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

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

  

Nasze partję ECHA STOLICY ZZA KORDOWÓW Zgon min. Sprao zagranicznych Niemie 
rozmawia- 

i wybi- 
W bufecie sejmowym 

łem z wybitnym lewicowcem 
tnym endekiem. 

„Lewica* — powiedziałem pierw- 
szemu z nich — „czyni wrażenie, 17 
oczekuje od rządu koncepcji, w jaki 
sposób ma zwalczyć rząd Marszałka 
Piłsudskiego". 

Z powodu pierwszego zjechało 
się dużo posłów do Sejmu. Inkasują 
djety i uchwalają rezolucje. Na lewicy 
coraz to ostrzejsze. W redakcji dotych- 
czas niespotykanej rezolucje te ata- 
kują osobę Marszałka Piłsudskiego. 
Pismo socjalistyczne ogłasza, że da- 
wny, sympatyczny Piłsudski jest już 
nieboszczykiem dla socjalizmu, 
boszczykiem dla demokracji. Ale jak 
mają być strawione te djetyczne rezo- 
lucjej W jaki sposób chce lewica 
rząd obalić i co zamiast niego ; zbu- 
dować? 

Postawienie votum nieuiności dla 
premjera  Świtalskiego uważa się za 
pewne. Mówi się powszechnie, że 
przyjdzie później gabinet Matuszew- 
skiego, obecnie najzdolniejszego z mi- 
nistrów Marszałka Piłsudskiego. Le- 
wica się odgraża, że uchwali votum 
nieufności imienne, wymieni wszyst- 
kich ministrów po kolei, nie wyłą- 
czając Marszałka, i w ten sposób po- 
zbawi Marszałka możliwości koństy- 
tucyjnego sprawowania władzy, — 
Ale każdy poważny lewicowiec ble- 
dnie, gdy na to wszystko usłyszy 
spokojne: „to tem lepiej". W takim 
wypadku zaczyna tłómaczyć, że wo- 
bec „ekonomicznego położenia Pol- 
ski“ zamach stanu nie byłby „wska- 
zany”, 

: Człowiek, redagujący najostrzejsze 
rezolucje, p. Jan Dąbski występuje ja- 

* ko z programem z „gabinetem iacho- 
wym“ coś w rodzaju znanych wzo- 
rów Ponikowskiego, Nowaka, Grab: 
skiego. Jakto, tyleście się nawołali o 
konieczności przyjścia do rządów de: 
mokracji, tyleście wołali o konieczno- 
Ści przywrócenia parlamentowi jego 
omnipotencji, a teraz mielibyście po- 
przestać znowu na gabinecie pozapar- 
lamentarnym? Przecież rząd Świtalskie- 
go jest chyba także gabinetem poza- 
parlamentarnym. Więc wasz ideał leży 
w tem, aby zwalczać taki rząd poza- 
parlamentarny, który pp. posłów nie 
puszcza do swoich biur, a stworzyć ta- 
kich ministrów  pozaparlamentarnych, 
u których każdy poseł w dowolnej 
pozie dowolną ilość czasu spę- 
dzać będzie mógł na biurku?. 

Pan Dąbski odpowiada, że jego 
nawrót do ideału Ponikowski-Grabski- 
Nowak, to tylkć prowizorjum. Rząd 
ten musi rozpisać nowe wybory i... 
i Otóż tu także przychodzi pewne 

le. 
Lewica nie jest znowu tak pewna 

wyborów. Owszem, owszem lewicow-- 
cy twierdzą, że opozycyjność w kraju 
wzrasta, a  illorządowość słabnie. 
Stronnictwa ludowe, te mają do czy- 
nienia z materjałem dzikim, z którym 
przy każdych wyborach jest dużo ry- 
zyka. Ale socjaliści boją się powaž- 

nie. Organizacja d. Fr. Rewolucyjnej 
"może nie posiada tych hufców, o któ- 
rych marzyła, może pozytywnie nie 
znaczy tak wiele, lecz negatywnie za- 
Szkodziła bardzo P.P.S. Walka pomię- 
dzy augurami to się nigdy nie popła- 
cała, nawet w socjalizmie. Wczoraj 
wszystko było towarzyszami, bezinte: 
resownymi obrońcami proletarjatu, 
dziś nawżajem Się tytułują oszustami. 
Nie podoba się to wyborczym tłu- 
mom robotniczym. Przy wyborach 
częściowo na tem skorzystają komu- 
niścj, częściowo endecy. 

