Ale chcę wiedzieć w jaki sposób do-- 

szędłeś do tego, psie! Dlatego rozma” 

wiam, zamiast wpakować odrazu kulę 

w twój łeb. Dlatego nie zamordowałem 

cię odrazu — ja muszę wiedzieć wszy- 

stko! | 
<-A ja nie mam zamiaru odpo* 

wiadać. Daję panu ostatnią deskę ratun 

ku, Layle. W pokoju tym stoi milczą” 
cy świadek, notujący każde słowo, ka- 
żdy rucir pana, notujący Ściśle i bez 
błędu, automatycznie na płytach. Nie 
chcę *pana straszyć —- chcę go rato: 
wać! Los obdarzył pana hojnie 
swemi darami. Żona pana jest ideałem 
przyjaciela i żony córka mogłaby wyjść 

Wydawca »ianiaftm Mackiewicz. udpowiedzialny reuakiy: %dieńs Wsysytło. 

«VICHY -UDA'T> 

  

„jest silny, zdrowy, bogaty, 
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Bodo! naszych drzewek 

swocowych.       

  

| 
e ON YYYY 

ARTRETYCY - REUMATYCY | 
bierzcie za: wodę ‹ 

VICHY: GELESTINS | 
z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 

wód fabrykowanych sztucznie 

noszących nieprawnie nazwę VICHY 

Żądajcie marki { е © 

zamąż i uszczęśliwić najwybredniejsze 
go człowieka, któregoby wybrała. Ży” 
cie rodzinne uśmiecha się do pana. Pan 

ma pan sta 

nowisko. Przez miłość dla żony, cór- 
ki, wreszcie dla własnego szczęścia, 
niech pan zerwie z tem życiem mętów, 

proszę zapomnieć wszystko, co było! 

Niech pan nie ściąga hańby na głowy 

najbliższych a ja pomogę w tem panu! 

Willard Layle ciężko dyszał ale rę- 

ka jego nie: spuściła się ani na chwilę, 

trzymał rewolwer na wysokości czoła 

Dana:+ 442747 ' 
— Przyjemnie mi stuchiač tej piek- 

neį przemowy! — rzekt z zimnym uš- 
miechem. — Dobre to mydło ale nie 
wymyję się niem murzyńa! Przeszed- 
łem przez tę walkę już przed wielu la- 
ty. Proszę, więc morały zostawić dla' 
siebie. Jedynie jestem panu wdzięczny 
za wiadomość, że służba nic nie wie 6 
mojej wizycie. Drugą niemniej przyje- 
mną wiadomością jest to, że nikt nie 
może wyjść z tego domu. Skoro nie 
może wyjść to znaczy, że i wejść ró- 
wnież! Nieprawdaż?., Doskonale! A 
teraz słuchaj mnie Valmonie Danie: 
nie mam zamiaru zabijać ciebie. Sam, 
własnoręcznie popełniasz samobójstwo. 
Wszystko będzie załatwione tak zręcz- 
nie że nawet się zdziwisz gdy spojrzysz 
ma to... już z tamego świata. 

Dań'westchnął. Tępota tego człowie 
ka zaczęła już go draźnić. Jeśli Layle 
wystrzeli — żadna siła ludzka nie wyr 
wie go śmierci. Dan był pewien, że 
oryginalny rewolwer własnej jego kon- 
strukcji'nie zawiedzie go. 

— hayle, — rzekł, — próbowałem 
uczynić wszystko co było w mej mo- 
cy, aby się pan opamiętał. Wszelkie- 
mi sposobami usiłowałem przedstawić 
jak beznadziejną jest pańska sytuacja... 
Jas: ‚ 

—-A jednak broń pana jest w moim 
ręku! — zadrwił Layle. 

— To tylko pogarsza sytuację. O, 

Boże, Czyż nie może pań tego zrozu- 

jej 

" usuwa braki i skazy. 

