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BABANOWICZE — ul. 
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DNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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KLECK — Skiep > 
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Kryzys państwowy w Litwie ECHA STOLICY 
° оаа 0 swojej dymisji 

KOWNO. 1.10. (PAT). Wczoraj wieczo- 

rem „Lietuvos Žinios“ wydalo dodatek nad- 
zwyczajny, zawierający niżej podanej treś- 

7 ci wywiad z proi. Woldemarasem: 

o remjer  Tubialis — powiedział 

— Woldegiśtas — postawił na centralnem 

gniejscu życia państwowego prezydenta re- 

liki Smetonę. Tymczasem zwykle jest 

nieprzyjęte, ażeby głowę państwa wciągać 

do działalności politycznej, ponieważ odpo- 

wiedziainość ponosi nie prezydent państwa, 

a rząd. Co się tyczy kryzysu gabinetowego, 

to — mojem zdaniem — kryzys ten należy 

uważać nie za kryzys rządowy, lecz państwo 

wy. Kryzys ten przeciągnie się długo. Dalej 

f. Woldemaras oświadczył, że jest on zda- 

nia, iż po ogółnem uspokojeniu się na zacho- 

dzie Europy, co nastąpi niedługo, przyjdzie 

czas na rewizję sytuacji politycznej w Euro- 

pie Wschodniej. Na rewizji tej Litwa albo 
aibo wygra, jego jednak poltyki nikt 

w Litwie już kontynuować nie potrafi. Jako 

przyczynę przesilenia prof. Woldemaras wy- 

anienił działalność sześciu czionków komite- 

tu partji tautininków. jeszcze w roku 1927 
— zakomunikował Woidemaras — komitet 

ten przeprowadził przeciwko mnie kampanię 

yczem zbierane były iniormacje u nie- 

żyjącego dzić już prezesa związku strzelec- 

kiego Putwinskisa, po czyjej stronie stanie 

związek w razie koniliktu. W obecnym zaś 

roku latem pewien dobrze poinformowany 

mój znajomy zakomunikował mi, iż się do- 
wiedział, że dymisja moja odłożona została 
do jesieni. W związku z tem udałem się 
wówczas samolotem do Połągi, gdzie się znaj 

dował prezydent państwa, ponieważ chcia 
tem jeszcze przed wyjazdem do Genewy wy- 

jaśnić, czy istnieje w stosunku do mnie zu- 
pełne zauianie. Prezydent zakomunikował mi, 
że zaufanie to posiadam. Jednakże w Gene- 
wie otrzymałem wiadomość, że kampanja 

przeciwko mnie przybrała ostre formy, wobec 
czego rzuciwszy wszystkó, powróciłem do 

Kowna. Na zapytanie, co mieli na celi - 
dzie, którzy prowadzili przeciwko niemu kam 
panję, Woldemaras odpowiedział, że naj- 

mniej co do tego jest poinformowany on. 

* jedno tylko mogę powiedzieć, mianowicie, 
że prezes komitetu partji tautininków otrzy- 

Šai tekę ministerjalną. — Czyż doprawdy 

Xw temby się ukrywała główna przyczyna 

kryzysu? — brzmiało następne pytanie. 
ostatnich czasach — podkreślił prof. Wołde- 
maras — prowadziłem z olickim naczelnikiem 
powiatu Arwicziusem rokowania co do obję- 
cia przez niego stanowiska ministra spraw 

wewnętrznych, przyczem czyniłem to z po- 
lecenia prezydenta republiki. Co się tyczy wy 

borów do sejmu, to zamierzałem przeprowa- 

dzić je podczas najbliższej wiosny. Na za- 
pytanie, czy prowadzone są z nim jeszcze 

rokowania co do wstąpienia do nowego ga- 
binetu, Woldemaras odpowiedział że po tem, 
jak go zawiadomiono, że otrzymał dymisję, 
żadne rokowania nie mogą mieć miejsca tem 

bardziej, że on nie składał prośby o dymisję. 

Jakie pan posiada zamiary na przyszłość? — 

rzekłem się teki ministra spraw zagranicz- 

nych, nie znaczy to jednak wcale, ażebym się 

miał zrzekać brania udziału w działalności 

rase - wewnętrznej. Jeśli nastąpi głębo- 
i kryzys, nie mam zamiaru zachować Się 

biernie Uważam za swój obowiązek ratować 

sytuację. 

Kierownicza rola Prozydenia Litwy 
KOWNO. 1.10. (PAT). „Lietuvos Aidas“ 

w artykule wstepnym pisze, że w czasie kry- 
zysu gabinetowego wiele osób oczekiwało, 
iż prezydent republiki zaprosi przedstawicieli 
EZ politycznych na naradę w sprawie u- 

enia nowego gabinetu. W sierach opo 
Aa nastąpiło „wielkie rozczarowanie, 

y dowiedziano się, że prezydent państwą 
nie zamierza realizować oczekiwań opozycji 
i że utworzył nowy gabinet, który będzie kon 

w zasadniczych zagadnieniach po- 
iitykę poprzedniego gabinetu. Na zapytanie, 
dłaczego prezydent stwa nie poszedł 

» droga, jakiej oczekiwała opozycja, dziennik 
następującą odpowiedź: Opozycja nie 

uje sytuacji politycznej, jaka wytworzy- 
się na Litwie. Przyczyna tego niezrozu- 

mienia polega na tem, że opozycja w mie- 
właściwy sposób tłumaczy sobie przewrót 
z 17 grudnia 1926 roku, Opozycja przypusz- 
cza, że przewrót ten, był dziełem grupy po- 
jed osób i że jest tylko epizodem w 

ji Litwy. Takie rozumowanie jest fał- 
szywe. Przewrót iowy nie był oddziel- 
nym + mk dziełem jednej grupy, z 
przec am on poważną ową ę 

ме ойс wyguturicy, анц ko nie poli awantańdicy, tylko 

w, ia R swojej rupy, lecz Są Pb. odpo 
ialni ludzie, którzy działali w i 

sach podyktowanych przez naród litewski. W 
końcu artykułu dziennik zaznacza, iż обе- 
cnie główną kierowniczą rolę w polityce 
państwowej odegrywa prezydent państwa. 

*„Memeler Bamyfteot" spodziewa się zmian 
„Memeler Dampfboot*, omawiając w ar- 

tykule redakcyjnym zmianę gabinetu, zau- 
ważą: © 

„Nas interesuje ze względu ną stosunek 
całego państwa do kraju Kłapedzkiego o wie 
le bardziej zmiana rządu niż przyczyny, jakie 
spowodawały ustąpienie premjera: Woldema- 
rasa. 

Gdy przeglądam cały okres rządów 
premjera od 17 grudnia 1926 r. aż do chwili 
obecnej, musimy stwierdzić, iż w tym pra- 
wie trzechletnim okresie stosunek kraju Kłaj 
pedzkiego do całego państwa częstokroć wy- 
stawiony był na ciężkie próby. Przypomnijmy 
tyłko zakaz obrad Sejmiku w początku 1927 
r., rozwiązanie sejmiku, które niezwłocznie 
potem nastąpiło, wielokrotne odraczanie wy- 
znaczonego już terminu wyborów i t.d. Było 

iele FEAR powodujących zatargi, które 
prowadziły do złożenia przez Kłajpedzian 

kargi w Genewie, gdzie jak wiadomo, Wol. 
demaras 15 czerwca 1927 r. złożył dłuższe 
oświadczenie i przyrzekł „przestrzegać* auto 
nomji w kraju kłajpedzkim, jak ją przewi- 
duje statut i przedewszystkiem „utworzyć 
rząd na podstawie parlamentarno-demokraty- 
cznej*. Wybory do drugiego parlamentu od- 
były się wprawdzie 30 sierpnia 1927 r., ale 
trzeba było czekać aż do grudnia tego roku, 
nim po długich i uciążliwych rokowaniach 

- Wywiad z gen. Plechowiczem 
Słynny twórca przewrotu grudnio- 

wego w Kownie, następnie usunięty 
przez Woidemarasa od spraw rządu ge 
nerał Plechowicz udzielił wywiadu ży- 
dowskiemu dziennikowi wychodzącemu 
w Kownie „Idische Stimme“, — Jak 
wynika z tego wywiadu generał Plecho 
wicz uznaje ustąpienie Woldemarasa 

Artykuł „Robofnika” 

Pod tytułem „Nasz stosunek do Jó: 
reprezentował Plechowicz wyraźnie sta zefa Piłsudskiego drukuje „Robotnik“ 
nęła po stronie personalnych przeciwni- artykuł swego naczelnego redaktora 
ków Woldemarasa. Charakterystyczny pos. Mieczysława Niedziałkowskiego, 
jest końcowy ustęp wywiadu, w którym jednego z główn. szeiów teraźniejszej 
Plechowicz na zapytanie czy powróci opozycji sejmowej. O ile dotychczas or- 
do wojska — oświadczył wprost: por gan socjalizmu w swych atakach skie- 
wrócę gdy tylko będę uważał, iż moja rowanych do rządu starannie omijał 0- 
obecność jest konieczna, narazie je sobę Marszałka Piłsudskiego — teraz 

DĄBROWICA (Polesie) —. Księgarnia K. Malinswskiego, 
wy 

KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow, 

tytoniowy $. Zwierzyński, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
Szepiyskiego — A Łaszuk, | NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia iaźwińskiego. 

|  NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczew*ka. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyfski. 

BOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruoh“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 7а tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
nadesłane miłimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
żagraniczne 50 proc. drożej, Ogioszenie cyfrowe i tabelarycane o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
uniejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Dwa przemówienia wojenne 
Bluchera na Dalekim Wschodzie i Woroszyłowa na Ro- 

syjskim Zachodzie 

ły walki z temi oddziałami, komunikat Gorączkowe tempo zbrojeń ukry- 
moskiewski nie podaje. wa się w Rosji pod płaszczykiem pacy- 

za dokonane pod presją poszczegól- szcze tej konieczności nie widzę. 
nych osób ze sier rządzących, samo zaś 
przesilenie za czysto personalne. O no 
wym premjerze wyraził się w słowach 

Ostatnie to oświadczenie, uważane 
jest w Kownie za swego rodzaju po- 

bardzo przyjaznych, z czego można gróżki iż w każdej chwili dokonany być 
wnioskować, że partja wojskowa którą może nowy przewrót za pomocą armii. 
pr kóry 

A WOLDEMARAS NA CZELE „ŻELAZNEGO WILKA”. 

BERLIN. 1.10. (PAT). Korespondent kowieński „Vossische Ztg.* dono' 
si, iż Woldemaras porzucił plan wyjązdu na dłuższy pobyt zagranicę, stając 
otwarcie na czele organizacji faszystowskiej „Żelazny Wilk*, przy której po” 
parciu zamierza wszcząć walkę przeciwko nowemu rządowi Tubialisa. W ro- 
zmowie z redaktorem dziennika kowienskiego „Lietuvos Žinios“ Woldemaras 
miał zapowiedzieć szereg ostrych uwag krytycznych pod adresem nowego 
rządu i prezydenta Smetony. Z patosem oświadczył on: „Bezemnie nikt nie 
będzie w stanie kontynuować dotychczasowej polityki wobec życzeń polskich'* 

BOL WAW AOC AOR TZ TOA ZEŃ. ORT W PRROWANE ЛОУ К ЫАУа да ов AO 

Dzień wczorajszy w Sejmie 
Opozycja mobilizuje siły. 

WARSZAWA, I X. (Tel. wł. „Słowa”). W ciągu dnia dzisiejszego 
odbyły się zebrania plenarne wszystkich prawie klubów poselskich przy 
licznym udziałe posłów i senatorów. 

Pod przewodnictwem vicę-prezesa posła Marjana Košcialkowskiego, 
pod nieobecność niedomagającego prezesa pułk. Walerego Sławka, odbyło 
się pełne posiedzenie klubu B. B. W. R., Przewodniczący pos. Kościał- 
kowski wygłosił referat o sytuacji politycznej, prof. Krzyżanowski referat o 
sytuacji gospodarczej, poseł Potworowski o położeniu w rolnictwie a pos. 
Pacholczyk referat propagandowy. 

Po dyskusji, w której przemawiało szereg mówców, stwierdzano ko- 
nieczność ostrego wystąpienia przeciwko atakom opozycji przeciwko Marszał- 

w kowi Piłsudskiemu: 
Pod przewodnictwem posła Niedziałkowskiego obradował klub P.P.S. 

Poseł Niedziałkowski zdał sprawę z sytuacji politycznej, poczem  naszki- 
cował plan prac politycznych i ustawodawczych klubu z chwilą zebrania 
się Sejmu. Mówca przypomniał nadto uchwałę powziętą na ostatniem po- 
siedzeniu klubu stwierdzającą konieczność ustąpienia rządu premjera Swi- 
talskiego. Po krótkiem przemówieniu posła Czapińskiego klub P. P. S. 
przyjął do wiadomości sprawozdanie polityczne i plan prac na przyszłość. 

Stronnictwo Chłopskie obradowało również nad sytuacją polityczną 
a ponadto przygotowało grunt dla zapowiedzianej na jutro narady prze- 
wodniczących stronnictw „centrolewu' podczas której przedstawiciele socja- 
listów starać się będą o pozyskanie całej opozycji dla swego wniosku o 
wotum nieufności dla rządu premjera Switalskiego. Jak widač z ponižszych 
rezolucji uchwalenie wniosku takiego o ile będzie on postawiony uważać 
można za pewne. 

Wyzwolenie bowiem i N. P. R. postanowiły wniosek poprzeć a 
stronnictwo Chłopskie uchwaliło rezolucję nader ostrą, w której klub apro- 
buje w zupełności stanowisko prezydjum klubu co do odmowy wspėtu- 
czestnictwa w konierencji z p. premjerem i ministrem spraw wojskowych 
w Sprawie budżetu, jak też konferencji zaproponowanej przez 
prezesa Sławka w sprawie konstytucji ponieważ obie te sprawy mogą być 
produktywnie rozważane tylko na gruncie Sejmu, którego sesja mimo 
naglących i ważnych spraw niezostała dotąd zwołana. Klub uważa natych- 
miastowe zwołanie sesji Sejmu, zwłaszcza ze względu na katastrofalny 
stan rolnictwa i ciężki kryzys gospodarczy za rzecz konieczną i niecierpią- 
cą zwłoki. Klub uważa również niezwłoczną dymisję całego gabinetu i 
likwidację całego regime'u sanacyjnego za rzecz zupełnie dojrzałą, która 
kraj cały i wszystkie pracujące klasy ludności przyjmą z ulgą jako ustą- 
pienie ciężkiej zmory, która nasz kraj tak pod względem moralnym jak 
raaterjalnym dużo kosztuje. 

Rezolucja kończy się osobistemi wycieczkami pod adresem Marszałka 
Piłsudskiego. 

Treść tej rezolucji jak i uchwał innych klubów opozycyjnych wska- 
zuje wyraźnie na mobilizowanie sił dla wniosku o votum nieufności. Spra- 
wę wcześniejszego zwołania sesji „do czego się przedtem przygotowywała 
zjednoczona Opozycja, jak można przypuszczać została zaniechana. 

Rezolucja Zjednoczenia Pracy Wsi i Miasf 
POTĘPIENIE METOD OPOZYCJI, ZMIERZAJĄCEJ DO OBNIŻENIA AUTO- 

RYTETU MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
WARSZAWA. 1. 10. (tel. wł. „Słowa*). Dnia 1 października rb. odbyło się pod prze-, 

wodnictwem prezesa posła Marjana Kościałkowskiego posiedzenie zarządu głównego. 
Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast przy licznym współudziale posłów i senatorów Zjedno- 
czenia. Po referacie posła Kościałkowskiego na temat sytuacji politycznej i po obszernej 

i ożywionej dyskusji zarząd główny powziął następującą rezolucję: 
1) Zarząd Główny Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast piętnuje jak najsurowiej ataki 

opozycji, zmierzające do obniżenia i poderwania w społeczeństwie autorytetu Marszał- 

ka Piłsudskiego, którego imię związane jest nierozerwalnie z wskrzeszeniem demokraty- 
cznej Rzeczypospolitej i z dążeniami odrodzeńczemi Narodu, skrystalizowanemi w hasłach 
rewolucji majowej. 

2) Zarząd Główny Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast stwierdza niezmienną koniecz- 

ność dalszej konsolidacji czynników niepodległościowych z okresu przedwojennego i wo- 
jennego, stojących na gruncie przełomu majowego. W konsolidacji tych czynników Za- 
rząd Główny widzi najpewniejszą gwarancję wprowadzenia życia politycznego w Polsce 
na drogę istotnego i zdrowego rozwoju. 

3) Zarząd Główny Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast stwierdza, że obecna sytu- 
acja polityczna i gospodarcza wymaga stanowczych, szybkich i jasnych postanowień 
Rządu w porozumieniu z Blokiem Bezpartyjnym, któreby. prowadziły do rozstrzygnięc 
koniecznych dła Państwa. Jednocześnie wyraża pewność, że szczęśliwe przezwyciężenie 
obecnych trudności politycznych przyczyni się do rychłego i pomyślnego pokonania ró- 
wnież trudności gospodarczych oraz doprowadzi do zespolenia się wszystkich czynni- 
ków, poczuwających się do istotnej odpowiedzialności za przyszłe losy Państwa na grun- 

cie rzeczowego ustosunkowania się do konieczności reformy. ustroju. 
Jednocześnie zarząd główny postanowił zwołać zebranie zarządu głównego na dzień 

15 października dla omówienia spraw organizacyjnych oraz w miesiącu listopadzie rb. — 
rady naczelnej Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast. i x 

ARKA AIDS MS ka OPADA ATLAS TI La 4 

w przeddzień obrad Ligi Narodów w Gene Dziennik spodziewa się, iż nastąpi tu zmia- 
wie obecne dyrektorjum kompromisowe zo- 
stało utworzone. 

„ W ustąpieniu rządu Woldemarasa dzien- 
nik dopatruje się zwycięstwa kierunku poli- 
tycznego Prezydenta Państwa i w związku 
z tem rozważa możliwość zmiany obecnej po- 
lityki w stosunku do kraju Kłajpedzkiego. 

na ku lepszemu. Przypomina on, iż Prezydent 
był pierwszym gubernatorem kraju kłajpedz 
kiego i w jednym z odczytów, które podów- 
czas wygłosił, we właściwy sposób wypo- 
wiedział się przeciwko polityce rządu chrze- 
ścijańsko - demokratycznego w stosunku do 
kraju Kłajpedzkiego. 