Więc wybory, które odważnie są 
przez lewicę wysuwane, jako cel osta- 
teczny, także nie są Dez „ale“, 
Zwłaszcza mają duże „ale“ dla P.P,S,, 
fa przecież jedynie P.P.S. i ideowo i 
moralnie i programowo znaczy coś 
na lewicy. Są na lewicy i tacy Śmiał- 
kowie, którym się Śni Millerand, któ- 
rzy mówią o konieczności wywołania 
kryzysu pafńistwowego, wymuszenia 
ustąpienia Prezydenta Mościckiego. 

> Ale to są niedowarzeńcy! Gdyby któ: 
*ryś z nich bąknął to głośniej—nie-. 

<qnbątpliwie najbliżsi jego koledzy par- 
tyjni zdezawuowaliby go zupełnie. 

„ Tak więc jedno można o progra- 
Ę działania stronnictw lewicy po- 

dzieć, to, że programu tego niema. 
Rząd centrolewu, rząd fachowy, wy. 
Ory i strach przed wyborami, bluž- 

nierstwa w stronę Zamku i chowanie 
„Owy do rynny na St rem Mieście 

ze Strachu na każde przypuszczenie 
wyjścia z ram porządku konstytucyj- 
nego. 

Ta bezprogramowość lewicy dy- 
skwalifikuje ją jako przeciwnika. By- 
wają armje bez dostatecznej amunicji, 
ze złym materjalem końskim, ze zły: 
mi dowódcami, ze złemi pianami 
strategicznemi. Ale armja,  któraby 
całkiem nie miała planu strategiczne- 

nie-_ 

Depesze kondolencyjne z powo- 
du śmierci ministra Stresemanna 

WARSZAWA, 3 X. PAT Minister 
Zaleski z powodu Śmierci ministra 
śpraw zagranicznych Rzeszy  Strese- 
manna przesłał następujące depesze 
kondolencyjne: „Do jego Ekscelencji 
Pana Muellera, Kanclerza Rzeszy. 
Berlin.— Pragnę wyrazić Waszej Eks- 
celencji najgłębszą  kondolencję w 
imieniu rządu polskiego z powodu 
wielkiej straty jaką póniosły Niemcy 
przez zgon ministra Stresemanna, jed- 
nego ze swych najwybitniejszych mę- 
żów stanu. (—) Zaleski, 

„Do Jej Ekscelencji Pani Gusta- 
wowej Streseman. Berlin. — Głęboko 
dotkiety okrutną żałobą, jaka Panią 
spotkała, proszę o przyjęcie moich 
najgorętszych wyrazów  kondolencji. 
(—) Zaleski”. 

Zakończenie prac nad budżefem 
WARSZAWA. 3. 10. (tel. wł. Sło- 

wa). Dowiadujemy się, że Ministerstwo 
Skarbu ukończyło prace nad prelimina- 
żem budżetowym nia rok następny któ 
ry zamyka się w następujących cyfrach 
głobalnych: 

Wydatki 2.930.000.000 
Dochody około 2.940.000.000 
W porównaniu z budżetem na rok 

bieżący wynoszącym 2.935.000.000 bu- 
dżet przyszłoroczny różni się nie wiele. 

Hr. Roger Koczyński wojewodą 
poznańskim 

WARSZAWA. 3. 10. (tel. wł. Sło- 
wa“). Dowiadujemy się że w najbliż- 
szym czasie nastąpi nominacja wojewo 
dy poznańskiego w osobie ziemianina 
hr. Rogera Raczyńskiego. Hr. Raczyn- 
ski jest właścicielem dóbr Rogalin i u- 
kończył wydział prawny Uniwersytetu 
Jagieliońskiego oraz Wydział Agrono- 
miczny w Lipsku. 

Dziennikarze niemieccy 0 zbliże- 
niu polsko-niemieckiem 

WARSZAWA. 3. 10. (tel. wł. Sło- 
wa“. Opuszczając granicy Polski dzien 
nikarze niemieccy którzy bawili na wy- 
cieczce w Poznaniu, w Warszawie, Kra- 
kowie i Gdyni przysłali na ręce prezesa 
syndykatu dziennikarzy polskich serde- 
czną depeszę w której dziekują kole- 
gom polskim za gościnę a następnie 
podkreślają że konieczne ich zdaniem 
zbliżenie między Polską a Niemcami 
jest zależne od tego, aby oba narody 
poznały się bliżej a dzięki kontaktowi 
jaki nawiązali oni ze światem politycz- 
nym polskim będą mogli przysłużyć się 
do tego celu. 