- Wielka 18 m. 9: Przyle 

   

kaniach, sklep „moczowych, ad 9 8 у 
z mieszkaniem 3 L. od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja pokojowem wolny 
(diatermja). sprzedamy za 1.500 

— dolarėw 

+ Kobieta-Lekarz D, H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel 9-05 —0 

- Fabryka mydła 

„k. Jeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
оё 12-=2 | 0d 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 
„tel. 211. 
OSA WERE 
po КОСА 

  

    

do sprzedania, można nej. PO 
częściami. Oferty do psa uważam za włas- 
adm. „Słowa* dla 5. R. ność. Nowoświecka 7 

gubioną ksiąžecz- 
kę wojskową Nr 

ga: 744, wyd, . na 
imię Antoniego Gon- 
Czara, zam. w Nowo- 
Święcianach, unie- 
ważnia się. o 
— 

Przybłąkał się 
pies-chart maści jas- 

3-ch dniach 

  

m. 7, od g: 5—7 w.   
  

  

Bi osmetyka 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Urodę kobiecą kon- 

Lokomotywy, wagony, wale 

Inżynier JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. 

РЕ 2Е о5Т WICIELSTWO 

„sł, CEGIEL$ IKE 
Sp. Akc. w Poznaniu. 

e szosowe, lokomobile, kotły parowe. konstruk- 

FABRYKI 
ABIT 
AUKSO 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. 

  

serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
skazy i braki 

Sztuczne a. a 

ry; Wypadanie wło- 

sów i łupież.  Naj- 

nowsze zdobycze ko- 

smetyki racjonalnej, 
W Z.P. 43 

; KOBIECĄ 
UrOdĘkonsery uje, 
doskonali, odświeża. 

Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej  „CEDIB* 
J. Fryni: wiczowel»     
   

    
  

od g' 10—7. 

mie!? Nie mogę powiedzieć nic więcej 
— nie narażając własnego życia na nie 
bezpieczeństwo. Mimo że bardzo prag- 
nę uratować pana, wszystko ma jednak 
swoje granice! Tembardziej, gdy cho- 
dzi o takiego zatwardziałego zbrodnia- 
rza. Ręce pana są we krwi — wiem to 
z własnych ust pana. 

— Ż moich ust? — Layle pod: 
niósł brwi pytająco i zmrużył oczy. 

— Tak, dziś pan przyznał się rano 
jubilerowi Tanci. Czy już pan zapom 
niał? 3 

Layle złym, chłodnym 
zmierzył Dana. i 

— (Czy jest jakaś karta w mojem 
życiu, którejbyś nie znał, przeklęty? 

— W każdym razie jest ich niedu- 
žo, —odrzekł niewzruszenie Dan. — 
Rozmowę pana z Tancim znam dosko- 
nale. Niedawno dostał pan depeszę, w 
której winszowano panu powziętej pe- 
wnej decyzji. Decyzję tą powziął pan 
za godzinę zaledwie przed przyjściem 
tej depeszy. Wrażenie była tak silne, 

że pan, zapewne poraz pierwszy w ży 

ciu zemdlał. Prawda? Czy i nadal nie 

wierzy mi pan? Czy zresztą, może le" 

piej zrobię, nie powstrzymując pana: 
proszę robić co się panu podoba! 

wzrokiem 

— Co to ma znaczyć? — zapytał 
przez zęby Layle. 

— To znaczy, że mam nadzieję, iż 
pan wykona swą groźbę, ale tą próbę 
okupi pan własnem życiem. To wszyst: 
ko. Strzelaj głupcze! 

— Brawujesz? Brawuj sobie! 
— Naprawdę, Layle, nie podejrze- 

wałem pana o taką głupotę. Powtarzam 

dziesięć razy to samo, ale pan nie po- 

dejrzewa, jak bardzo niesłusznie postę* 

puje, ale miał pan rację, mówiąc o Sa” 

mobójstwie. 
— Dosyć! Działasz mi na nerwy, 

mój stary. Za długo już się z tobą ba- 

wię. Chcesz mi widocznie coś obiecać, 
albo mnie zastraszyč Na nic to, Valmo- : 
nie Danie! 

— A czego pan czeka ode mnie? 
Litości? Już zapóźno. 
©, Łayle zmrużył oczy i westchnął z 

pasją. 
— Litości? Nie, o litość nie proszę! 

— powtórzył zwolna. — Coprawda, 
nie ty mógłbyś ją okazywać, władza 
jest w moich rękach, a ja... 