  

zapowiada zmianę taktyki. 
risudski — czytamy po dłuższych wy- 

wodach — był na początku „człowiekiem 
Socjalizmu*, był — następnie — „człowie- 
kiem demokracji”, pragnął być „człowiekiem 
narodu”, stał się „człowiekiem prawicy spo- 
łecznej”. Walka obozu Piłsudskiego z naro- 
dową demokracją nie jest dzisiaj ani walką 
idei, ani walką interesów społeczno - gospo- 
darczych, ani walką dążeń klasowych; jest 
walką tradycyjno - osobistą, sentymentalną, 
przypadkową; tkwi w niej głęboka nieszcze 
rość wewnętrzna i... wzajemna. Walkę pra- 
wdziwą Piłsudski toczy z lewicą społeczną, 
przedewszystkiem z Polską Partją Socjali- 
styczną. Rozumieją to właściwie wszyscy. 
Różnica polega na tem, że p. Stanisław Mac- 
kiewicz w „Słowie wileńskiem pisze ótwar- 
cie i szczerze to, co jest prawdą, a inni pp. 
redaktorzy udają, że punkt istotny położe- 
nia stanowi jakiś „przypadek czy jakieś 
„nieporozumienie. 

„Wielkie Koło' zostało zamknięte. „Czło- 
wiek Socjalizmu* został „człowiekiem prawi- 
cy społecznej". 

Zdarzyło się tak, że właśnie ostatni arty- 
kuł józefa Piłsudskiego o Ignacym Daszyn. 
skim stanowił niejako ową „kroplę* przysło- 
wiową, co to przepełniła czarę. Och, nie 
chodzi tu wcale o żadne bzdury na temat 
„zakulisowej“ gry, albo rzekomego „oportu- 
nizmu takiej czy innej grupy towarzyszy; 
chodzi o fakt, że list „poświęcony* w grun- 
cie rzeczy Daszyńskiemu, przeciął ostatnią 
cieniutką nić... sentymentu, jaka łączyła je- 
szcze względnie zdawała się łączyć, Piłsud- 
skiego z jego przeszłością. 

akie są źródła naszego stosunku do Jó- 
zefa Piłsudskiego. Nie pomniejszamy jego 
roli w dziejach bohaterskiej epopei PPS.; nie 
pomniejszamy jego roli w legendzie Legjo- 
nów; nie pomniejsząmy jego roli, jaka Na- 
czelnika Państwa i jako obrońcy Niepodle- 
głości w r. 1920. Stwierdzamy tylko fakt: 

Piłsudski z r. 1905, z r. 1914, z roku 1918 
z r. 1920 należy do Historji; 

Piłsudski z r. 1926 — 1929 jest wodzem 
„Gasnącego świata* starej Polski, Polski 
związków ziemian, „Lewjatanów”, biurokra- 
cji i... „sanacji moralnej”. „Tamten Piłsud- 
ski jest częścią historji PPS. „Ten* Piłsudski 
jest taranem, który uderza w Socjalizm i w 
Di On stworzyl „pomajowy“ sy- 
stem rządzenia. On przewodzi tym, którzy 
stoją „po drugiej stronie Barykady*. 

W przededniu wałki decydującej trzeba 
powiedzieć jasno i otwarcie to, co jest pra- 
wdą”. - 

„ W ianeuchu przygotowań — орогу- 
cyjnych do „walki“ artykuł „Robot 
nika'* zajmuje swoje miejsce. Jest on w 
pewnym stopniu rezultatem artykułu 
Marszałka. Piłsudskiego i wyjaśnień 
marszałka Daszyńskiego i ma na celu 
zatrzeć to wrażenie jakie artykuł „Ga- 
snącemu światu* wywołał demaskując 
słabość i rozbicie lewicy szukającej za 
parawanem buńczucznie brzmiących 
zapowiedzi „decydującej walki", zbli- 
żenia i porozumienia z rządem. Oferta 
nieoficjalnie złożona przez Marszałka 
Daszyńskiego z ramienia łewicy została 
odrzucona i stąd nastrojone na żałosny 
ton przy .znanie się do znanej prawdy, 
że Marszałek Piłsudski już bardzo dar 
wno przestał być „człowiekiem socjali- 
zmu czy demokracji", 'a jest człowie- 
kiem Polski. Sz. 

Powróf ministrów z Poznania 

WARSZAWA, 1 X. PAT. Dziś o 
godz. 9ej min. 30 powrócił z Pozna- 
nia samolotem p. prezes Rady Mini- 

strów dr. Kazimierz Switalski. Tym 
samym samolotem powrócili p. mini- 
ster Kuehn oraz p. minister Matu- 
szewski z małżonką. 

Promocje na doktorów prawa 
uczonych zagranicznych 

WARSZAWA, 1 X. Pat, Dziś w uniwer” 
$ytecie warszawskim odbyła się uroczysta 
romocja na doktorów honorowych wydzią- 
lu prawnego RAPU wybitnych praw- 
ników zagranicznych: klenri Barthelemy 
(Paryż), Petro Bonfante (Rzym), Henri Ca- 
pitant (Paryż), baron Rafaele Garofalo (Ne- 
apol), Francois Geny (Nancy), lord Han- 
worth of Hanworth (Londyn), James Brown 
Scott (Stany Zjednoczone). wZ pośród wy- 
mienionych obecny był na uroczystości je- 
dynie prof. Barthelemy. Na uroczystość 
przybył również p. minister WR. i OP. 
Czerwiński i sprawiedliwości Car. Dyplomy 
doktorów honoris causa w zastępstwie nie- 
obecnych promowanych prawników odebra- 
li ambasadorowie Francji i Włoch oraz 
charges d'affaires Stanów Zjednoczonych 
i Anglji. 

Rozwiązanie rady i zarządu 
Kasy Chorych w Grudziądzu 
GRUDZIĄDZ, 1. X. Pat. W wyniku lu- 

strącji Kasy Chorych miasta Grudziądza, 
dokonanej dnia 28 ub. m. pizez ministra 
pracy i opieki społecznej płk. Prystora, 
dyrektor okręgowego urzędu ubezpieczeń 

p. Barański rozwiązał radę i zarząd Kasy 
Chorych w Grudziądzu, mianując jednocze” 
śnie komisarzem Kasy Chorych mjr. Kiu- 
charskiego, _cbecnego komisarza Kasy 
Chorych w Che/mie. Przyczyną ustanowie” 
nia komisarzą Kasy Chorych była deficy- 
A gospodarka dotychczasowego za- 
rządu. V 

fizmu, któremu rzekomo hołdują wład- 
cy dzisiejszej Rosji. Dla zadokumento- 
wania swego „umiłowania pokaju'* wy- 
bitni działacze sowieccy co pewien 
czas wygłaszają pełne patosu przemó” 
wienia na cześć światowego pokoju, 
powszechnego rozbrojenia i t.p. Pód- 
czas gdy w całem państwie odbywają 
się intensywne przygotowania da woj: 
ny, kiedy buduje się całe eskadry no- 
wych samolotów wojennych, kiedy w 
całem państwie odbywa się zbiórka na 
„fundusz obrony”, kiedy na zachodniej 
granicy brzmią działa manewrującej ar 
mji, — odpowiedzialni, działacze sowec 
cy przemawiają do ludu, gloryfikując 
pokój i dowodząc w sposób dość nat- 
wny, że „wojenizacja'* odbywa się je- 
dynie w imię pokoju, że wzmożone tem 
po przygotowań wojennych jest jedy- 
nie konsekwencją starej zasady: „„Prag- 
niesz pokoju — szykuj się do wojny"... 

Wielce charakterystyczne dla isto 
tnych nastrojów, panujących w miaro- 
dajnych sferach sowieckich, są dwa 
przemówenia, które w tych dniach na 
dwu krańcowych punktach rosyjskiego 
kolosa wygłoszon e zostały przez wy- 
bitnych działaczy wojskowych. Na Dar 
lekim Wchodzie przemawiał publicznie 
głównodowodzący armią wschodnią 
Blucher, na zachodniem pograniczu 
ZSSR wystąpił w roli mówcy komisarz 
dla spraw wojskowych Woroszyłow. 

Przemówienie Bluchera wygłoszo- 
ne na publicznym wiecu w Chabarow- 
sku, ożywione jest duchem wojennym. 
Między innemi oświadczył Blucher, że 
generałowie chińscy szykują się gorącz- 
kowo do wojny z ZSSR, że jednak ar- 
mja czerwona potrafi dać im należytą 
odprawę. W chwili obecnej, — według 
słów Bluchera, — armja czerwoną go 
tuje się do przezimowania na Dalekim 
Wschodzie. 

Przemówienie Bluchera w drodze 
radjowej zakomunikowane zostało do 
opublikowania redakcjom wszystkich 
pism sowieckich. Wkrótce jednak por 
tem odpowiedzialni działacze widocz- 
nie ze względów politycznych przyszli 
do wniosku, że lepiej będzie nie zazna- 
jamiać szerokiej opinii z wywodami ge- 
nerała tak że w następnym komunika- 
cie Radja moskiewskiega wystosowano 
do redakcyj zakaz publikowania nada- 
nej mowy Bluchera. 

Bardziej umiarkowane w tonie i tre- 
ści było przemówienie Woroszyłowa, 
wygłoszone przezeń przed kilku dniami 
na zachodnich kresach Rosji. Woroszy- 
łow bawił na pograniczu rosyjsko - pol- 
skiem z racji odbywających się tam do- 
rocznych manewrów armji czerwonej, 
a przez kilka dni brał w nich nawet 
czynny: udział w charakterze zwykłego 
czerwonogwardzisty. W mundurze 
czerwonego szeregowca  Woroszyłow 
uczestniczył w operacjach jednego z od 
działów sowieckich. Dnia 2 września 
przywdziawszy z powrotem mundur 
dygnitarza wojskowego, Woroszyłow 
wystąpił z wielkiem przemówieniem na 
plenarnem posiedzeniu sowietu miej- 
skiego miasta Bobrujska. 

W czasach ostatnich krążyło po Ro- 
sji tyle pogłosek o rychłym wybuchu 
nowej „wielkiej wojny** że Woroszy- 
łow uważał za wskaazne w przemówie- 
niu swem temat ten poruszyć. Między 
innemi powiedział Woroszyłow w Bo- 
brujsku: „W związku z manewrami mo 
gą nam przypisywać zamiary wojenne. 
Byłoby to: jednak niesłuszne, bowiem 
zajmowaliśmy i w dalszym ciągu zaj- 
mujemy: pozycje pokojowe. Naszem:ha- 
słem jest: „Wzmacniaj obronę, czuwaj, 
sam nie napadaj, ale staraj się wzmoc- 
nić siłę armji czerwonej i wzma* 
cniaj swe gospodarstwo socjalistycz- 
ne“. 

W dalszym ciągu swego przemówie 
nia Woroszyłow dał charakterystykę ar 
mji czerwonej, mówiąc, między innemi, 
że „armja czerwona stale się polep- 

sza”. W tym roku, — zdaniem Woro- 
szyłowa, — Rosja mogła się przeko- 

nać, że czerwonogwardziści opanowali 

już sztukę wojenną. Jej sukcesy w tym 
kierunku są olbrzymie. 

Tak więc, na wschodniej i zachod- 
niej granicy Rosji rozlega się w chwili 
obecnej brzęk broni. Na zachodzie sta- 
rają się stłumić go przemówienia poko- 
jowe, na wschodzie potęguje go roz- 
wój t. zw. „małej wojny”. Radjo mo- 
skiewskie donosi o nowych utarczkach 
na granicy mandżurskiej. Dnia 23 wrze 
śnia! — jak donoszą z Moskwy„— woj- 
ska chińskie ponownie zaczęły ostrze: 
liwać oddziały rosyjskie oraz parostat- 
ki na rzec.e Amuf. Dwa oddziały bia- 
łogwardzistów przekroczyły granicę 
i zaczęły się posuwać naprzód na te- 
rytorjum rosyjskiem. Jaki przebieg mia 

W związku z ponownem  ożywie- 
niem ma pograniczu _ mandżurskiem, 
władze wojskowe ZSSR zarządziły po- 
wołanie pod broń pospolitego rusze- 
nia w okręgu Chabarowskim i Włady- 
wostockim. Oddziały te narazie prze- 
znaczone będą do pełnienia służby po- 
mocniczej za frontem, gdzie armja 50- 
wiecka zamierza przezimować. 

Dekoracja zasłużonych 

POZNAŃ, 1-10. PAT. Wczoraj, w dniu 
zamknięcia wystawy o godz. 17 odbyia się 
uroczysta dekoracja członków zarządu dy- 
rekcji P. W. K. oraz jej pracowników. W 
sali Tronowej Zamku, obok portretu Marszał- 
ka Piłsudskiego stanęli przedstawiciele rządu, 
naprzeciw zaś ustawili się odznaczeni. P. 
prem. Świtalski przemówił krótko do zebra- 
nych, oświadczając, że w imieniu i z polece- 
nia Pana Prezydenta wręcza im dekoracje, 
jako dowód uznania za ich usilną i wybit- 
ną pracę dokoła zorganizowania P. W. K., 
poczem min Kiihn odczytał listę odznaczo- 
nych, którym premjer wręczył dekoracje. 
Wielką wstęgę Polonia Restituta otrzymali: 
prezes rady głównej P. W. K., prezydent m. 
Poznania Ratajski oraz prezes zarządu i na- 
czelny dyrektor Wachowiak. Prezes Samul- 
ski odznaczony został krzyżem Komandor- 
skim z gwiazdą. Pozatem nadano cały szereg 
krzyżów komandorskich i oficerskich orderu 
Polonia Restituta i 11 krzyžow zasługi. Po 
otrzymaniu dekoracyj przemówił naczelny 
dyrektor P. W. K. Wachowiak, dziękując za 
odznaczenia w imieniu własnem i swoich 
współpracowników. 

  

Uroczyste ogłoszenie nagród 
dla wystawców 

POZNAŃ, 1-10. PAT. W poniedziałek, 
dnia 30 b. m. o godz. 10 w westibiulu re- 
prezentacyjnym wystawy, odbyło się uroczy= 
ste ogłoszenie nagród, przyznanych wystaw- 
com przez sąd wystawowy oraz przez Mini- 
sterstwo Przemysłu i Handłu. W uroczysto- 
ści tej wzięli udział Rada Główna P. W. K., 
zarząd i dyrekcja wystawy, przedstawiciele 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Instytutu 
Eksportowego i t. d. Uroczystość rozpoczęło 
przemówienie prezesa Rady Głównej p. Cy- 
ryla Ratajskiego, który po podkreśleniu zna- 
czenia chwili oświadczył, że sąd wystawo- 
wy za przykładem zagranicy kierował się 
przy rozdziale nagród opinją niezałeżnych od 
władz wystawy komisyj, złożonych z fa- 
chowców. Ponieważ poziom eksponatów był 
bardzo wysoki, przyznano dość znaczną 
ilość nagród, a mianowicie 1514, z o 322 
medale złote, 487 medali srebrnych, me- 
dali bronzowych oraz 81 listów pochwalnych 
394 dyplomów zasługi i 305 dyplomów uzna- 
nia. życzeniem rozwoju gospodarczego przed 
siębiorstwom, które wystawiły na P. W. K. 
oraz okrzykiem na cześć wystawców, zakoń- 
czył p. prezydent Ratajski swoje przemówie 

nie. Następnie została odczytana lista odzna- 
czeń. Poł skończeniu ogłaszania odznaczeń, 
wydanych przez sąd wystawy, naczelnik wy- 
działu Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. 
Tadeusz Stągajło odczytał listę przyznanych 
przez rząd poszczególnym wystawcom na- 
gród. Lista ta zawiera około 1000 firm prze- 
mysłowych i przedsiębiorstw rolniczych. Sze- 
reg dalszych odznaczeń, wydanych przez 
rząd, zostanie ogłoszony w terminie później- 
szym. Uroczystość zakończyło przemówienie 
dyrektora państwowego Instytutu  Ekspor- 
towego p. Turskiego. 

Min. Grefzianu przybył już do 
Warszawy. 

WARSZAWA, 1 X. PAT. Dziś ra- 
no przybył do Warszawy rowomia- 
nowany minister pełnomocny Rumunji 
w Polsce Georges Cretztanu. — Mini- 
ster został powitany na dworcu przez 
posła polskiego w Bukareszcie p. 
Szembeka, członków poselstwa ru- 
muńskiego z chargć d' affaires p. 
Davidescu, przedstawicieli _Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych | licznych 
dziennikarzy polskich. 

busfracja Kasy Chorych w. Kra- 
kowie 

KRAKÓW, 1X. PAT. Bawiący tu mini- 
ster pracy i opieki społecznej Prystorzzwie- 
dził w ciągu dnia wczorajszego biura i am- 
bułatorja Kasy Chorych oraz zakłady wy- 
chowawcze. Minister przyjął w gmachu wo- 
jewództwa deputację, która przedstawiła p. 
ministrowi postulaty Związku Lekarzy Kas 
Chorych, w szczególności podniosła: spra- 
wę umowy pomiędzy lekarzami a Kasami 
Chorych. Pan minister bardzo życzliwie 
przyjął do wiadomości postulaty Związku. 

EEC ATC WEWN IK ZEE WWEK) 

Pożar fabryki fomiern 
HELSINGFORS, 1 X.PAT. Wczo- 

raj wieczorem w fabryce fornieru jed- 
nej z największych w Finłandji wy- 
buchł pożar, skutkiem czego spłonęła 
cała fabryka. Zniszczone zostały rów- 
nież wszystkie materjały. Straty wy* 
noszą 50 miljonów marek. 

Katastrofa kolejowa 
KOWNO, 1. X. Pat. Onegdaj o godz. 

2 min. 45 w nocy na stacji Rastakiszki wy- 
dzrzyła się katastrofa kolejowa, mianowi- 
cie pociąg towarowy najechał na stojący 
ne torze pociąg osobowy. 4 wagony ul:- 
gły zniszczeniu, a parowozy obu pociąuów 
zostały uszkodzone. Wypadków z ludźmi 
nie było.



  

ECHA KRAJOWE 
  

Mówa senatora Wańkowicza ma przyjęcia Prezydenta w Szczaczynie 
Dostojny Panie Prezydencie! 