Wycieczka węgierska w Krakowie 
KRAKÓW, 3 X Pat. Dzień dzisiejszy 

spędzili goście węgierscy na zwiedzaniu za- 
bytków m. Krakowa. O godz. 3,30 przed- 
stawiciele Węgier byli. następnie serdecznie 
powitani w uniwersytecie, poczem udali się 
na Kopiec Kościuszki, gdzie złożyli wieniec. 
Wieczorem Odbył się na cześć gości w Sa- 
lonach Starego Teatru raut. 

Poznań feż miał swego Hurczyna 
POZNAŃ, 3 X. Dziś ogłoszony został 

wyrok w procesie przeciwko byłemu pod- 
prokuratorowi sądu okręgowego w Pozna- 
niu Dembeckiemu, oskarżonemu © Sprze- 
niewierzenie Wyrokiem sądu Dembecki zo- 
stał skazany па dwa lata więzienia. 

: _ЁШПЩЕЩ „niegzkania 
AR A kilkupokojowego, na 
klad przemysłowy w okolicy ul. 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Stowa“ pod S. S. — 
.______ 

‹ ‚ 

go naležy do rzadkošci i przeciwnik 
może się jej nie obawiać. 

Ta bezplanowošė, bezprogramo- 
wość obecnej taktyki lewicy popiera 
to, co powiedziałem na wstępie, że 
opozycją lewicowa wygląda od rządu 
koncepcji tego, co ma robić. I dlate- 
go dalsze zachowanie się opozycji 
zależy od rządu. Rząd będzie nadal 
kierował opozycją tak, jak dziś nią 
kieruje, dzięki jej bezhołowiu właś- 
nie. Dość, by rząd powiedział „bia- 
ło", a opozycja zawoła „czarno”. Jest 
ta pewność, Że opozycją zrobi to 
iwszystko, czego rząd będzie domagał 

się, aby nie robiła. Wszystko naprze- 

kór. Gdy się ma przeciwnika  obser- 
wującego takie reguły, to łatwo moż- 

na nim nietylko kierować, lecz wprost 
komenderowač, trzeba tylko podawać 
odwrotną komendę. Mówić  „wtyl“ 
zamiast „naprzód” — „naprzód" za- 
miast „wtył”. 

Dlatego też podejmują się głosy, 
że wśród tych strasznych ogni rezo- 
lucyjnych sesja jesienna przejdzie 
wązką ścieżką spokojnie i szczęśliwie 
jak nigdy. Być może. Ale trudno być 
prorokiem w takiej chwili. Oczywiście 
rząd może łatwo wywołać koniecz- 
ność „rozgrywki“ i „rozgrywkę“ tę 
wygrać, nie fatygując nawet rezerw 

  

Prates  Olszówskiego, 
Z Kowna donoszą: Na procesie 

prałata Olszewskiego, odbywającym 
się przy drzwiach zamkniętych, trwa 
przesłuchanie świadków. Proces praw- 
dopodobnie przeciągnie się około ty- 
godnia. 

(W sąsiednich z salą pomieszczeń 
pokojach sądu okręgowego dużo pu- 
bliczności, Krążą tu w formie pogło- 
sek różne wiadomości o tem, co się 
dzieje w sądzie. Między inn. według 
tych pogłozek, na pytanie, czy jest 
winien, Olszewski odpowiedział: 

„Broń Boże, jestem zupełnie nie- 
winny! 

Gosziautas bie domagał się powraln 
Woldemaraga 

KOWNO. 3.10. (PAT). Inspektor policji 
litewskiej Goszautas został mianowany na- 
czeinikiem policji w okręgu kłajpedzkim. Do- 
tychczasowy naczelnik policji kłajpedzkiej 
Scheiderritis został wezwany do Kowna. 
Wiadomość powyższa zaprzecza pogłoskom 
w-g których Gosztautas miał zwrócić się w 
imieniu organizacji „Żelazny Wilk* do pre- 
zydenta Smetony, żądając pow rotu Wolde- 

marasa na isko premiera, za co miał 
być niezwłocznie aresztowany. 

t kę: я i 

„Lietavos | Aidas“ 0 politycznej 

„Lietuvos Aidas“ zamieścił artykuł 
wstępny, który traktuje o zupełnej stabili- 
zacji życia państwowego w Litwie io 
kompleinem fiasko wszystkich wysiłków 
zerwania tej stabilizacji. 

Ostatnio — zauważą pismo -- w zwią- 
zku z rekonstrukcją rządu, wielu przypu- 
szcząło, że w rządzie panuje dysharmonja 
i rozbieżność zdań. Wydano nadzwyczajne 
dodatki z sensscyjaemi wiadomościami i 
wywiadami. Mówiono e zerwaniu stabili- 
zacji i o,jakichś kryzysach. Ws'elako wszy- 
stkie próby. rozwalenia stabilizacji były | 
próznymi wysiłkami — stabilizacja jest 
niewzrusona, ponieważ bierze początek z 
łoną narodu i nikt jej złamać nie potrafi. 