— Ale i od pana to nie zależy: -po* 
licja już jest uprzedzona o wszystkiem. 

— Policja...  €o?... — wyszeptał 
blady Layle. 

— Tak, już jest uprzedzona. Rano 
będzie już tutaj, gdyż list mój nadej- 

dzie pierwszą pocztą. Jest to zwykła 

karta;pocztowa, niczem nie różniąca się 

od trzydziestu czterech, wysłanych po: 

przednio, i tej, którą wysłałem do pa- 

na. W dziesięć minut po znalezieniu 
mego ciała, policja wyda rozkaz are- 
sztowania pana. Oświadczam stanow- 
czo, że wpadł pan do worka, z którego 
niema wyjścia. 

— Kłamstwo! Znów chcesz zastra* 
szyć! Chcę wiedzieć, w jaki sposób u* 
zyskałeś tą władzę nad nami wszyst* 
ki mi. Musisz wyjawić nam swoją ta- 
jemnicę! Mów: jak to się stało, co to 
jest? в 

— Nie mam nic do powiedzenia! — 

brzmiała chłodna odpowiedź. 
Rozparty niedbale w totelu, bebnil 

palcami po stole, spokojnym wzrokiem 

śledząc szalejącego napastnika. 
— Nie masz nic do powiedzenia? 

Nie chcesz mówić? 
— Ani słowa... 
Layle podniósł rewolwer do czoła 

Dana. Lufa dotykała prawie jego gło- 
wy. Ale wynalazca patrzał mu w oczy, 
a twarz jego nie zdradziła najmniejsze- 
go wzruszenia. ‚ 

— Teraz odpowiesz mi! — krzy: 
knął Layle. : 

— Nie mam nic do mówienia... 
prócz tego tylko, że pan sam jest wi: 

nien swej śmierci... 
Rozległ się huk wystrzału. Na chwi 

lę obłok siwego dymi zasłonił dwuch 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelną 23 

    

  

  

wrogów. Z hałasem wypadł rewolwer 
z ręki mordercy. Layle nie zdążył na- 
wet krzyknąć i padł bez życia. \ 

Dan siedziat niewzruszony, šlėdząc 
zamierające ciało. Po twarzy Layle'a 
płynęła krew. Na czole widniała okrą- 
gła rana. h й 

Gdy ostatnie drgnęnia zamarły, Dan 
pochylił się i podniósł rewolwer. Z wy 
"razem znawcy, umiejącego ocenić prze 
dmiot, tak wartościowy, 
wolwgr. 

Był to jeden z jego wynalazków. 
zrobiony na specjalne zamówienie: 

przedsiębiorstwa filmowego. Konstruk- 
cja jego oparta była na naśladownict- 
wie bumeranga: Layle, strzelając do 
wroga sam siebie zabił. Oczywiście 
było to mimowolne samobójstwo, 'ale 
nie było to morderstwo. › 

obejrzał re- 

Mimo tej świadomości, Dan nie 
mógł pozbyć się przykrego uczucia. Su 
mienie miał spokojne, ale ciężar przy- 
gniatał mu serce. Zabójstwo, dokonane 
w obronie życia, nie jest zbrodnią. Zre 
sztą do ostatniej chwili Dan usiłował 
obronić napastnika przed jego własną 
glupotą. Nie mógł jednak uprzedzić go 
że rewolwer ten strzela nie naprzód, 
lecz wtył. Mówił tak jasno, że prawie 
sie zdradził Ale Layle był głupszy, 
niż, się zdawało. 

Teraz wszystko się skończyło: La- 
yle leżał nieżywy na podłodze, z dużą 
okragłą rana na czole. 

Jak dziwnie przydał się wynalazek, 
skonstruowany nawpółżartem! 
„. Dan wyjął z szuflady przygotowa- 
ne uorzednio pudełko, zaadresowane 
do Australji, włożył rewolwer i zam- 
knął je starannie. Pod rewolwerem wło- 
żył nowy pięciofuntowy banknot, który 
podiał dziś rano w banku. Był to spo- 
s6b abv polieja mogla sprawdzić datę 
wysłania paczuszki z rewołwerem.