Radosne i wiełkie dni przeżywa woje- 

wództwo nasze — dni kiedy oto miało za- 

szczyt i szczęście witać w granicach swoich 

Najwyższy Majestat Rzeczypospolitej vw 

Twej Dostojny Panie Osobie! — dni nieza- 

pomniane, podczas których mieliśmy  Spo- 

sobność okazać Ci jak głębąko tkwi w 5ег- 

cach naszych miłość do Ojczyzny naszej — 

do Państwa naszego. Z 

I widziałeś Panie kraj nasz — jego rów- 

niny rozległe — jego miasta, sioła i dwory— 

widziałeś Owoce pracy dokonanej w ciągu 

lat dziesięciu — a także i te liczne braki i 

biedy, których usunięcie dziesiątków lat pra- 
cy wytężonej wymagać będzie. Widziaieś 

kraj biedny — upośledzony jeszcze pizez 

politykę zaborców — zniszczony przez wiel- 

ką burzę dziejową, co się nad połami jego 

przetoczyła, — a następnie przez wojnę 1919 

—20 roku, — kraj, który łat temu dziesięć 

odłogami stał a wśród nich zgliszcza i ruiny 

o dawnych siedzibach tudzkich 1 minionej 

zamożności świadczyły. 
Lecz kraj ten, tak ciężko doświadczony 

nie upadał na duchu. Gdy zaświtała mu ju- 

trzenka wolności — a zbrojne ramię Rze- 

czypospolitej od najazdu wroga uwolniło — 
stanął do pracy — ufny w przyszłość, by 
wspólnym wysiłkiem mieszkańców  džwig- 
nąć się z upadku — by nie ciężarem być 
dla państwa — lecz przeciwnie — dodać i 
naszą cegiełkę do budowy gmachu tego 
Państwa potęgi i chwały. : 

Praca ta ciężką była i mozolną — na 
własne tylko siły rachować mogliśmy — bo 
zbyt był wówczas mało zasobny Skarb nasz 
— aby mógł z wydatną — mimo najlep- 
szych chęci pośpieszyć pomocą. 

Wyniki tej pracy widziałeś  Dostojny 
Panie doświadczonem okiem męża, który ży- 
cie swe pracy właśnie poświęcił, — ujrzałeś 
budujące się miasta — uprawne łany — bie- 
lejące osiedla — szkoły i szpitale — gma- 
chy publiczne i drogi. Wiemy dobrze, że to 
początek dopiero — że ołbrzymią musimy 
przebyć drogę, jeśli chcemy stanąć na równi 
z kwitnącemi dzielnicami Rzeczypospolitej 
— lecz to nas nie przeraża. Gotowiśmy do 
dalszych wysiłków i wierzymy głęboko — 
że nie pójdą one na marne o ile sprzyjać 
im będzie atmosfera pokoju dla pracy po- 
ważnej „niezbędna. Pokoju zewnętrznego i 
wewnętrznego. Pokój zewnętrzny gwaran- 

tuje nam powaga Państwa naszego na tere- 
nie międzynarodowym zdobyta — armia 
nasza dzielna, którąśmy tak niedawno na 
tym terenie podziwiać mogli — wreszcie 
duch nieugięty narodu całego — narodu co 
w każdej chwili gotów jest życie swe złożyć 
w obronie nietykałności granic Rzeczypospo- 
litej. 

Lecz pragniemy też pokoju wewnętrz- 
nego. A pokój wewnętrzny to zaprzestanie 
walk i nienawiści partyjnych i socjalnych — 
to zgoda szczepów terytorjum Państwa na- 
szego zamieszkujących — to  braterskie 
współżycie obywateli różnych klas, wyznań, 
i narodowości — to zespolenie wszystkich 
wysiłków dla jednego celu: — wielkości, do- 
brobytu i potęgi Państwa. 

Środki zaś do tego ideału to, oprócz 
dobrej woli obywateli — jest silna władza 
wykonawcza, celów swych świadoma, 
wszystkich obywateli w równym mająca za- 
chowaniu — bo równe dla wszystkich pra- 
„wa — lecz i równe obowiązki — to trady- 
cyjna nasza tolerancja religijna i narodowa, 
uwarunkowana jedynie bezwzględną lojalno- 
ścią wobec Państwa mniejszości wyznanio- 
wych i etnicznych — jednem słowem naj- 
szerzej pojęta sprawiedliwość państwowa, 
połączona z sunowem przestrzeganiem za- 
sad ładu i porządku. A oprócz tego i w nie- 
mniejszej mierze to przewidująca,  konse- 
kwentna i stała polityka ekonomiczna — 
która każdej dziedzinie pracy — każdej dzie- 
dzinie wytwórczości — zaś w pierwszym 
rzędzie tak osobliwie dla tego kraju ważnej 
wytwórczości rolniczej, opłacalność — a za- 
tem i dobrobyt ludności zapewnić winna. 

W tak wytworzonej atmosferze pokoju 
praca nasza niechybnie przyniesie owoce. 

Wiemy tu wszyscy, Dostojny Panie Pre- 
zydencie, iż w głębokiej wierze swojej, w 
niezmiernem ukochaniu Ojczyzny czerpiesz 
natchnienie do sterowania Państwem w ta- 
kim właśnie kierunku — i niemasz wśród 
nasz nikogo, coby cię za to nie kochał i 
nie podziwiał. 

.. To też gdy dzisiaj szczęście mamy go- 
ścić Cię u siebie w tym najmłodszym z po- 
wiatów Rzeczypospolitej, zechciej uwierzyć, 
że hołd Ci składamy nietylko z uczucia naj- 
wyższego szacunku, jako dla Głowy Pań- 
stwa naszego — lecz i przedewszystkiem z 
głębi wdzięcznych serc naszych. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
żyje! й 

niech 

  

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod 
budowę schroniska w Trokach 

W niedzielę ubiegłą Wileński Od- 
dział Ligi Morskiej i Rzecznej obcho- 
dził uroczystość poświęcenia kamie- 
nia węgielnego pod budowę Schroni- 
ska — przystani w Trokach. Projekt 
budowy schroniska jako placówki 
koniecznej dla rozwoju prac Ligi 
powstał w przeszłym roku. Jedno- 
cześnie ukonstytuował sią komitet 
budowy z p. wicewojewodą Kirtikli- 
sem, jako prezesem na czele. Dziś już 
budowa rozpoczęta i niewątpliwie w 
następnym roku schronisko oddane 
zostanie do użytku publicznego. 

Mimo, że organizatorzy uroczys- 
tości nie zapewnili prasie Środków 
lokomocji trafiamy do Trok. Przycho- 
dzi tu z pomocą przedstawicielstwo 
samochodów „Durant“, dając ele- 
gancką landoletkę. 

Pogoda sprzyja. Wyjeżdżamy z 
Wilna, mijamy piękną serpentynę ko- 
ło Ponar, kawałek objazdu, Wakę, 
Landwarów i już jesteśmy w Trokach. 
Orkiestra gra. Na brzegu tłumy. 
Przepływamy łodziami na półwysep, 
gdzie stanie schrąnisko. Dookoła iun- 
damentów wznosi się las masztów z 
różnobarwnemi chorągwiami. 

Za chwilę przybywa p. wojewoda 
Raczkiewicz w towarzystwie p. prezy: 
denta Folejewskiego, kuratora Pogo- 
rzelskiego, JE. M ftiego dr. Szynkiewi- 
cza Oraz przedstawicieli władz i spo- 
łeczeństwa. 

Zabiera głos prezes komitetu bu- 
dowy p. wicewojewoda Kirtiklis. Pa 

' powitaniu obecnych i omówieniu idei 
przewodniej Ligi, zwraca się do p. 
Wojewody ze słowami: Panie Woje- 
wodo! Melduję posłusznie, że zadanie 
nasze na rok obecny wyznaczone wy- 

W Żłobku 
Przyzwyczailiśmy się wszyscy, że 

Żłobek im. Maryi mieści się stale i nie: 
odmiennie przy ul. Sierakowskiego w 
ładnym, murowanym domku, stanowią” 
cym własność dr. Legjejki. 

  

  

pełniliśmy. W roku przyszłym nie: 
złomną wolą naszą, a Twoją pomo- 
cą stanie schronisko dla pożytku i 
dobra Państwa. Przemówienie swoje 
zakończył p. wicewojewoda okrzykiem 
na cześć Rzeczypospolitej i wód wi- 
leńskich. 

Następnie przemawiali: prezes Wil. 
Okr. Oddziału Ligi p. Kurator Pogo- 
rzelski, prezes Rady Naczelnej Ligi 
p. Krzyżanowski oraz w imieniu ko- 
misji badań jezior trockich prof. Ry- 
dzewski, który też wręczył zarządowi 
oddziału pierwszą mapę głębokości 
jezior trockich. 

Po przemówieniach miejscowy pro: 
boszcz ks. Milukiewicz dokonał ро- 
święcenia kamienia węgielnego, a Ści- 
ślej mówiąc zaczątków murów. 

Po dokonaniu poświęcenia zebrani 
wrócili łodziami na starą przystań 
aby następnie udać się na górkę, gdzie 
odbyło się wręczenie dyplomów na 
sterników uczestnikom kursu żeglar- 
skiego, zorganizowanego latem przez 
Zarząd Oddziału. 

Po rozdaniu dyplomów spuszczo- 
no banderę na znak zamknięcia se- 
zonu nawigacyjnego. | 

Uroczystości zakończone zostały 
wspólnym obiadem w kasynie baonu 
K. O. P'u. 

Skromna ta napozór uroczystość 
ma niemałe znaczenie. Powstanie 
schroniska będzie miało ogromne 
znaczenie nie tylko dla rozwoju tury- 
styki ale ii wprowadzenia w czyn idei 
przewodniej Ligi Morskiej i Rzecznej, 
jaką jest przygotowanie młodych kadr 
pracowników do walki na morzu i o 
morze. "T. 

im. Maryi. 
Ukazały się listy otwarte @о @та 

Legiejki podpisane przez T-wo opieki 
nad dziećmi, prowadzące, jak wiado- 
mo, Żłobek im. Maryi, obok takich in* 
stytucyj wychowawczych, jak: Przed- 
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Pogrzeb kardynała Dubois 
PARYŻ, 1 X. PAT. W dniu dzisiejszym odbył się z wielką uroczy- 

stością pogrzeb kardynała Dubois. Na nabożeństwie żałobnem w katedrze 

obecni byli przedstawiciele prezydenta republiki, członkowie rządu, liczni 

przedstawiciele izb ustawodawczych, człoukowie korpusu dyplomatycznego, 

kardynałowie, biskupi oraz tłumy publiczności. 

Zwłoki kardynała Dubois spoczęły w krypcie katedry 
Notre Dame. 

PARYŻ, 1 X PAT. Wczoraj wszystkie wejścia do katedry Notre Dame 

zostały zamknięte i w obecności wyłącznie duchowieństwa trumnę kardy- 

nała Dubois złożono w krypcie, gdzie spoczywają ciała wszystkich arcy- 

biskupów Paryża. 

(UT ES VISI OO III IS WO i KI k IS K SIELA, 

Sprawa rozrachunku polsko-niemieckiego 
W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO. 

GENEWA. 1.10. (PAT). W dniu 26 września skończyły się w Genewie obrady ko 

misji z art. 312 traktatu wersalskiego, mającej na celu opracowanie w sprawie rozrachun- 

ku polsko - niemieckiego w zakresie górnosląskiego ubezpieczenia górniczego zaleceń 

dla Rady Ligi Narodów. W pracach komisji brali udział z ramienia rządu polskiego dy- 

"rektor Horowitz, jako członek komisji i prof. Sułkowski, jako jego zastępca, radca: mini- 

sterjalny Fischlowitz z ramienia Min. Pracy i Opieki Społecznej, oraz dyrektorowie Potyka 

i Okołowicz z .ramienia zainteresowanych górnosląskich instytucyj ubezpieczeniowych 

Komisja większością trzech członków niezależnych oraz członka polskiego przy wstrzy- 

maniu się od głosowania członka niemieckiego uchwaliła zalecenie, przyznające Polsce 

nieruchomości byłych niemieckich instytucyj ubezpieczeniowych położone w Polsce O 

wartośc książkowej około 12 milj. marek oraz półtora milj. marek złotych w gotówce. 

Ponadto przyznano Polsce wierzytelności hipoteczne oraz wierzytelności ze skryptów dłuż 

nych i zdeponowane w Szwajcarji papiery wartościowe wartości około 5 milj. marek 

złotych, co stanowi 3/4 objektów wartościowych dawnej ilości instytucyj ubezpieczenio- 

wych na Górnym Śląsku, 

Plebiscyt niemiecki przeciwko pianowi Younga 
Komunikat rządu Rzeszy 

BERLIN, 1 X. PAT. W zwiątku z urzędowym plebiscytem przeciwko 

planowi Younga rząd Rzeszy ogłasza komunikat, w którym, powołując 

się na zgodną opinję przeważającej większości narodu niemieckiego, wyra- 

ża przeświadczenie, że poprawa sytuacji zewnętrzno-politycznej Niemiec da 

się osiągnąć jedynie stopniowo przez wytrwałe rokowania. Wskazując na 

niemożaość uszczuplenia praw konstytucyjnych, rząd ogranicza się do pod- 

kreślenia, że akt plebiscytowy może się tylko przyczynić do zaostrzenia 

sporów politycznych. 

Pozytywny wynik rozmowy Hendersona 
z Dowgalewskim ‘ 

LONDYN. 1.10. (PAT). Po dzisiejszej rozmowie Dowgalewskiego z Hen 

dersonem ten ostatni oświadczył, że rozmowa doprowadziła do porozumienia 

w sprawie procedury, która: wejdzie w życie z chwilą całkowitego wznowienia 

stosunków dyplomatycznych między Anglją i Sowietami. 
Procedura ta dotyczy wszystkich kwestyj, będących w zawieszeniu, w 

tej liczbie i kwestji propagandy. 

Warunki sojuszu francusko-niemieckiego 
PARYŻ. 1. 10. (PAT). Rochberg zakomunikował przedstawicielowi 

agencji Havasa warunki, jakie zaproponował w celu zawarcia sojuszu fran- 

cusko - niemieckiego: 1) wzajemne związanie interesów głównych przemy” 

słów obu krajów, 2) porozumienie wojskowe, przyczem siły zbrojne Niemiec 

miałyby wynosić 3/5 sił zbrojnych francuskich, sztab generalny francusko” 

niemiecko - belgijski. Rochberg dodał, że naszkicował te warunki w swej roz- 

mowie z marszałkiem Fochem. Marszałek Foch oświadczył, że sojusz wojsko: 

wy połączony z wzajemnem powiązaniem interesów państwowych, uniemožli 

wilby nową wojnę. 3) Ewakuacja Nadrenji. 4) prowizoryczne utrzymanie za- 

wartych układów w sprawie odszkodowań, 5) zwrot Gdańska i korytarza ро- 

morskiego, wolna żegluga na Wiśle, stworzenie wspólności interesów prze” 

mysłowych na Górnym Śląsku z utrzymaniem status quo terytorjalnego; przy- 

stąpienie Polski do sojuszu. 
Inne warunki przewidują utrzymanie bez zmian granic zachodnich, za” 

niechanie veta w sprawie Anschlussu Austrji do Rzeszy, niemożliwość przy” 

stąpienia Anglji do sojuszu. Rochberg dodaje, że taki sojusz czyniłby możli- 

wą przyjźń niemiecko - polską i wzmocniłby pozycję Polski w stosunku do 

bolszewizmu. Francja i Niemcy — oświadczył Rochberg — bez jednego wy- 
strzału armatniego mogłyby wskrzesić imperjum Karola Wielkiego. 

KRĄŻOWNIKI POWIETRZNE 
STEROWCE NIEMIECKIE W CZASIE WOJNY. — OPINJA ADMIRAŁA JEL- 

  

| poemia P.wo „TRANSWIL yu 
WILNO, II Raduńska 16, tel. 862, adres dla przesyłek wagonowych: 

T-wo „TRANSWIL* Wilno, Bocznica Raduńska. 
Załatwia wszelkie czynności Bocznicy: wyładunek, 

racja, magazynowanie i zwózkę. 
Składy murowane, piwnice, 

DZIĄŁ WĘGLOWY: cook Ф GÓRNOŚLĄSKICH 
najlepszych kopalń na dogodnych warunkach z dostawą od 1 tonny 

w plombowanych wozach. : 

Uwadze właścicieli autobusów i samochodów! 
Przy bócznicy znajduje się olbrymia szopa zdatna na garaż dla 

większej ilości maszyn. 
‚МЛЕГЕНОИРАЧЫНИТУТСГ ИАЛО РВЕДЬЫЙ ЗОУ 

nowy dach mad głową sobie znalazł, 
co więcej — dach własny i że się pod 
nim od lipca rozlokował. 

Korzystając z pierwszej okazji, po” 
prosiłem panią Jadwigę Brensztejnową 
o zezwolenie na odwiedzenie Żłobka, 
w nowej jego siedzibie, dla napisania 
o nim słów kilku. 

Oczywiście, w.co ani ja sam, ani 
nikt wogóle nie wątpił, zezwolenie o- 
trzymałem i w teń sposób stało się, 
żem ostatniej niedzieli, południową po- 
rą, na zwierzyniec, na Fabryczną ulicę 
pomknął w odwiedziny, — z wizytą do 
żłobkowej dzieciarni. 

* kok 

Dokładnie u wyłotu ulicy Jasnej na 
Fabryczną w głębi obszernego podjaz- 
du, wśród starych drzew i krzewów 
stoi dworek. Nie jest ani stylowy, ani 
specjalnie piękny, ałe za to bardzo mi- 
ły, a z konturów zewnętrznych sądząc, 
dość obszerny. 

Witają mnie u wstępu w żłobkowe 
królestwo, naszczekiwania dwuch bry- 
tanów. 

Już się tylko oglądam, w jaki spo” 
sób całość swej skromnej garderoby 
w bezpieczne miejsce donieść, gdy sły- 
szę czyjś zbawczy głos odwołujący 
„Žuczka“ i „Bukietkę“. 

Pytam o panią Moncewiczównę, kie 
rowniczkę żłobka. 

— Owszem, jest — słyszę odpo" 
wiedź. 

7а chwilę w zacisznym pokoiku, 

  

naładunek, aseku- 

szopy i place. 

9:IP-0 

LICOE. — STERAWCE I AEROPLA NY. — BEZPIECZEŃSTWO STEROW 
CÓW NAD LĄDEM I MORZEM. р 

Nadzwyczajne wyniki, osiągnięte w 
ciągu kilku ostatnich mięsięcy przez nie 
miecki sterowiec „Graf Zeppelin“ wska 
zują niedwuznacznie (mimo rozgłośnej 
dyskusji na temat rozbrojenia na mo* 
rzu i na lądzie) na olbrzymie znaczenie 
tego krążownika powietrznego dla przy 
szłej floty wojennej. 

W. czasie wielkiej wojny Niemcy czę 
sto korzystali z wielkim sukcesem z u- 
sług sterowców, jako jednostek wywia- 
dowczych w szerokim bardzo promie- 
niu. Może nie osiągnęli wszystkiego, co 
się spodziewali osiągnąć, przyznać je* 
dnak należy, że Anglicy stracili wiele, 
nie posiadając w składzie swej floty 
tego rodzaju statków napowietrznych. 

_ Na samym początku wojny Niemcy 
mieli tylko jeden taki sterowiec. W pół 
roku potem już sześć, 'a pod koniec. 
1915 roku całą tlotylję, składającą się 
z dwunastu sterowców. Anglicy zaś nie 
posiadali nic, bo konstrukcja cała była 
naówczas bardzo skomplikowana i ko- 
sztowna i zimprowizować się nie dała. 

Admirał Jellicoe powiedział wtedy, 
że jeden taki sterowiec w czasie walki 
morskiej znaczy więcej, niż dwa lekkie 
krążowniki. Już wtedy tak je oceniano, 
gdy były dopiero w pierwszem stadjum 
swego istnienia, bez dzisiejszych udo= 
skonaleń. 

W czasie wojny sterowce niemiec- 
kie niejednokrotnie ratowały sytuację 
i swemi spostrzeżeniami kierowały 
szczęśliwie całym ruchem floty mor” 
skiej, albo ostrzegały ją przed grożą- 
cem niebezpieczeństwem. 

Tak było 1 lipca 1916 roku, gdy о 
godz. 5 rano sterowiec L II spostrzegł 
zdaleka całą eskadrę 12 pancerników 
angielskich w towarzystwie licznych je 
dnostek bojowych mniejszych i mógł 
zasygnalizować dokładnie ich położe- 
nie pośrodku linji Tersheling — Horn- 
sreef. 

W kilka minut później odkrył drugą 
grupę okrętów angielskich, na północ 
od pierwszej eskadry i, mimo silnego 
ognia 21 pancerników i całej floty: 
lji wojennej, nie ustępował ze stano” 
wiska, pozostając poza linją obstrzału 
i nie stracił kontaktu ze swem dowódz- 
twem, które w ten sposób było poinfor 
mowane doskonale o każdym ruchu 
nieprzyjaciela. 

Innym razem, dn. 17 sierpnia 1916 
r., eskadra niemiecka wyjechała na peł 
ne morze, otrzymując dokładną informa 
cję ze sterowców, które w ten sposób 
zabezpieczały ją zupełnie i pozwoliły 
na szczęśliwe posunięcia taktyczne. 

Wreszcie wszystkie ruchy tloty an* 
gielskiej na morzu były zawsze odkry- 
wane zawczasu przez sterowce na ta- 
kiej odległości, na jaką nie mógł sobie 
pozwolić żaden aeroplan. 

Cóżby to było dzisiaj, gdy Zeppe* 
lin może już bez wielkiego trudu okrą* 
żyć cały Świat w ciągu niewielu dni! 

Wprawdzie i aeroplany w rozwoju 
swoim zaszły już daleko, lecz — jak 
to wykazały ostatnie dwie podróże Zep 
pelina przez Atlantyk i dokoła świata— 
na dalszych dystansach Zeppelin za- 
wsze jeszcze przewyższa aeroplan. 

Długo jeszcze 'aeroplan, choć bar 
dziej szybki i mniej kosztowny, nie do* 
równa sterowcowi w wypadkach dale- 
kich raidów, chyba że będzie eskorto* 
wany przez specjalny okręt z pokładem 
dla startowania samolotów. Ale okręt 
taki robi tylko 30 do 35 węzłów na 
godzinę, a kosztuje niewiele mniej, niż 
sterowiec. 

Wielka jednak istnieje różnica bez* 
pieczeństwa sterowca, jako obserwato“ 
ra lub miotacza bomb, gdy się znajduje 
nad lądem albo nad oceanem. 

Nad lądem baterje specjalne i aero: J 
plany  nieprzyjacielskie są dla niega 

śmiertelnym i bardzo niebezpiecznym 
wrogiem. Lecz, gdy sterowiec porzuci 
brzegi i wydostanie się nad wodę, jest 

   

już zupełnie bezpieczny. Nie dosięgną 
go pociski armatnie i nie pogonią tak 
daleko lekkie bojowe samoloty. Tem 
bardziej, że dzisiaj już tak jest skon- 
struowany, że może na swoim pokła- 
dzie przenosić eskadrę samolotów które 
rozszerzają promień jego widzenia i 
skutecznie bronią go przed skrzydiate- 
mi nieprzyjaciół mi. 

Tem się tłumaczy fakt, że państ- | 
wa, dla których flota jest wszystkiem, 
jak Stany Zjednoczone i Anglja, budują 
teraz gwałtownie olbrzymie sterowce 
na wzór Zeppelina niemieckiego. 

Tak spokojny, zdawałoby się i nie- 
winny pasażerski olbrzym, który dzisiaj 
entuzjastycznie witany był wzdłuż ca- 
„ego Świata, w razie wojny może sig“ 
stać pierwszorzędnym czynnikiem wy- 
wiadów strategicznych i taktycznych, 
od których może zależeć los całych wieł 
kich ilot oceanicznych. B. 
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20-ty dzień ciągnienia. 

25000 zł. wygrał n-r: 141933 
15000 zł. wygrał n-r: 184649 
10000 zł. wygrały n-ry: 18643 26152 

176241 
5000 zł. wygrały n-ry: 85235 136224 

149318 172809 
3000 zł. wygrały n-ry: 27400 31976 

35937 36992 41418 11418 114846 142858 

2000 zł. wygrały n-ry: '1070 ,56422 
84000 112106 113071 145857 

1000 zł. wygrały n-ry: 27430 33142 
34891 50415 57697 59621 74711 100281 
104530 171544 175341 

Po 600 zł. wygrały ;n-ry: 9170 21071 
23693 24827 37708 41155 63616 65816 

70537 83464 88496 91865 92191 95378 
107782 117814 121488 125757 127583 136425 

CE 137515 151021 156946 165335 
18390! 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 1182 2381 
3190 4828 5882 10357 10656 12966 14172 
14436 18481 194 6 20264 21288 23668 23910 
24279 26336 27269 28488 28924 29624 35765 
38126 43629 44899 45391 53555 54706 56080 

87200 58544 58915 59704 60329 62952 64114 
65685 67405 67407 68312 69241 69903 71397 
78722 78835 78855 79282 80563 80854 81142 
8 668 83247 83275 83385 87489 87704 93236 
93639 96:96.98662 100420 100584 101757 
105177 106855 107009 107398 108067 109670 
112163 112482 11 615 114235 114600 115136 
116449 117104 117916 118394 120680 120966 
124287 121757 122143 123762 124382 125868 
126279 1288 ‹6 129427 130103 131465 132729 
134959 137679 139210 140127 14'617 142036 
142476 143018 143020 143167 144493 145468 
146281 147646 149606 154227 151749 152521 
154011 154204 154340 154815 154859 155186 
*56870 157190 167668 158454}159374. 160819 , 
160862 161272 162023 168086 168451 169237 
69377 171575 171958 174065 174239 174467 

175210 180225 180491 180575 180922 181036 + 
151380 182151 185679 183317. 

oazapzznozanORNaNAZSNSNA ZĘ 
Obraz, który zadziwił Świątl a 

Super - Przebój 

„Mitošė Kozaka“ 
w|z styn. pow. Hr. L. TOŁSTOJA 

„Kozacy“. 
Ilustracja śpiewno-muzyczna. 

Uroczyste otwarcie sezonu w kinie 

H el i os“ wkrótce. 
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CZAPKI jesien. 

E. NIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

— 
į Francuzka/ Į 

wykwalifikowana  nauczycielka—fre- 
blanka, poszukiwana do prowadzenia 
kompletu - przedszkola. Witoldowa 8 i 
m. 1, do g. 10-ej rano i od 3—7 p.p. 

ZES po | 

r 

  

że dziatwa właśnie odbywa drzemkę bią nas cieniutkie, dźwięczne, jak dzwo białą opaską na czołku. I mnie ją po- 

południową. 
Cichutko, na palcach wchodzimy 

do jednej, potem drugiej sypialni. 
Białe, czyściutkie łóżeczka, taka sa* 

ma pościel, a wśród niej, jak pączki ró- 
ży rozkwitającej buziaki dziecięce. 

Łapięta skrzyżowane nad główkami 
pozy rozkoszne, na jakie tylko dziec- 
ko stać i ten spokój snu, snu sprawie- 
dliwego, snu niewinnego... 

Czupryny płowe. Gdzieniegdzie jas- 
ne kędziory i te śliczne rumieńce na 
buzaich delikatnych, jak skórka brzo* 
skwini. : : 

Zaraz wstaną — mówi mi szeptem 
moja przewodniczka. 

Wychodzimy z sypialni na wielki, 
wzdłuż całego domu biegnący taras. 
Cały kąpie się w ciepłem, jesiennem 
słońcu. 

Rzucam okiem przed siebie. W dole 

toczy się Wilja, naprzeciw piękny las 
Zakretowy a w prawo zakręt rzeki. 
Powietrze balsamiczne.. 

— Czy bardzo żałujecie panie daw- 
„nej siedziby. 

Pani Moncewiczówna uśmiecha się. 
rudno, — mówi, — było się 

wynieść. Niech pan pomyśli: taka cze- 
reda. Siedemdziesięcioro czworo mamy 

pensjonarzy. Remonty szły, porządki. 

Pierwsze dnii na nowych śmieciach cięż 
kie miałyśmy, ale teraz już wszystko 
dobrze się ułożyło i zadowolone je: 
steśmy z nowego locum. Stanowczo 
jest ono lepsze od starego, no, i przy* 

Przyczynił się do tego Wilnian prze: szkole św. Teresy i Schronisko im. Zu- 

konania niemało i sam doktór Legiej bowicza: odpowiadał publicznie sam kancelarję mieszczącym, mam możność tem własne. 

ko, od szeregu lat w sądach zabiegają” 

cy o eksmisję Żłobka z lokalu potrzeb* 

nego mu dla bardziej lukratywnych ce- 

dów. 
(Jakoś w zeszłym i bieżącym roku 

Ž iosną sprawa „wysiedlenia“ Žtobka 
sbžašiia i 
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pan doktór. 
Ostatecznie sprawa bynajmniej nie 

błaha, przycichła jakoś latem bieżącego 
roku i w tym stanie trwa. k 

Godzi się zapytač, skąd się ten spo- 
wziął, po poprzedniej burzy? kój 
Oto wział się on stąd, że Żłobek = 

przedstawienia się Sz. Gospodyni i 
i obleczenia w bialutki chałat, bez któ: 
rego 'ani myśleć o dostępie do dziatwy. 

Długim korytarzem docieramy do 
sali jadalnej. 

Zastaję w niej posilający się perso- 
_nel pielęgniarski. Tu dowiaduję się, 

   

           

Zwiedzaim ogród otaczający Żłobek 
od strony południowej, piękne zejście 
wdół, ku Wilji, ogrodzone, dla bezpie- 
czeństwa, wysokim płotem. Za nim le- 
żą duże ogrody warzywne, także do 
Żłobka należące. 

Wracamy jednak ku domostwu. Wa 

neczki, głosiki dziecięce. 
Na tarasie już ruch. Jak żuczki wy* 

pełzają na światło, na słońce, maleń" 
stwa. 

To starsze żłobkowe pokolenie. Po* 
nad dwa lata, każde z tych maleństw 

liczy. Jest ich około trzydzieściorga. 

  
Jeszcze chwilka, i już otoczony sto- 

ję, jestem w miewoli. 

Chylę się, jak mogę i mimo te więk 
szy jestem od tej wiośnianej czeredy, 

Podchodzi do mnie bliżej bohater 
dnia, mały Jaś czy też może iżoniś, Ma 
obwiązaną bandażykiem tepetynę. Na- 
bił sobie guza. Teraz dumny chodzi z 

PODOPEDDATPOJEM    
    
   

kazuje. 

Sensacje budzą moje... wyobraźcie 
sobie państwo, buty 

— O! pan ma buty, mówi któreś 
maleństwo. 

Czereda chodzi na bosaka. Jest cie 

ф 

plo, wiec to zdrowo i przytem wygod- 
nie. 

Chłodniej się zrobi — dostaną bu- 
ciki. 

Ktoś z tyłu stojący — płacze. 
— Czemu płaczesz? — pytam. 
— Bo fciem pana w buzie pocialo- 

wać, a Adaś nie daje. 8 
— Chodžže do mnie, mowie, tylko | 
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KRONIKA 
ŚRODA 

2 Dziś Wschód zi. g, 5 m. 26 

ol. Stróż. Zach. sł. o g, 16 m, 53 
jutro 

Kandyda 

Spostrzeženie CH Zakiadu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 1 X. 1929 r. 

Cišnienie j 
średnie w m i 760 

Temperatura J + 1400 

średnia i 

Opad za do J 
pę w mm. ] 

Wiatr A iowy przeważającj | Południowy 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę + 7 C 

Maximum za dobę + 195C. 

Tendencja barometryczna: 
ciśnienia. 

stały spadek 

  

URZĘDOWA 
— Wyj p. wojewody. W dniu 

asica nieee Raczkiewicz UE 

jeżdża na kilka dni do Warszawy w ogólnyc 

sprawach urzędowych oraz celem wzięcia u- 

działu w obradach komisji dekoncentracyjnej 

przy komisji dla usprawnienia administracji. 

— (y) Z pobytu p. wojewody w „Rako- 

wie. Wojewoda wileński „WŁ, Raczkiewicz 

bawił w dniu 30 bm. w poniedziałek w Rako- 

wie, pow. mołodeczańskiego. Miasto to i gmi- 

na obchodziła wczoraj 10-lecie sprawowania 

przez wojewodę Raczkiewicza władzy nad 

tą gminą, która przez całych lat 10 bez przer 

wy podlegała wojewodzie Raczkiewiczowi 

jako naczelnikowi okręgu administracyjnego 

mińskiego, jako wojewodzie „nowogródzkie- 

mu, a od 5 lat jako wojewodzie wileńskiemu. 

Zbiegiem okoliczności, podczas podziałów ad 

ministracyjnych Raków pozostawał zawsze 

ma tem terytorjum, na którem urzędował wo 

j a Raczkiewicz. Na o RAZ 

które w: ło do Wilna specjalną 

cję p. „oł przybył wczoraj do Rakowa 

aby zapoznać się z pracami tamtejszego spo” 

łeczeństwa w ciągu ostatniego 10-lecia. Na 

granicy gminy witała p. wojewodę uroczyś- 

cie deputacja gminy, przedstawiciele miejsco 

wego ziemiaństwa i sfer rolniczych, zaś na 

granicy miasta reprezentanci duchowieństwa 

wójt i delegacja ludności.W miejscowym ko- 

ściele odbyło się nabożeństwo w czasie któ- 

rego poświęcono wmurowaną w nawie koš- 

2 tablicę poświęconą. pamięci poleg- 

łych w obronie ziemi Mińskiej żołnierzy. Fo 

poświęceniu przemówił przed kościołem do 

dudności pułk. 86 pp. Bociański. W domu lu- 

dowym odbyła się akademja w obecności P: 

wojewody Raczkiewicza. W „czasie akademii 

tej przemawiali dyrektor miejscowego banku 

ludowego, kierownik mleczarni spółdzielczej 

oraz przedstawiciele rolnictwa, zdając spra- 

«wozdanie z czynności i prac. k 

— (y) Prace w urzędach państwowych 

Gzpoczynaja się jak dotychczas. Przed kilku 
miami pojawiła się wiadomość o tem, że od 

1 października urzędowanie w urzędach pań 

stwowych rozpoczynać się będzie o godz. 
8 m. 30. p : 

Wiadomość ta jest nieścisła o tyle, że 

zmiana w godzinach urzędowania ma na: 
stąpić dopi ero 1 listopada. AT 

— (0) Ulgi dla rolnictwa Wileńszczyzny. 
Urząd wojewódzki, uznając ciężkie położenie 

rolnictwa, wystąpił ostatnio do Min. Skarbu 

z wnioskiem rozterminowania zaległości po* 
datkowych a mianowicie: : 

1) zaległości podatku gruntowego i do- 

chodowego, wynoszące łącznie, według da- 

nych Izby Skarbowej w Wilnie około 2 milj. 

zł. rozłożyć: a) w odniesieniu do powiatów 

Brastawskiego i Dziśnieńskiego które w roku 

bieżącym są dotknięte klęską nieurodzaju, 

na 2 raty, płatne w jesieni 1930 i 1931 r.; 

b) w odniesieniu do pozostałych 6 powia- 
tów rozłożyć na 2 raty płatne w jesieni 1929 
i 1930 r. 1 

Zaległości podatku majątkowego (przesz- 

ło 1.800.000 zł.) rozłożyć na 2 raty na całym 

terenie województwa na jesień 1930 i 1931 

toku. 
Uigi powyższe mają dotyczyć tylko zale- 

głości podatkowych. Natomiast podatki nor- 
malnie przypadające w tym terminie z wy- 
miaru na rok 1929, podłegałyby sciągnięciu 

w trybie zwykłym. ZER 
—. (a) Inspekcja. Komendant wojewódz: 

ki policji podinspektor Konopko i komendant 
BB na powiat wileńsko - trocki komisarz 

ubowski wyjechali na lustrację posterun- 
ków na terenie Olkienik i Oran. 

— Wykroczenia administracyjne w mies. 
wrzesśniu. W ubiegłym miesiącu policja spo- 
rządziła 2105 protokułów za różne wykrocze- 

Qia administracyjne, z czego za zakłócenie 

    

spokoju publicznego i opilstwo 96, za nie- 
stosowanie się do przepisów sanitarnych — 
114, samochodowych i dorożkarskich — 206, 
za tamowanie ruchu pieszego ——75, pozo- 
stawienie dzieci bez opieki — 18, za późny 
handel — 39, za niepolewanie ulic — 28, 
nie zapałanie latarek numeracyjnych — 33 
i td. 

OSOBISTE. 
— Prez. Czesława Jankowskiego 

stan zdrowia wciąż jest bardzo niepo- 
myślny. Nie wolno mu nikogo przyj- 
mować oprócz dra Michała Świdy, 
który go obecnie ma w wyłącznej tro- 
skliwej opiece oraz ks. Walerjana Mey- 
sztowicza. 

MIEJSKA 

— (0) Brak quorum. Wyznaczone na 

poniedziałek dnia 3 września posiedzenie miej 

skiej komisji kulturalno - oświatowej nie od 

było się z powodu braku quorum. | а 

— (a) Pojazdy podlegają rejestracji. 

Miejski wydział przemysłowy wyjaśnił do- 

datkowo, że kursujące po mieście  dorożki 

konne, taksówki, wozy ciężarowe autobusy 

i inne pojazdy zarobkujące podlegają prze- 

prowadzanej obecnie rejestracji przedsię- 

biorstw o czem właściciele tych pojazdów 

winni pamiętać i w oznaczonych „terminach 

zgłaszać je do wciągnięcia do ewid encji. 
) O nałeżyte zorganizowanie biura 

meldunkowego. Sprawa należytego zorgani- 

zowania prac biura meldunkowego co ze 

zrozumiaych względów jest bardza ważne 

z punktu widzenia wojskowego jest obecnie 

oceniana przez odnośne czynniki administra- 

cyjne i wojskowe. Poza mianowaniem kap. 

Wąchalskiego kierownikiem biura przepro- 

wadzona była lustracja działalności centrali 

która stwierdziła liczne braki i niedomagania 
na*ury technicznej co jest nadzieja wobec 

zmiany na stanowisku kierownika, zostanie 

usunięte. Apr: 

Pozatem projektowane jest obsadzenie nie 

których stanowisk w centrali przez fachow- 
ców obeznanych ze służbą poborową i mel- 

dunkową co bezwzględnie wpłynie dodatnio 

na tok prac. 3 $ 

Najważniejszem jednak jest wyłączenie 
biura z pod władzy poszczególnych sekcyj 

Magistratu i oddanie go pieczy prezydenta. 
Najbliższe dnie przyniosą w tych sprawach 

rozwiązanie. EE 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu 

w ubiegłym tygodniu zachorowało na tyfus 

brzuszny 15, ospę wietrzną 5, czerwonkę 1, 

płonicę 13, błonicę 3, odrę 6, różę 1, krztu- 

siec 2, gruźlicę 5 (1 zm.), gorączkę połogową 

1, tężec 1, razem 53 osoby, z których I zmr. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Popieranie rolnictwa przez sejmik 

Wileńsko - Trocki. Ostatnio sejmik Wileńsko 

Trocki ustalił wydatki na popieranie nolnict- 

wa na okres najbliższych 3 lat budżetowych. 

W związku z rozwinięciem szerokiej ak- 
cji organizacji gospodarstw we wsiach sko- 
masowych przez zunifikiwane organizacje 
rolnicze, sejmik, popierając tę akcję, uchwalił 

subsydjować wzmiankowane organizacje се- 

lem utrzymywania agronomów rejonowych 
w powiecie. Dla tego też w roku budżeto- 
wym 1930 — 31 wypłaci powyższym orga- 
nizacjom rolniczym na utrzymanie 3 dodat- 
kowych agronomów subsydjum w wysokoś- 
«i 12000 zł., w następne zaś lata subsydjować 
będzie utrzymanie 4 agronomów, ponosząc 
wydatki na ten cel wi sumie 16000 zł. 

° — (0) Przysposobienie rolnicze. Sejmik 
wileńsko - trocki postanowił poprzeć akcję 
konkursów rolniczych wśród zorganizowanej 
młodzieży wiejskiej, ustalając na ten cel w 
okresie 3 łetnim kwotę 3500 zł. 

Suma powyższa jest przewidziana na zor- 
ganizowanie kursów rolniczych dla młodzieży 
na bibljoteczki rolnicze i na premja dla mło- 
dzieży, wykazującej najlepsze wyniki w kon- 
kursach. 
— (0) Posiedzenie wydziału powiatowego 

sejmiku wileńsko - trockiego. Dnia 3 paż- 
dziernika odbędzie się posiedzenie wydziału 
powiatowego sejmiku wileńsko - trockiego. 
Na porządku dziennym sprawy bieżące. 

SZKOLNA. 
— (y) Nominacje w Kuratorjum szkolnem. 

Ministerstwo WR i OP powierzyło p. M. Ma 
tuszkiewiczowi, dyrektorowi państwowego 
seminarjum nauczycielskiego męskiego w 
Wilnie pełnienie obowiązków wizytatora 
szkół w okręgu wileńskim. 

— (y) Nadanie praw tymczasowych 
szkole rzem. - przemysłowej. Min. WR i OP 
nadało państwowej szkole rzemieślniczo - 
przemysłowej w Wilnie tymczasowy statut 
państwowych szkół rzem. - przemysłowych. 

— (y) Obchody w szkołach w 150 ro- 
cznicę śmierci Puławskiego. Kuratorjum szkol 
ne wezwało wszystkie dyrekcje i kierownict- 
wa szkół położonych na terenach objętych 
działalnością kuratorjum aby w dniu 11 bm. 
jako w 150 rocznicę bohaterskiej śmierci Ka- 
zimierza Pułaskiego zorganizowały dla mło- 
dzieży stosowne obchody. 

   

Ы 

ie płacz, tylko nie martw się, dziecino. 
I tak bym siedział z niemi, z temi 

malutkiemi.sierotkami, choćby cały 
dzień. I bawiłbym się z niemi. i po gło- 
wie sobie pozwolił chodzić, takie to 
bractwo miłe, takie radosne i serdecz- 

qe... Ale czas magli. 
— Pójdziemy teraz na górę da 

mniejszych dzieci, słyszę głos mej prze 
wodniczki. 

Idziemy. 
Znowu jedna i druga salka, Czyste 

jak... porównań braknie. Te same małe 
16žeczka, a z nich skrzek dochodzi ta- 
kich, że jeszcze nie siedzą. 

Tu chudziątko jakieś, może mie- 
sięczne, leży. Tam bajbas czerstwy za 
piętę się trzyma, do buzi ją Nagina i we- 
soło oczkami mruga. 

Gdzieindziej malec jakiś, na boku 
łeżąc, miarowo się kiwa. 

— Co to znaczy? pytam. 

— Kołysze się sam. Inaczej nie u 

„| Obok śpi siedząc, nachylone ku 

«przodowi, w najniewygodniejszej, jaką 
" wyobrazić sobie można, pozycji, jakieś 

maleństwo. Jemu tak, widocznie, wy- 

odnie, —— jabym i dwuch minut tak 
nie wytrwał. 

Zachodzimy do „Szpitaliku“. Tu 
bužki przybladie, oczęta duže i smut- 
ne. i 

Marysię boli brzuszek.  Franiowi 
fluszek obiera, Ot, codzienne zdarze- 

R: 
* 

— jeszcze ciągle porządkujemy 

się, mówi pani Moncewiczówna.  Je- 

szcze nie wszystko zrobione. Nie wszy 
stko na miejscu. 

— Nie mamy w Żłobku chorób za” 

kaźnych, niema więc obawy o epide- 
mię. Jednak w roku przyszłym $2р!а- 

lik bedzie izolowany zupełnie. Osobne 

wejście będzie, osobna część domu 
przeznaczoną nań zostanie. 

— Žąda tego nasz lekarz, pani do* 
któr Stawiarska, żąda protektor Žiob- 
ka — pan profesor Jasiński. 

— Prócz tego będziemy się trochę 
budować. W przyszłym roku przygotu- 
jemy osobne ubikacje dla takich urzą- 
dzeń gospodarskich jak kuchnia, pracz- 
karnia oraz lokale dla personelu. Luź- 
niej się wtedy zrobi w głównym gmachu 
żłobka i wygodniej. 

— Na ile, pytam, miejsc jest obli- 
czony Żłobek? 

— Zasadniczo na 70 do 80. „Gdy 
zajdzie jednak potrzeba i więcej pensja 
narzy pomieścimy. 

Wizyta w Żłobku im. Marji zajęła 
mi koło dwuch godzin czasu. Czy my- 
Ślicie państwo, że mi się pobyt w nim 
dłużył? Bynajmniej. 

Chodziłem po schronisku na zegar 
rek nawet nie zerknąwszy, a opuszcza 
łem je z prawdziwym żalem, tak mi się 
miłym i przytulnym wydał, tak ciep- 
łym i „domowym** jak mój najrodzeń- 
szy dom rodzicielski, co © nim z roz- 
rzewnieniem myślę, lata dziecięce wspo 
minając. 

I nie dziwi mnie teraz wcale ogól 
na sympatja społeczeństwa, dla tej in- 
stytucji, ogólne więc zainteresowanie. 

Kto w sercu nosi wspomnienia te- 
go, co się potocznie „ciepłem domowe- 

go ogniska” nazywa, ten obojętnym 
być nie może wobec instytucji która 
właśnie rzeszom nieszczęśliwego bez- 
domnego drobiazgu dziecięcego, ciepła 
tego dostarcza tak, że o swej ciężkiej 
doli zapominają. Mik. 

Boa 6h. Ва 

a? 

Harcerki wileńskie 
Przeszło piękne gorące lato, skoń- 

czyły się miłe wędrówki po obozach 
i kolonjach harcerskich. 1 przyszedł 
inny czas. 

Właśnie, nie lepszy, lub gorszy, 
lecz inny. Bo inna jest całkiem praca 
harcerek w wolnych przestworzach— 
inaczej pracują one w zamkniętych 
murach miasta. : 

Obliczamy wszystkie nasze 2do- 
bycze letnie, moralne i fizyczne. Zbie- 
ramy energię do nowej pracy. 

Kto sam nie był na obozie, ten 
sobie nie wyobraża nawet, jakie siły 
gromadzą się w dziewczynie, którą 
owieje polny wiatr i przeŚwietli słoń- 
ce. Prawda, że to samo (pozornie) 
będzie miała na zwykłem letnisku. 
Lecz nie, to złudzenie. Cisza nocna, 
kiedy obóz Śpi pod namiotami, dziw- 
nie koi nerwy. A świt spędzony w 
lesie, kiedy dziewczęta razem z pta- 
kami wznoszą do Boga pierwszą 
modlitwe — pogłębia w duszy wiarę 
w wielkość i dobroć Stwórcy. 

Współżycie harcerskie z przyrodą 
łagodzi i rozjaśnia charakter. Lecą 
gdzieś precz wszystkie kaprysy i złoś- 
ci, harcerka z pogodnym uśmiechem 
uczy się znosić wszelkie niewygody 
obozowe. Ze szczerym humorem 
przyjmuje rozmaite niespodzianki, 
których nie szczędzi hojny los. 

Zdrowa praca, przeplatana Śpie- 
wem i grami, rozwija dziewczęta fi- 
zycznie i usprawnia je. Stają się: 
azielnę, wesołe i pracowite. A gdy 
przyjdzie „inny czas”, czas je- 
sieni—wracają z zapałem do szkoły. 
Wnoszą do niej życie, chęć rzetelnej 
pracy, bo nauczyły się wykonywać ją 
bez reszty, Kochają całą ludzkość i 
chciałyby podzielić się ze wszystkimi 
tem, czem się wzbogaciły. 

Wiedzą, źe trudne mają zadanie. 
Trzeba przekonać wszystkich, że są 
lepsze, niż były. Trzeba wytrwać w 
dobrych zamiarach i postanowieniach. 
Cierpliwie wykonywać codzienną pracę 
w szkole; posłusznie spełniać  obo- 
wiązki w domu; karnie i punktualnie 
przybywać na zbiórki harcerskie i 
umieć czerpać z nich siłę, wtedy kie- 
dy trudno jest być pogodną. Wiel- 
kim bodźcem do pracy jest dla nas 
zdobycie sztandaru. Wiele wysiłków i 
pracy kosztował nas sztandar. Mamy 
go nareszcie i kochamy bardzo, gdyż 
jest uosobieniem najpiękniejszych ha- 
seł harcerskich. 

Zaczynamy oficjalnie nasz rok 
harcerski uroczystością poświęcenia 
sztandaru po mszy, która odbędzie 
się dn. 29 września 1929 r. o godz. 
9 w kościele św Michała. 
„Prosimy serdecznie każdego, kto choć 

trochę nas lubi, niech przybędzie, weź 
mie udział w naszem Święcie i ucie- 
Szy swoje oczy naszym widok em. 

Czuwaj. 
M. Przybytków na. 
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WOJSKOWA. 

        

‚ — (@) Komisja poborowa. Na dzień 3 pa 
żdziernika wyznaczono posiedzenie komisji 
poborowej która rozpatrzy sprawę stosunku 

  

do wojska tych wszystkich mężczyzn b tere- 
nu Wilna który dotychczas tego stosunku nie 
zdołali ustalić z takich łub innych powodów. 

— (a) Karty powołania. W najbliż 
szych dniach poborowi rocznika 1908 
otrzymają karty powołania do szere: 
gów. Karty powołania są obecnie imien 
ne i wyraźnie mówią o terminie i miej 
scu zgłoszenia się. 

— (y) Paszporty zagraniczne dła ofice- 
rów rezerwy bez ograniczeń. Władze woj- 
skowe, a w szczególności DOK odmawiają 
oficerom rezerwy zezwoleń na wyjazd zagra- 
nicę. Czynią to nie w związku z indywidual- 
nem powołaniem takiego oficera do służby 
wojskowej, a w związku z powołaniem po- 
szczególnych kateg. oficerów. 

Przepis ten krępuje kupców i przemysłow 
ców oraz pracowników biur, którzy nie mo- 
gą wyjechać nawet w ważniejszych spra- 
wach. 

Obecnie projekt nowego rozporządz enia 
wykonawczego do ustawy a powszechnym 
obowiązku służby wojskowej przewiduje u- 
dzielanie oficerom rezerwy zezwoleń na ©- 
trzymanie paszportów zagranicznych bez о- 
graniczen o ile termin pobytu zagranicą nie 
przeszkodzi wypełnić obowiązki zgłoszenia 
się do służby wojskowej. ° 

— (y) Podziękowanie lotników łotew- 
skich. Pod adresem dowódcy Obszaru Waro- 
wnego w Wilnie nadszedł z Rygi podpisany 
przez pułkownika Baschko telegram z. po- 
dziękowanie lotników łotewskich za serdecz- 
ne przyjęcie jakiego doznali w Wilnie. Jak 
wiadomo eskadra łotewska, która odwiedzi- 
ła Warszawę, zatrzymała się w Wilnie i by- 
ła tu podejmowana przez Komendę Garnizo- 
nu, 5 pułk lotniczy oraz oddziały wojskowe. 

— (b) Ulepszenie komunikacji telefoni- 
cznej. Dyrekcja Poczt przystąpiła do prac 
nad ulepsze niem komunikacji telefonicznej 
na linji Wilno - Mołodeczno. Podobne prace 
są również prowadzone na szlaku Dukszty— 
Brasław. 3 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsze nadzwyczajne walne zebra- 

nie związku literatów odbędzie się o godz. 
19 w dawnym lokalu Śród Literackich, ul. 
św. Anny 4. Zarząd usilnie prosi wszystkich 
członków o punktualne przybycie wobec po- 
rządku obrad, który zawiera niezwykle donio 
słe sprawy, w związku z objęciem nowej sie- 
dziby Związku w murach Bazyljańskich i na- 
znaczonem na.9 bm. uroczystem otwarciem 
Celi Konrada. W razie braku quorum, zebra- 
nie odbędzie się w drugim terminie dziś o 
godz. 19.30 w tymże lokału bez względu na 
ilość obecnych. 

— (y) Zebranie towarzyskie lekarzy ży- 
dów uczestników zjazdu. Korzystając z od- 
bywającego się w Wilnie wszechpolskiego 
zjazdu lekarzy i przyrodników Wileński Zw. 
Lekarzy Żydów zorganizował spotkanie to- 
warzyskie żydów lekarzy w lokału związku. 

„Na zebraniu tem wygłoszono szereg prze- 
mówień poczem uchwalono następujące re- 
zolucje: Wydzielić komisję, która ma na ce- 
lu rozpatrzenie sprawy utworzenia zjedno- 
czenia krajowego lekarzy żydów oraz zwró- 
cić się do lekarzy z wezwaniem by popierali 
prace organizacji „Toz”. 

Następnego dnia grupa lekarzy odwiedziła 
Żydowski Instytut Naukowy gdzie zapozna- 

ła się z działalnością Instytutu. 

  

` 

    

Sfanisław SIENKIEWICZ 
Właścieiel Czerwonego Dworu 

zmarł dnia 30 września 19020 r. przeżywszy 64 lata." 

Eksportacja zwłok z majątku Czerwony Dwór do Kościoła Parafjalnego w Rzeszy odbędzie się dnia 3 października 

o godz. 9-ej rano, prczem po nąbożeństwie żałobnem odbędzie się złożenie zwłok na cmentarzu parafjalaym w Rzeszyj 

O tych smutnych obrzędach powiadamia 

NADESŁANE. 

— Nowe Letnisko—Uzdrowisko. Roz- 

wój naszych letnisk i uzdrowisk ma dla kra- 
ju pierwszorzędne znaczenie, — związany 

jest on bowiem ściśle ze zdrowiem fizycz- 
nem społeczeństwa. Dlatego też stale in- 
formujemy naszych czytelników o sprawach 

letniskowych i zdrojowych, notując ważniej- 
sze fakty. й 

Powstanie nowego uzdrowiska „Rafa- 
łówka* w Miedznie, koło Sieradza, jest właś- 
nie jednem z tych, które trzeba i musi się 
podkreślić. Jest to i letnisko i uzdrowisko 
równocześnie. Są tam bowiem wybitne wa= 
runki klimatyczne, dające szerokie możliwo- 
ści przyrodolecznictwa, tak ważnego dla na- 
szych skołatanych nerwów, dla podciągnię- 
cia systemu nerwowego i mózgowego do 
poziomu normalnej tężyzny, bez której żad- 
na praca nie może być skuteczną. Wspania- 
łe, bo na dużej przestrzeni 6.000 morgów 
zwarte sosnowe lasy, wywierają swym aro- 
matem wpływ dodatni i niewątpliwie uzdra- 
wiający. Sucha wyjątkowo miejscowość, du- 
że usłonecznienie, znakomita woda, małow- 
nicze położenie i inne warunki lokalne do- 
pełniają całości. 

Wszystkie działki są zalesione zwartym 
sosnowym, 35-cio letnim lasem. Rozplano- 
wanie działek, ulic i kasyna, placów teniso- 
wych, golfowych i innych znakomite. 

Jest to wymarzone miejsce dla sfer in- 
teligencji i jako takie było planowane. Trze- 
ba tyłko, aby rzeczywiście te sfery miały 
przy kupnie pierwszeństwo. A właśnie one 
najczęściej błądzą. Zwykle bowiem u nas 
zaczyna się myśleć o tem, gdy nastają pierw- 
sze podmuchy wiosny. Wtedy oglądamy się 
za kupnem działki i to jest błąd duży, gdyż 
byli inni, co najlepsze wybrali. Jesienią, właś 
nie teraz, trzeba o kupnie pomyśleć, aby już 
ewentualnie zimą i na wiosnę materjał bu- 
dowlany w miarę możności zgromadzić, tem 
więcej, że warunki budowlane w Rafałówce 
są wyjątkowo dogodne. 

Dla Kresowców, którzy tak często i 
słusznie lubią mieć jakąś posiadłość w cen- 
trum b. Kongresówki — jest to znakomita 
okazja tem więcej, że cena 1 zł. za metr kw. 
i to na rozpłaty nie jest wygórowaną. Prócz 
tego odległość od Warszawy jako też i od 
Poznania po 3 i pół godziny koleją, od Łodzi 
zaś i Kalisza godzinę — czyni z Rafałówki 
centralne uzdrowisko, które niebawem sta- 
nie się jednem z najwięcej lubianych i poży= 
tecznych dla zdrowia osiedli. 

RÓŻNE. 

— (a) Wyjazd do szkoły policyjnej. O- 
puścili Wilno udając się do szkoły policyjnej 
w Mostach na stanowisko wykładowców a- 
spiranci policji wileńskiej: Leo, Iwańczak, My 
cke i Sikorski. Piąty wykładowca aspirant 
Piskorb pozostał narazie w Wilnie z powo- 
du niemożności zastąpienia go w służbie 
przez innego oficera, których w służbie ze- 
wnętrznej odczuwa się wielki brak. 

— (a) Nowy kierownik ruchu kołowego. 
Na miejsce asp. Leo, który jak donosiliśmy 
na innem miejscu wyjechał do Mostów zo- 
stanie mianowany kierownikiem ruchu koło- 
wego aspirant Sielawko pełniący dotychczas 
funkcję kierownika IV komis. P.P. 

— (a) Komisje szacunkowe w sprawach 
podatkowych. Organizacje kupieckie i prze- 
mysłowe wyłoniły komisje szacunkową i ape 
lacyjną które będą współpracowały z wła* 
dzami skarbowymi w sprawach  podatko- 
wych. Do komisji szacunkowej I rejonu po- 
datkowego weszli: Głowiński, Ganes i Szper- 
ling, I rejonu: Arndt, Goldberg i Borysewicz 
Il rejonu: Rachowicz, Abramowicz i Kronik 
IV rejonu: jesman, Cholem i Bołgarenko. Do 
komisji apelacyjnej weszli: Żejmo, Budzyń- 
ski Załkind. 

, — (b) Sprawa banku drobnych handlow- 
ców w sądzie. W niedzielę odbyło się posie- 
dzenie wierzycieli zlikwidowanego banku dro 
bnych handlowców - żydów. 

" Zebrani po stwierdzeniu że bank wypła- 
cił dotychczas zaledwie 7 tysięcy z całej su- 
my powierzonych mu wkładów costanowi bar 
dzo małą część należności, postanowili całą 
tę sprawę skierować na drogę sądową, 
„— (y) Dur i krztusiec panują na 

Wileńszczyźnie. Ostatni tydzień nie 
przyniósł żadnej poprawy na polu wal- 
ki z durem brzusznym. Znów zanoto- 
wano w woj. wileńskiem dwadzieścia 
trzy wypadki z czego na same Wilno 
przypada pietnaście. Dur plamisty za” 
rejestrowano w siedmiu wypadkach. 
Jak widać z tego epidemja tej okropnej 
choroby mimo energicznej akcji zapo- 
gawczej nie zmniejsza się. 

Prócz duru panuje jeszcze nia tere- 
nie głównie pow. wilejskiego epidemia 
krztuśca. Zanotowano ogółem 165 wy* 
padków, z czego w pow. wilejskim 141, 
Zbliżające się zimna stwarzają dla tej 
choroby pomyślne warunki to też walka 
z nią musi być prowadzóna b. energicz- 
nie. 

W tym samym okresie zarejestró- 
wano: płonicy 8 wypadków, błonicy — 
13 i odry — 19. 

— Kierowniczka i generalna sekretarka 
św. Piotra Klavera z Rzymu w Wilnie . W dn 
25 i 26 września wiłeńska sodalicja św. Pio 
tra Klavera podejmowała przybyłą z Rzymu 
Marję hr. Falenhaym Kierowniczkę Generalną 
Sodalicji, oraz p. Bielakównę (Polkę) pia- 
stującą Urząd Generalnej Sekretarki. Czcigo- 
dne leaderki tej instytucji przybyły bezpo- 
średnio z Krośna, wojew. Lwowskiego, w ce 
lu zapoznania się ną miejscu z lokalnemi wa- 
runkami pracy misyjnej. 

W dniu 25 bm. po szczegółowem zapo- 
znaniu się z pracami biurowymi, kierowni- 
czka generalna wraz z sekre tarką, wzięły 
udział w nadzwyczajnem zebraniu członków 
i/ zelatorów sodalicji, którzy się zgromadzili 
celem zapoznania się z tak rzadkiemi gość- 
mi. Na wstępie zebrania ks. P. Markowskię w 
imieniu p. kierowniczki M. Konstantynowi- 
czowej i zebranych, w języku niemieckim po- 
witał generalną  kierowniczkę i sekretarkę. 
Następnie p. Bielakówna, sekretarka general 
na wygłosiła przemówienie na temat prac mi 

   

  

RODZINA. 

  

W czwartek dn. 3 października o godz. 7 rano odbędzie się 
w kaplicy Wileńskiego T-wa Dobroczynności nabożeństwo ža- 
łobne za wszystkich zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców 
Towarzystwa. 

O czem powiadamia 
ZARZĄD. 

CO MOŻE NIESZCZĘŚLIWA MIŁOŚĆ. 

I znów sala posiedzeń Sądu Okręgowe- 
go przepełniona. Znów widzi się gorejące 
ciekawością oczy kobiet, usiłujących wślizg- 
nąć się na salę chłopców podrostków. Wśród 
publiczności tej, sami niemal żydzi na ten 
raz jednak to nie świat bliski przestępcom 
notorycznym, to przeważnie młodzież. 

Nic dziwnego, boi tło sprawy tak żywo 
wszystkich interesującej — nieszczęśliwa ryi- 

łość chłopca co w porywie zazdrości zamor- 
dować chciał rywali, jego zdaniem rywala 
szczęśliwego. Zaślepienie pozwoliło mu być 
brutalnym w stosunku do ukochanej i zaśle- 
pienie wsadziło mu rewolwer do ręki. 

Było to tak. $ 
owsza Geller, tak się nazywa bohater 

romansu z tragicznem zakończeniem, poznał 
18-letnią Chanę Pudzińską, sklepową z za- 
wodu. Mimo, że dziewczyna nie była piękną 
zakochał się w niej i nie odstępował ani na 
krok. Nie pomogła cierpliwość. Chana' nie 
chciała takiego narzeczonego i niedwuznacz- 
nie dała to do zrozumienia. 

Tu rozpoczyna się tragedja. W każdym 
mężczyźnie towarzyszącym umiłowanej, wi- 
dział szczęśliwego rywala, a doprowadzony 
tem do szału, stracił panowanie i kilkakrot- 
nie pobił Pudzińską. Pewnego razu wstawił 
się za nią towarzyszący jej młodzieniec Gen- 
delman i oburzony postępowaniem  nieele- 
ganckiego młodzieńca uderzył go stekiem po 
głowie. 

W sercu odpalonego konkurenta zaw- 
rzało. Odszedł rzuciwszy na odchodnem pod 
adresem swego pogromcy złowieszcze: „je- 
szcze się: zobaczymy*. I zobaczyli się. W 
chwili kiedy z mieszkania Gendeimana wy- 
szedł listonosz, a drzwi zostały otwarte, 
wbiegł blady z gniewu Geller i zanim zorjen-- 
towano. się strzelił do leżącego na kanapie 
rywala. Kula utkwiła w zatoce szczękowej. 
Sprowadzono pogotowie, zawiadomiono po- 
licję a tymczasem sprawca nieszczęścia 
oprzytomniał i zgłosił się do policji. 

Na rozprawie sądowej oskarżony nie za- 
chowywał się tak, jak przystało na gentlema- 
na, gdyż składając oświadczenie mówił w 
sposób rzucający cień na dobre imię uko- 
chanej. Wątpliwem jest aby system ten mógł 
mu pomóc. Fakt mówi sam za siebie. Uroił 
sobie, że jest „narzeczonym*, a wyprowa- 
dzony z błędu zemścił się na Bogu ducha 
winnym chłopcu. W tym sensie oświetlili 
sprawę świadkowie. 

Po wysłuchaniu głosu stron sąd okręgo- 
wy wyniósł wyrok skazujący Gellera na karę 
2 lat i 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem mu 
6 mies. aresztu prewencyjnego. Powództwo 
cywilne przyznane zostało poszkodowanemu 
w wysokości 15.500 zł. 

Jak się dowiadujemy prokurator zapowie 
dział złożenie skargi apelacyjnej uznając ka- 
rę tę za zbyt łagodną. 

Tak zakończyła się nieszczęśliwa: miłość 
odrzuconego konkurenta. 

szone w języku polskim wzbudziło szczere 
zainteresowanie zgromadzonych kilkudziesię- 
ciu członków Sodalicji, a zakończeniu prze- 
mówienia towarzyszyły długotrwałe oklaski. 
Po wygłoszeniu szeregu deklamacyj przez 
członków sodalicyjnego koła R ŻĘ 
zabrał głos p. Z. Kalinowski, który w krót- 
kich słowach skreślił stan obecnej pracy So* 
dalicji, oraz scharakteryzował lokalne wa- 
runki pracy misyjnej. Nazajutrz, w dniu 26 
bm. o godz. 7.30 rano w kaplicy N.M. Panny 
Ostrobramskiej ks. kanonik Adam Kulesza, 
dyrektor sodalicji św. Piotra Klawera w Wil- 
nie odprawił na intencję kierowniczki general 
nej mszę św. podczas której członkowie przy 
stąpili do wspólnej komunji św. 

O godz. 3 pp. w sali paraf. Domu Kato- 
lickiego, przy kościele św. Jana członkowie 
sodalic. koła dramatycznego w obecności kie 
rowniczki generalnej i sekretarki - odegrali 
dramat misyjny w 3 aktach pod tytułem: 
„Maina”. O godzinie 11 wieczorem kierowni- 
czka generalna wraz z sekretarką pociągiem 
pośpiesznym odjechała do Poznania, skąd po 
zwiedzeniu PWK przez Salzburg powróci do 
Rzymu stałego miejsca zamieszkania. Pod- 
czas pobytu w Wilnie p. kierowniczka gene- 
ralna złożyła wizytę JE ks. arcybiskupowi- 
metropolicie R. Jałbrzykowskiemu i ks. bi- 
skupowi dr. Wł. Bandurskiemu. Pobyt tych 
rządkich gości z Rzymu wzbudził wielkie za- 
interesowanie wśród członków i będzie bądź- 
cem w dalszej żmudnej pracy na polu mi- 
syjnem. 

— (y) Z kroniki towarzyskiej, W dniu 
wczorajszym odbył się w górnej sali restaura 
cji George'a bankiet wydany przez sędziów 
i prokuratorów sądu okręgowego w Wilnie 
na cześć b. sędziów tegoż sądu obecnie już 
przeniesionych do sądu apelacyjnego.pp. Ka 
zimierza Kontowtta i Aleksandra Jodziewi- 
cza. W bankiecie tym wzięli udział wszyscy 
sędziowie z prezesem sądu okręgowego p. 
Bzowskim i prokuratorzy z zastępującym 
prokuratora p. wice prokuratorem Kryczyń- 
skim na czele. 

W czasie bankietu wygłoszono _ szereg 
przemówienia. Mówcy pp. Bzowski, Sienkie- 
wicz, Brzozowski, Umiastowski i Krzyczyń- 
ski podnosili zasługi jubilatów. 

Biesiada zakończona została odspiewaniem 
gaudeamus igitur. 

— Sprostowanie Wskutek  przeoczenia 
korekty w sprawozdaniu z Walnego Zgro- 
madzenia członków Wileńskiego T-wa Dobro 
czynności błędnie wydrukowano zamiast 
Marjan hr. Broel - Plater, Maurycy co! niniej. 

syinych. Przemówienie p. sekretarki wygło-szem prostujemy. 

Na srebrnym ekranie 

„Awantura arabska* w Kinie 
Miejskiem 

Radzę każdemu, kto beztrosko i we- 
soło spędzić chce dwie godziny, aby po- 
szedł do Kina Miejskiego na najnowszy w 
nim program. Napewno nie pożałuje tego. 

. Zobaczy na ekranie bardzo śmieszne 
dzieje dwuch amerykańskiej armji żołnie 
rzy, dwuch ludzi, których najbardziej traf- 
nej charakterystyki szukać należy w gwa: 
rze naszych z Małopolski braci, a w sło- 
wie: „batiary*. 

Co oznacza powiedzenie: „batiar* wszys- 
cy, mniej więcej wiemy, ale ponieważ, zna- 
leźć się może, wśród mych czytelników 
ktoś, kto tego słowa nierozumie, więc mu 
je, * miarę sił, postaram się wytłuma- 
czyć. 
„ Otož „batiar“ jest to pasažer, który, 
ja to mówi: nie z jednego pieca chleb 
ja 

„Batiar“—to osobnik, który nieraz był 
pod wozem, ale nieraz i na wczie, a jeśl 
na ten wóz trafił, to stanowczo własnym 
sprytem, własną przemyślnością. 

„Batiar* tedy—to, krótko mówiąc i po 
naszemu,—wyga, co się w kaszy zjeść nie 
da, a co najwyżej, innych w niej zjada. 

Takim typem „batiara* był np. mało © 
nas, na Litwie, znany, „Kapral pierwszej 
Brygady 5тстара“: jego to, Szczapy, dzieje 
bardzo mi film z Kina Miejskiego przy- 
pomina. 

Być może, moje zachwyty nad „Awan- 
turą arabską* wynikają stąd, że mi ona 
moje własne, z czasów wojennych „batiar- 
stwo” na pamięć przywodzi. Nie wiem trud= 
no mi objektywnie sądzić. Ponieważ jed- 
nak w Polsce co trzeci człowiek, sam był 
kiedyś, szablą czy karabinem z bolszewi- 
kami wojując, w mniejszym czy większym 
stopniu właśnie „batiarem*, więc myślę, 
że dużo się znajdzie takich, co w przygo- 
dach rozlicznych dwuch amerykańskich 
żołnierzyków, także część; własnych prze- 
żyć ujrzeć zdołają. 

Dlatego „Awanturę arabską* polecam. 
Jakaż jest treść obrazu? 
Ano, więc jest taka: 
Jest wojna światowa. Na froncie za- 

chodnim morze ognia, deszcz żelaza. Ja- 
kiś tam odcinek frontu Niemcy zarzucają 
pociskami. Co chwilę widać błysk, co 
chwilę wylatują w powietrze całe fontanny 
ziemi i żelaza, tworzą się olbrzymie leje. 

W jeden z takich lejów trafia dwóch żoł< 
nierzy amerykańskich: sierżant i szerego- 
wiec. 

„I stojąc w obliczu grożącej, co moment 
śmierci, ci dwaj ludzie nic lepszego nie 
mają do roboty, jak wziąć się za łby. Sze- 
regowiec bowiem, zrezygnowany całkowicie 
i spodziewający się końca swego żywota, 
postanawia bowiem odbić wszystkie prze- 
ślądowania swego sierżanta. 

A sierżant..—sierżant ma szerokie ba- 
ry, a w nich odpowiednią krzepę. Czy ma 
mu być dłuźny? 

Ostatecznie dostają się obaj do niewo- 
į niemieckiej. Nie jest to wcale rzecz przy- 
emna. ` 

Nie trzeba się tedy dziwič, že nasi zna- 
jomi, krótko mówiąc, postanawiają „zwiać*. 

Ponieważ jest zima, a na tle śniegu 
każdy ciemny punkcik widać jak na dłoni. 
przeto trzeba im się przebrać na biało. 

W obozie jeńców są arabowie. Cóż 
łatwiejszego, jak „wyfasować* dwa białe 
płaszcze arabskie? 

I tak naszej kompanii (nielicznej, ale 
za to jakże dobranej) udaje się wydostać 
za druty. A 

Włóczą się następnie, nie wiedzą co ze 
sobą zrobić, aż pna O spotykają 
grupę jeńców arabskich przeznfczonych do 
wysłania do Turcji. : 

Taka powstaje sytuacja, že nasi amery 
kanie muszą się do autentycznych arabów. 
przyłączyć. 

  

lz nimi dzielą już losy aż do Kon- 
stantynopola. | 

Tam powodują pożar w pociągu i na- 
stępnie prosto z niego zeskakują na wóz 
z sianem. 
„Siano przeznaczone jest do załadowa- 

nia na okręt. Nasi bohaterowie trafiają z 
sianem na okręt. 

„ Potem okręt jest na morzu. Potem га- 
tują od śmierci w morzu jakąś księżniczkę 
arabską. 

Czy myślicie Państwo, że to nowsze 
powieści? 

Broń Boże. 
Ale ponieważ trudno mi spamiętać, co - 

się dalej dzieje, więc niech, kto ciekaw, 
sam się jej w kinie dowie. 

Wymienia się w ogłoszeniach trzy naz- 
wiska aktorskie, jako bohaterów filmu. 

Najważniejszem jest to ostatnie co do 
kolejności, nazwisko: Louis Wolheim. 

to nie zna tego jegomościa. 
Twarz ma taką, że najodpowiedniejsze 

dla niej określenie to: „róża* (słowo nie* 
Kolskiej. 

Typowy Sienkiewiczowski Krzywonos— 
kozacki pułkownik. 

„ On to jest bohaterem „Awantury Arab- 
skiej". On gra, on stanowi oś obrazu, 
wkoło której wszystk a kręci, on swym 
krzywym nosem, swemi minami, swą mimi- 
ką wypełnia widowisko. A 

Jeszcze raz mówię, kto go pójdzie 

Omega. 

  

obejrzeć—nie pożałuje. 

               



    

TEATR I MUZYKA 

. Teatr miejski na Pohulan 

ce. Repertuar dni najbliższych zapowiada 

cieszącą się wielkiem powodzeniem 
swietną 

śztukę J.A. Kisielewskiego „W sieci”. Wyko- 

nanie tej sztuki stoi na wysokim poziomie 

artystycznym. Rolę szalonej Julki odtwarza 

L. Eychlerówna w. otoczeniu wybitnieįszych 

sił zespołu z H. Rychłowską i M. Wyrzy- 

kowskim na czele. 
Dziś „W sieci”. ` 

Pod kierunkiem reżyserskim A. Zelwero- 

wicza odbywają Sie codziennie próby 'z ko- 

ji Gogola „Rewizor”. 

medji Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz dru- 
gi „Maski“ Crommelynck'a. Sztuka ta na 

premierze odniosła wielki sukces artystycz- 

ny, dzięki nad wyraz „ciekawemu problemo- 

wi, literackiej wartości utworu, jak również 

doskonałemu wykonaniu całego zespołu pod 

reżyserją Z. Ziembińskiego. Oryginalna wy- 

stawa sztuki wykonana według projektów W. 

Małkowskiego. Sztuka wywołała zrozumiałe 

zainteresowanie. Rozpoczęto „przygotowania 

do wystawienia głośnej sztuki Bergera PO 

wódź* pod reżyserją Waldena, którego dy- 

rekcja pozyskała specjalnie do tej sztuki. 

— Przedstawienia popularne po cenach 

zniżonych. W piątek najbliższy odbędą się w 

obu teatrach przedstawienia „popularne dla 

aajszerszych warstw publiczności. > 

W teatrze na Pohulance wystawione będą 

„Dziady”, w teatrze Lutnia „Wielki człowiek 

do małych interesów* z Al. Zelwerowiczem 

w roli głównej. | 
Ceny miejsc zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Światowid — Molin Rouge. 

Kino miejskie —Awantura arabska. 

Heljos — Jej pieprzyk. 

Lux — Pieniądze, - WREN, 

Hollywood — Kapitan gwardji królew- 

skiej. 
й 

]Ріссасіі\!у — Golgota uczciweį kobiety. 

Ognisko Kol. — Przedpiekle. 

Wanda — Przedwiośnie. 
Eden — „Pan Tadeusz". 

! WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Kradzież z wozu. Podczas prze- 

wożenia manufaktury z ulicy Kwiatowej na 

stację towarową na szkodę Efiasza Brojdo 

(Kwiatowa 4) skradziono towaru na sumę 

150 zł. c 

— (c) Podstęp. Onegdaj w dzień do słu- 

żącej Wulfa Bildegorina (Szopena: 3) „zgłosił 

się jakiś osobnik i podając się za stryjeczne- 

go brata jej chlebodawcy prosił o wydanie 

mu walizki z rzeczami. Służąca nie podejrze- 

wając nic złego walizkę oddała. Dopiero gdy 

wrócił Bildegorin wyjaśniło się, że niezna” 

jomy był zwyczajnym oszustem. 

—(c) Podrzutek. W drzwiach frontowych 

przy ulicy Bonifraterskiej 2 znaleziono pod- 

rzułka płci żeńskiej w wieku około 6 tygodni 

— (c) Zatrzymanie przemytników. Na 

odcinkach granicznych Orany i Niemenczyn 

zatrzymano 3 przemytników którzy usiło- 

wali przenieść z Litwy 75 kilogramów tyto- 

niu i tyleż cukru. ” 

— (c) Przejechana przez taksówkę. Na 

ulicy Zawalnej koło domu Nr. 24 taksówka 

Nr. 115 kierowana przez Mikołaja Grywic.. 

kiego (Bakszta 5) wpadła na przechodzącą 

przez jezdnię Annę Dzidziul mieszkankę wsi 

Koszyce gminy rudomińskiej. Poszwankowa- 

ną odwieziono do szpitala żydowskiego. 

— (c) Trupa noworodka znaleziono na 

cmentarzu Rossa. Odesłano go do kostni- 

cy przy szpitalu św. Jakóba. ‚ 

— (c) Podczas pracy w palarni kawy 

przy zaułku Oszmiańskim 6 doznał złamania 

ręki, która wpadła w tryby maszyny Lipman 

Gordon (żydowska 11). Poszkodowanego u- 

lokowano w szpitalu żydowskim. į 

— (c) Nagła śmierć. Koło domu Nr. 48 

przy ul. Zawalnej nagle zasłabł i po przewie 

zieniu do szpitala żydowskiego wkrótce 

zmarł mieszkaniec wsi Popowszczyzna: Józef 

Jarmołowicz. Przyczyna zgonu narazie nie 

ustalona. % 

—- (c) Podrzutek. Dozorca domu przy 

ul. Słowackiego Jan Fiodorowicz znalazł pod 

rzutka płci żeńskiej w wieku około 4 tyg. 

którego ulokowano w przytułku Dzieciątka 

ezus. 3 

: — (c) Samobójstwo żołnierza. W Sejło- 

wiczaeh pod Nieświeżem popełnił samobój- 

stwo strzelając do siebie szeregowiec 8 bao- 

nu KOP Bronisław Wojtczak. Powód tar- 

gnięcia się na życie nie Kagan й 

(c) Fura pod pociągiem. Pod Gawjem 

podczas mijania przejazdu kolejowego po- 

ciąg osobowy wpadł na furę którą jechał 

Michał Kiwelewicz z Lipniszek. Wóz uległ 

zupetnemu rozbiciu.  Kiwelewicz w ostat- 

niej chwili wyskoczył na tor i tylko dziękł 

- temu uszedł śmierci. 

OFIARY. 
Bezimiennie dla Karpowiczowej zł. 1. 

® 

Raid konny Warszawa— Wilno. 

W dniu wczorajszym zakończył się raid 
konny na trasie Warszawa—Wilno, rozpo- 
częty 25 ub. m. Zawodnicy w liczbie 47 wy- 
jeżdżali co trzy minuty z tem, aby prze- 
strzeń z Warszawy do Ejszyszek (ponad 
450 klm.) przebyć w 120 godzin, a ostatni 
etap Ejszyszki— Wilno, na przestrzeni 66 
kim. w 4 godz. 15 min. 

Po drodze musieli się zgłaszać na punk 
tąch kontrolnych w Białymstoku i Grodnie. 

W poniedziałek rano, na punkt Койсо- 
wy tj. na rozwidienie się traktu przy miej- 
scowości Kominy przybyło 37 zawodników. 
Jak się okazało, po drodze odpadło sied- 
miu, przyczem jeden koń padł już w Wil- 
nie. Konie, mimo uciążliwej i długiej trasy 
przybyły do Wilna w formie najzupełniej 
zadawalaiającej, co świadczy oczywiście, że 
materjał koński hodowli krajowej nadaje 
się najzupełniej do długich, forsownych 
marszów. 

Wczoraj o godz. 2 m. 30 na placu ćwi- 
czebnym 4 p. uł. odbyła s.ę ostatnia próba 

wytrzymałości koni biorących udział w 

raidzie, a mianowicie: galop na dystansie 
3000 mtr. z 6-ma przeszkodami. 

Po podliczeniu ogólnej punktacji z ca= 

łego programu raidu wyjaśni 516 kto zo- 

stanie zwycięzcą. Będzie to tryumf 'nielada 

świadczący 0 nadzwyczajnej sprawności 
sportowej jęźdzca i konia. 

W chwili kiedy piszemy te słowa ko- 
misja sędziowska podlicza punkty a ucze- 
stnicy raidu oraz zaproszeni goście z p. 

Wojewodą Raczkiewiczem па сс zele wyje” 

żdżają do N. Wilejki aby wziąć udział w 

bankiecie wydanym z okazji , zakończenia 

raidu. 
Nadmienić należy, że z pośród uczest- 

pików raidu mamy oficerów: 1 p. szwole- 
żerów — 3, 1 p. Strz konnych — 6, 5 р. 

uł, — 4, 11 p. uł, — 4, 4pe strz. kon- 

nych — 5, 17 p. uł. — 2, 1 DAK — 6, 

12 DAK — 2, 8 РАР — 1, 1 РАМ — 5, 
Szkoły podch. rez. art. — 1, MSWojsk—1 

ax Ponadto wzięli udział « w raidzie: gen. 

w stanie spoczynku Bułhak-Bałachowicz i 

płk. Lechnicki. T. 

bist do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Proszę uprzejmie o zamieszczenie w Je- 

go poczytnem pismie niniejszego listu: 

„W związku z artykułami p. H. Romer 

Ochenkowskiej na temat zawodów sporto- 

wych kobiet, które ukazały się w ostatnich 

numerach „Kurjera Wileńskiego* i przez 

swą niezgodną z założeniami ideowemi spor- 

tu kobiecego treść wyrządziły wielką krzyw- 

dę propagandzie zdrowego ruchu sportowe- 

go wśród kobiet, zrzekam się niniejszem 

dalszego kierownictwa i współpracy w dzia- 

le sportowym „Kurjera Wil.* nie mogąc na- 

dal współpracować w pismie, które przez 

zamieszczanie podobnych artykułów wypa- 
czających istotę rzeczy podważa wogóle war- 
tość sportu“. 

Dziękując W. Sz. Panu Redaktorowi za 
zamieszczenie tych kiłku słów, załączam wy- 
razy głębokiego szacunku. 

T. Kawalec. 

  

brand ore w Warszawie, Chmielna 
: 5, przy Nea Świecie. 

Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. 
15 pokoi z nowoczesnym konfortem 
urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 
z pościeła, bielizną i oświetleniem. — 

RADJO 
$ Środa dnia 2 października 1929 r. 
11,55—12,05; Sygnał cząsu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05 — 13,00: Muzyka z płyt gramofon. 
13,00—1310: Transm: z Warsz. Komunikat 
meteorologiczny: 17,15 — 17,35: Program 
Gzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,35—18,00: Audycja dla dzieci— 
w wykonaniu Hanny Kozłowskiej. 18,00 — 
19,00:. Transmisja z Warszawy. Koncert. 
19,00 19,25: „Kurator w ustroju i życiu 
Uniwersytetu Wileńskiego" odczyt z cyklu 
„Jubileusz USB." „wygł. ks. prof. dr. Broni- 
sław Żongołłowicz. 
dziki kurort nad morzem Czarnem*—wraże 
nia i refleksje, Il odczyt wygł. Wanda Nie- 
działkowska Dobaczewska. 1955 — 20,05: 
Program ną dzień następny, sygnał czasu 
z Warszawy i rozmaitości. 20,05 -- 20,30: 
Niespodzianka. 20,30 — 22,00: Transmisja 
koncertu z Warszawy i słuchowiska z Kra - 
kowa. 22,00- 22,45; Transmisja z Warszawy. 
Konan PAT., policyjny, sportowy i in. 
22,45 23,45: Muzyka taneczna z restauracji 
hot. „Brysto.* w Wilnie. 

19,25- 19,55: „Budaki, g 

SŁOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 października 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,895 8,915 8,87,5 

Belgia 124245  121,555 123,93,5 

Kopenhaga 237,38, 23198, 236,18 
Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 368,04 35894  357,15 

Londyn 43,34, 43,45, 43,23 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż _ 34,09, 3508, 34,90, 
Praga 26,39, 26,45, 26,33, 

Szwajcarja 172,10, 172,53,  171,67* 

Stokholm 239,07, 239,67 238,47 

Wiedeń 125,45 125,76, 125,14 

Węgry: 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,68, 46,80, 46,56, 

Marka niemiecka 212,51,5 

Gdańsk 173,05. 
Papiery procentowe: ' 

Pożyczka inwestycyjna 118,50 —. Prem- 

jowa dolarowa 62,50. 5 proc. konwersyjna 
49,75. 6 proc.dolarowa 82.50 10 proc. kole- 

jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,26. 8 proc. 

L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli= 

gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,40, 

8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 

skie SI. 8 proc. Łodzi 58,25. 10 proc. 
Siedlec 67,—. 8 proc. obligacje T. K. 

Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 83. 

Akejei 

“Gark Polski 169,50—169,75. Powszechny 

Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowych 
— .. puls — . Elektrownia w Dąbrowie 

— , Cukier — Cegielski 37,50. Mo 
drzejów2o.75 Norblin102 5o Ostrowiec 84 50 
Starachowice 24 — Zieleniewski 83,— 
—680. Haberbusch 225—.Węgiel 69,50.Paro - 

wozy —, —._ Borkowski —. Spiess 135 

Lilpop 28,50. Zachodni 70. Kijewski 90. 

Klucze 9. Ill em. — 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 1 października 1929 r. 

  

Czeki i wpłaty. 
Tranzakcje. 

New Jork 8,89. 
Złoto. 

Ruble 46,20 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 2 października r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48—49, żyto 
23-25, jęczmień 24—26, owies 27—28, gry- 
ka 25—28, otręby pszenne ———, ,żytnie 
———, ziemniaki 9 10, siano 9-10, słomą 
1—8, makuchy lniane 49—50. Tendencja 
w dalszym ciągu bardzo słaba. Podaż do- 
stateczna, zapotrzebowanie małe, 

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

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 — 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110, 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 za 
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, śmie- 
tana 180—200, twaróg  80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550—600, solone 500—550. 

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

wy 50—60, fasola biała 150—180, strączko- 
wa 60—70, kartofle 9— 10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15- 20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew 15—20, ogórki 6-7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg. kalafiory 30—70 za główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 70—100 za 1 
kg., kompotowe 50—60, gruszki I gat, 100— 
120, 1! gat. 70—80,śliwki węgierki 170 — 180. 

Grzyby: Borowiki 5 — 550zł. za 1 kg. 
rydze 470-480, mieszane 0,70— 0.80; 

Drób: kury 7—8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 150-300, kaczki 8—9, młode 400—500, 
ięsie 15—18, młode 8—10, indyki 30—35, 
młode 12 - 15 zł. 

Ryby: liny żywe 500 - 550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550- 600 śniętę 250 — 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 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- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 
miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne 
50—80. (n) 

  

Biejm: Kieatogra( 
Oddnia 27 września do dia 2 paździefnika 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Awanfura Arabska" | 
  

  

  

  

Kuliuralae-O światowy 

ZAŁA MIEJSK . asis Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: MARY ASTOR, WILLIAM BOYD i LOUIS WOLHEIM; 
ul. Ostrobrzmska 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. EE A od godz. 4-ej. Następny program: 

ы ń 

> Dzis. Pikantny i erotyczny przebój! 3 gwiazdy ekranu! Czarująca, kusząca ti KINO -TEATR | HARVEY, ulubieniec kobiet WILLI o al wa a. WARWICK WARD Ww e. 4 
« х о iljon dowcipów. Ocean wesołości. Liljana Harve kąpieli. 

„HIELIOS kreacji p. t. „JEJ PIEPRZYK Poszukiwanie pieprzyka. Szałony sukces na BR Saločiai 
Seansy o godzinie 4, 6, 8 i 10.14. 2 

KINO-TEATR [Dzis długooczekiwany film. Czarujący RAMON NOVARRO i ulubienica MARCELINA DAY w przebojowym 
„MOLLY WOOD" |ypzvie „. . „KAPITAN GWARDJI KRÓLEWSKIEJ” żowieści ©). Coma 10 akt ss 

Mickiewicza 22. 

Kino - Teatr 

„Światowić * 
ul. Mickiewicza 9. | 

„MOULIŃ ROUGE" 
największym nakładzie kosztów i pracy. Fascynujaca i najbardziej atrakcyjna treść. 

BRODIN i EWA GRAY. Dancing 

jmuzyczną wykona orkiestra konceitowa. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10.25. 

Dziś! Najwybitniejsze, najSmielsze arcyczieło E. A. Duponta twórcy „Variete* i „Dwóch światów* 
Główne role odtwarzają gerjalra ra tragiczka OLGA CZECHOWA. JEAN 

i, kabarety, przepych, wystawa. Arcydzieło © 

  

Poszndujemy miegzkania 
parterowego, kiikupokojowego. na 
zaklad przemysiowy w okolicy ul. 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferry do admiaistacji 
„Stowa“ pad 5. 5. 
Ll ЕСО КОН 

i 
. 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 

najlepszej 
Najlepszy gatunek stali, najdokładniej 

sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 

na kontrola iakości każdego nożyka 

wychodzącego z fabryki tłómaczą przy- 

słowiową doskonałość nożyków Gillette. 

Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

MADE M 

    

ВОа 

WORLD OVER 

„.CGillette 

  

    

NAJLEPSZY 
WĘGIEL 

górnośląski koncernu „Progress“ 

oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny w zaplombowanych woząch 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. D E U b roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 

Składy węglowe: Słowackiego 27, 
tel. 14 46 —0 

OL YRA VKT TNOIDKAD EEK T 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 2-go, z siedzibą przy ul. Jakóba Ja- 

sińskiego Nr. 1 m. 3. zgodnie z art. 1030 UPC 
podaje do wiadomości publicznej że w dniu 
7 października 1929 roku o godzinie 10 rano 
w Wilnie przy ul. Niemieckiej 31 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do « 
Szewela Słuckiego majątku ruchomego, Skła- 
dającego się z umeblowania, oszacowanego 
na sumę 899 zł. A д 

Omo! Fr. Legiecki. 
1573—VI-0 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

Bhejrzyj fowar krajowy. 

    

  

; 

= ZAKŁAD KRAWIECKI Ni MOZA 
i] += 3 ł |E| LONGIEA KULIKOWSKIEGO = | awaws. 
| & (byłego krojczego s firm = ABA 

warsZzawskK! 4 

IE 2 WILNO, ul. WIELKA 13. A „Jibryka mydk ь 

© ме am ad a wade A © || zuciam. Olin uo 
z | matojłów w nalegnyth galmań 2 || waz aa S | MAJÓW W  Rajlepszyh Galea = || Rosas Raz 
$ oraz przyjmuję obstalunki na ubrania а amator kupuį 

„ |lamskie męskiejuczniowskie Z || | MUKOLATORY 
N| — na zamówieniei gotowe — dowe TYLKO 

GIEEKŁUESZYAG ь „PETĘJĄ: 

jon OD z AA SOSEN A. „p a O nie S L La 
BORÓWKA firmie MICHAŁ 

NAJNOWSZE KREACJE 

FUTER 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- 

STOWNIEJSZE JESIONKI! 

Najmodniejsze ubrania! ) 
Otrzymać można tylko w najwięk- Ė 
szym i najelegantszym magazynie 
konfekcj. męskiej i damskiej i 

składzie futer 

P. Lancman! 
Wilno, ul. Wielka 56. 

(obok kościoła Św. Kazimierza) 
Wielki wybór sukna najmodniejszych 

deseni i kolorów. — 991р O 

| pppoe 

ZAZNA UNAKEKAŃ 

+ 86 p. p. ogłasza w dniu 10 X. 
+ 1929 roku godz. 10 rano przetarg na 

dostawę mięsa wołowego I gatunku 

dla garnizonu Mołodeczno i Krasne. 

  

     Informacji o warunkach dostawy 

'9 udziela kwatermistrzowstwo 86 p. p. 
4 do dnia 10. X. 1929 r. 
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BROGOUNZNKEZOBEENZAZOBEKGOÓONIU SM 

PUREE ARAD W ATOMA LOKTOR 

Choroby weneryc ne, 
RST REIK KIA K skórne, i syfilis. Przy- 

įgcie: Od 9 -: 18--7. 
ilno, 

ul. Wielka 21, 
(Telet. 921). - 

  

DOKTOR 
D.ZBLOGWIEŻ 
chor. чуепогустс®, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
"—], od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
YEZNE, 

ОН 

Akuszerkašmialovska 
praz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- R NARZĄ- jA 

Dow MOCZOÓW. |ęzgzki» piegi, wagry, 
od 12—2 | 0d 4—6, 
ml. Ss 24, 

"Te 

  

   
    

rzajki, wypadanie wło- 
sów. "M eciewicza 46. 
m. 6. 

  

łupież, brodawki, Ku-. 

G'RDA. Szopena 8, 

  

  
98  [osmotyka tel. 1672. 3089 0 

m: ams 

mom Zaścianek 
Gabinet ahózała:6 ts pod | 

Racjonalnej Kosme-| Wilnem, obok st. 
tyki Leczniczej. | kol. sprzedamy za 

Wilno, 8.000 zł. 
Mickiewicza 31 m. 4.| Wileńskie Biuro 
(radę kobiecą kon- | Komisowo - Handl, 

serwuje, dosko- | Mickiewicza 21 
nali, odświeża, usuwa ! tel. 152, 25 

  

A skaży ГОБ е — 
ztuczne opalenit ce- —-—- m 

Dr, Nynadanis Na | gtzedamy zaraz | w i łupież. aj- 
nowsze zuobycze ko- w obszaru 20 

smetyki racjonalnej, | 2%! I ZO „dob- 
COREY od g: a о ц]г ёае п; :‘ч:сяъ las, 

+43, wy. 
MAE Zabudowan Ta 

i kompletne 
rod KOBIECĄ D, H.-K. „Zacheta“ 

Gkonserwuje, Mickiewicza 1 
doskonali, Góświeża. tel. 9-05 — 
usuwa braki i skazy. © 

  
    
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. BAWACAM 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* a RE 

.  ktryni wiczowej. ° i 
Wielka IS m. 9. Przy. ARŹZTYTYA WB 
od g 10—7, 7 Е 

egarków 
"ooo z a reperacje po: 

8 LOKALE Ё najprzystępaiejszych 
cenęch A. Hawryłkie- 
wicz, Antokolska 35. 
Tamże potrzebny cze- 
ladnik zegarmistrzow- 
ski, lub podręczny. -0» 

1 lub 2 pokoje 
ze wszystkiemi wygo- 
Sami, 5 telefonem (bės ——— 
uchni) do wynajęcia * 

solidnym ok torom PISZEMY | 
Antokolska ż+-am.i-a NA MASZYNACH 

TANIO, 
szybko. i fachowo 

Do wynajęcia ; Wileńskie Biuro 
pokój dobrze ume- Komisowo - Handl, | 

  

= 

  

blowany (można ko-| Mickiewicza 21. 
rzystać 2 gabinetu). | tel. 152. —2 
Dowiedziet się co- ati 

dziennie od g. 4 5 Oszczędności 
po poł., ul. 3 Maja 11 przyjmujemy na į 
m. 6. _ =0 ) oprocentowanie | 

į zabezpieczone naj- | 
Lokal $-cio pokojowy | PEWNiej hipotecz- ; 

nadający się naj nie bądź weksiowo 
biuro do wynsjęcia.| Wileńskie | Biuro 
W. Pohulanka 9—2.| Komisowo - Handl 
Zgłaszeć się do do-| Mickiewicza 21, 
zorcy - zł.tel. 152 —0 

  
  

  

OSTEN SMOLL, 

5 w pogoni za widmem 
Shofnesy wszedł do auta i za chwi- 

ję zniknął z oczu szefa. 
Delbury skupił całą swą uwagę na 

zamku. Nie minęła pięćiu minut, a wy* 

siłki jego zostały uwieńczone powo” 

dzeniem. Zamek zgrzytnął, drzwi otwo- 

szyły się nieco, lecz zatrzymał je jesz- 

cze łańcuch żelazny. Inspektor przywo” 
łać musiał całą swą cierpliwość pod- 
czas gdy zwolna i systematycznie prze- 
piłowywał łańcuch stalowemi, płaskie- 
mi nożycągni. 

Wreszčie drzwi otworzyły się przed 

nim. Delbury znalazł się w sklepie ju 
ilera, Dość było powierzchownego 

rzutu oka, by przekonać się, że sklep i 
wystawa służą tylko, jako parawanik, 
za którym kryje się coś innego. Na wy- 
stawie widniały nieliczne złote i srebr- 
ne przedmioty, których cena, nakreślo- 
na na tekturkach, była tak wysoka, że 
każdego zniechęcić musiała do kupna. 

Delbury zapalił latarkę kieszonko” 
wą i zajrzał do wszystkich kątów. Że- 
łazne okiennice były zamknięte i w ma- 
gazynie panował mrok. 

W kącie, na niedużym stole rozło- 

żone były rozmaite instrumenty i ze- 
garki różnej wielkości, niby to przyję- 
te do naprawy. 

Delbury zwrócił uwagę na to, że 
instrumenty te były stare i zardzewia- 
łe: jasnem było, że nikt z nich nie ko- 

rzystał. Cząsteczki zegarków, wozłożo- 

ne w nieładzie, leżały tu od dawna 

nietknięte, gdyż kurz pokrył je grubą 

warstwą. 

Tak, jasnem było, że magazyn tyl- 

ka dla pozoru istniał, dla maskowania 

lokalu, w którym zbierali się ztodzie- 

je, przynosząc swą zdobycz. W głębi 
znajdowały się drzwi, zamknięte na du- 
ży zamek i żelazną sztabę. Delbury 
stracił dwadzieścia minut na otworze- 

nie skomplikowanego zamku, gdy wre- 
szcie skończył, w drzwiach od ulicy 
ukazał się dnoinesy, przywožący roz- 
kaz zrewidowania lokalu. 

Razem weszli do następnego poko- 
ju. Okna jego wychodziły na podwė6r- 
ko osłaniała je gruba żelazna krata. 

Delbury obejrzał się dookoła i gwi- 
zdnął... Oto znaleźli się w miejscu, któ- 
rego policja londyńska szukała bezsku- 
tecznie przez tyle lat. 

° — Zręczna sztuka z tego Tanci'ego 
— mruknął inspektor — bardzo spryt 

ny! Przeszukałem całą południową 

część Londynu, byłem pewny, że labo- 

ratorjum znajduje się po tamtej stronie 

Tamizy, a tymczasem... Patrz pan!... 

Na ławach 1 па stołach leżały sto 
sy drogocennych przedmiotów. „„Jubir 
lerzy* zostali spłoszeni magle i nie 
zdążyli zniszczyć ślady swej roboty. 
Nie zdążyli nawet zabrać w ucieczce 
swe bogactwa, zostawili więc je na 
stołach, w kotłach, w skrzyniach. 

— A, jest i telefon! — pan zatele- 
fonuje do Scotland Yardu! Niech przy- 
ślą natychmiast dwuch ludzi, do pilno- 
wania tego lokalu i sporządzania spi- 
su znalezionych rzeczy. Oho, kociół 

jest jeszcze gorący: widocznie nie dalej 
jak wczoraj wrzała tu jeszcze robota. 

Podczas gdy pomocnik jego teleto- 

nował, Delbury zrewidował cały do- 

mek, ale nigdzie nie znalazł żywego 
ducha. Tanci zniknął bez śladu. 

— Gdzie pojedziemy teraz? — 7аг 
pytał Shofnesy, gdy skończyli rewizję. 

— Do Gryden, chcę rozmówić się 
z Nelly Layle, — odrzekł zamyślony 
inspektor. — Chodźmy! 

Na ulicy czekali już wysłani ze 
Scotland Yardu ludzie. Delbury wydał 
krótkie i jasne rozkazy. 

— Jeśli ktoś przyjdzie i zapyta a 
Tanci'ego, aresztujcie go, nie wypu- 
szczajcie go z rąk, pod żadnym pozo- 
rem. Gdyby zaszła pomyłka — prze- 
prosimy potem poszkodowanego. Ale 

niema mowy o pomyłce: wpadliśmy na 
osie gniazdo. Musiała przejść tędy cor 
najmniej połowa złodziei londyńskich. 
Bóg wie ile tu złota przetopiono i wy” 
niesiono stąd w bryłach! 

Delbury skinął głową i wsiadł do 
auta. Droga trwała dwadzieścia minut. 
Starszy: inspektor notował coś, koły- 
sząc się na wygodnych resorach. 

Przed bramą wiodącą do domu Lay- 
le'a ujrzeli znajomą postać. 

— Thomson.. — Skąd się pan tutaj 
wziął? — zawołał Delbury, wyskaku- 
jąc z auta i podchodząc do idącego. 

Thomson odwrócił się, a widząc 
swego szefa, ukłonił się mu. 

— (Cieszę się, że pana spotkałem, 
— rzekł z ulgą. 

— Co pan tu robi? 
— Kazano mi oznajmić rodzinie 

zabitego, o tem, co się stało. Ale nie 
mogę zdobyć się na odwagę.. 

— Więc zwolnię pana od tego przy- 
krego obowiązku. Ale może w domu 
wiedzą już o śmierci Layle'a? 

— Nie sądzę Sir. 
— Nikt się tu nie zjawiał, nikt do 

nich nie telefonował? 
— O ile wiem, nie! 

— Dobrze. Może pan wracać, Thom 
sonie. Ja sam oznajmię im tę tragiczną 
wieść. Sądzę, że córka wie o tem wszy' 
stkiem więcej, niż my, ale zapewne nie 
zechce mówić. Nie będę jednak bawić 
się w ceremonje. Chwała Bogu, że 
spotkałem pana. Proszę powiedzieć na* 
czelnikowi, że o dwunastej przyjdę z 
raportem. Dziękuję. Dowidzenia. 

Delbury sam wszedł na schody i 
zadzwonił. Gdy pokojówką otworzyła 
mu drzwi, zapytał czy może widzieć 
miss Layle w bardzo ważnej sprawie. 

Pokojówka obrzuciła go krytycz- 
nem spojrzeniem i poprosiła o bilet wi* 
zytowy. 

Delbury podał jej bilet niezapisaną 
stroną ku górze i rzekł surowo: 

— Proszę nie czytać i oddać nar 

tychmiast panience. Mam da niej pry- 
watną sprawę. 

Po paru minutach, pokojówka zja- 
wiła się znów na progu. Była bardzo 
błada i wzruszona. Delbury zrozumiał 
że dziewczyna nie zapanowała nad 
ciekawością i przeczytała jego nazwi- 
sko i urząd, wydrukowane na bilecie. 

Poprosiła go do gabinetu, a za 
chwilę ukazała się we drzwiach Nelly. 
Zatrzymała się w progu i nie zamknęła 
drzwi za sobą. Spojrzała w Oczy nie- 
znajomego i zapytała spokojnie: 

— Mr. Delbury? 
— Tak, pani. Czy zechce pani zam- 

knąč drzwi- Tak, dziękuję. 
Surowem i zimnem spojrzeniem. ob- 

rzucił młodą dziewczynę. Postać Nelly 
wywołała w nim przykre uczucie, nie 
spodziewał się, że była tak piękną i 
poważną, dziwna słodycz i powaga 
promieniowała z jej twarzy. Stanow- 
czo postać ta nie miała nic wspólnego * 
z obrazem, który malowała mu poprzed 
nio wyobraźnia, gdy myślał o córce 
Layle'a. Łotr ojciec — takaż musiała 
być jego córka, — myślał Delbury i 
spodziewał się spotkać przebiegłą i złą 
kobietę. 

A tymczasem sfała przed nim ślicz- 
na dziewczyna, o delikatnych i szla” 
chetnych rysach twarzy, o szczerem i 
uczciwem spojrzeniu. Była widocznie 
bardzo wzruszoma, a w oczach widniał 
niepokój, ale panowała nad sobą. Del- 
bury zrozumiał, że wszystkie jego do- 
mysły i hipotezy rozwiały się, jak dym 
na widok tej dziewczyny. 

— Pan przynosi złe wieści? Czy 
mam poprosić matkę moją tutaj? — 
zapytała spokojnym głosem, lecz ręce 
jej drżały silnie. 

‚ — Nie, pani, chciałbym wpierw ро- 
mówić z panią samą. 

Nelly skinęła głową. 
— Proszę, niech pań mówi wszyst: 

ko, bez wstępów i prób przygotowa* 
nia mnie. Złe wieści są bardzo przykre, 

ale wolę usłyszeć je odrazu choćby by- 
ły najgorsze, aniżeli męczyć się w nie- 
pewności. 

Inspektor milczał chwilę. Stary wy” 
ga czuł się niezbyt pewnym wobec po- 
wagi i spokoju tej dziewczyny. 

— Widzi pani, — zaczął niezręcz- 
nie, — chciałem mówić najpierw z par 
nią samą, gdyż muszę zadać pani pa- 
rę pytań. 

Usta dziewczyny drgnęły. 
Przedtem, zanim się dowiem, 

się stało? — zapytała z wyrzutem. 
— Jeżeli pani pozwoli — tak. Za: 

pewniam panią, że czynię to we włas- 
nym pani rodziny interesie. Od odpo- 
wiedzi pani zależy wolność trzech osób 
conajmniej. i 

— Wolność? Więc pan chce ko- 
goś aresztować? 

Inspektor zrobił niewyraźny gest i 
odwrócił głowę. 

— о tamtych dwuch osobach nie 
mówmy, narazie, ale trzecią jest pani. 

Twarz Nelly pokryła się ciemnym 
rumieńcem. Wyraz niepokoju i zdzi- 
wienia zamienił w oburzenie. 

— Aresztować mnie? — zawołała. 
— (o to znaczy? Jak pan śmie mówić 
takie rzeczy? į 

— Na miłość Boską, — powstrzy- 
'mał Delbury dalsze jej słowa, — dla 
pani własnego dobra proszę o spokój. 
Sprawa jest bardzo poważna... i bar: 
dzo nieprzyjemna da pani i... dla mnie 
również. Proszę mi wierzyć, że mówię 
szczerze. Nie zatrzymam pani ani chwir 
li dłużej niż tego wymaga sprawa. Gdy 
pani odpowie na moje pytania będę od- 
powiadał z kolei na te, które mi pani 
zada, a wówczas poprosimy pani 
matkę. 

Nelly poddała się. Usiadła z zacir 
śniętemi nerwowo dłońmi, spoglądając 
nieprzychylnie na inspektora, nie ukry- 
wając bynajmniej swego oburzenia, 
lecz zachowując jednocześnie spokój, 
pełen godności. › 

ca 

Delbury zauważył i uczuł mimowol- 
ny szacunek, Była to albo świetna ak 
torka, albo też naprawdę nie wiedzia” 
ła nic a życiu ojca, szlachetna dziew- 
czyna: 

Odchrząknął i odpędzając postron- 
ne myśli zaczął indagację. Delbury nie 
należał do ludzi, którzy łatwo dają so- 
bie wyrwać przewagę i panowanie nad 
trudną sytuacją. 

, — Mr. Willard Layle — to panś 
ojciec, jeśli się nie mylę? — zapytał, 
rozktadając na kolanach notes. 

— Слет się zajmuje pani. ojciec? 
— Ma biuro w City, zdaje się, że 

ma coś wspólnego z giełdą. 
— Tak, ja wiem... Ale czy pani nie 

uważa, że to jest dosyć nieokreślone 
zajęcie? 

— Nic więcej 0 interesach ojca nie 
wiem. Nigdy nie mówił o tem w domu. 

— Ale czyż pani, dorosła córka nie 
interesowała się pani nigdy, nie pyta* 
ła ojca o jego interesy? 

Nelly przerwała mu niecierpliwie: 
— Wiem tylko, że ojciec mój miał 

jakieś składy i akcje. Szczegółów mo- 
że się pan dowiedzieć w biurze. Ojciec 
prowadzi to: biuro. od mego urodzenia. 
Być może, matka moja będzie wiedzia” 
ła coś więcej. 

— O której wyszedł ojciec 
dziś w nocy? 

— Nie mam pojęcia. Nikt w całym 
domu nie wie tego. Pytałam już służbę 
0 to samo. Nikt nie widział go wycho- 
dzącego, nikt nie wiedział, że go nie 
było. Rózeszliśmy się wieczorem © 
zwykłej porze. Widocznie ojciec wy 
szedł wtedy, gdyśmmy już spali. 4 

— W jakim celu ojciec pani mógł 
wychodzić z domu-w nocy? 

= Doprawdy, nie wiem. Jestem 
zdziwiona, nie mniej od pana. 

— Czy się to zdarzało dawniej? 
— Nigdy. Przynajmniej ja nic o 

tem nie wiem. Naturalnie, że mógł wy” 
chodzić, tak, jak dziś... 
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