Program ministra komonikacji Wilej- 
ta. 

„Memeler Damfbboot* podaje, iż mini- 
ster komunikacji inż. Wilejszys oświadczył, 
iż w czasie najbliższym zostanie podjęta 
budowa linji kolejowej Teisze — Kretynga. 
Przeprowadzenie tej linji, długiej na 72 klm, 
będzie kosztowało około 18— 20 milj. lit. 

Jedna z duńskich firm zaproponowała 
rządowi pożyczkę ną pomieniony cel w 
wysokości 20 milj. lit. Rząd poważnie roz- 
waży póczynioną ofertę. 

Minister komunikacji wskazał nadto, iż 
ministerstwo iego będzie dążyło do po- 
większenia szybkości komunikacji kolejo- 
wej celem walki z wzrastającą konkurenc- 
ją ze strony autobusów. Rozpiętość toru 
kolejowego zamierza się na niektórych lin- 
jach powiększyć od 60—75 cm. 

Skarga kasacyjna nużestników zamachu 
W Tanrogach odratona 

W tych Fdniach Trybunał |Najwyższy 

rozważał skargę kasacyjną 24 osób, któ- 
rych w swoim czasie sąd wojenny w Szaż 
wlach skazał na różne terminy ciężkiego 
więzienia za udział w zamachu przečiw- 
państwowym w Taurogach we. wrześniu 
1927 r. Trybunał nejwyższy skargę kasacyj- 
ną odrzucił, zatwierdzając wyrok sądu wo- 
jennego. 

Estonja podwyższa stopę dyskontową? 
Z Rewla donoszą: 2 bm. powrócił do 

Rewla z Londynu rądca banku estońskiego 
Wiliamson. Z udziałem jego odbędzie się 
posiedzenie rady banku w sprawie podwyż- 
szenia stopy dyskontowej. 

policyjnych. Ale ludzie są czasami 
niewolnikami własnych formalnych 
gestów. I to ostatnie może być przy- 
czyną wielu niespodzianek wtedy, gdy 
nad życiem politycznem Polski pod- 
niesie. się znowu sejmowa laska Da- 
Szyńskiego. 

Rozmowa z endekiem. 

„Skąd, proszę pana'* — zapytałem 
endeka — „endecja posiada te siły, z 
którermi przygotowuje się do zama- 
chu stanu?“, 

„Jakto do zamachu stanu?'—zdzi- 
wił się mój interlokutor, nie rozumie- 
iąc mojej ironii. \ 

— „No, oczywiście, zamachu 'sta- 
nu, bo przecież logicznie nie można 
sobie inaczej wytłómaczyć obecnej po- 
lityki endecji, jak tylko chyba tem, że 
ma dostateczne siły do zamachu 
stanu". 

Oczywiście były to żarty z mojej 
5!гопу. Endecja, która zdobyła się na 
obsadzenie zaledwie 8 proc. manda- 
tów poselskich nie posiada też žad- 
nych sił, któreby w antykonstytucyj- 
ny sposób wystąpić mogły. Pod tym 
względem nie istnieje zupełnie. Swego 
czasu, po morderstwie prezydenta Na- 
rutowicza, mnożyły się w Polsce różne 
organizacje 0 charakterze wywroto- 

administracji 228 drukarni 262. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
RIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia lažwitekiego, 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. | 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA „— Księgarnia spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. L 
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewsk» 
w. AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

} WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ZARANOWICZE -— ui. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE -- Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnis T-wa „Lot“, 
PĄBROWICA (Poiesie) — Księgarria K. Malinewskiego, 
BUKSZTY —- Bufet kolejowy 
GLĘBOKIE —- 18. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
SMORODZIEJ —- Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
EWIENIEC —- Stlep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
IDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck*. 

AAEJMIT TRAIN, 

CENY OGŁOSZEŃ:, wiersz milimetrowy jedneszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Oraz 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 Zroszy. 

A ANK TRY NSS | 

Element drugi. Sympatycy en- 
decji poddający się nastrojom  swar- 
liwości, lecz przecież reprezentujący 
jakieś świadome 'interesy, czy prze* 
konania. Między innemi należy tu 
część ziemiaństwa, część kleru. | to, 

Sirėstmann źmań! wskutek ataku serćowego 
BERLIN. 3. 10. (PAT). Dziś o godzinie 5 min. 25 rano zmarł na atak że pisma takie, jak „Gazeta War- 

sercowy minister spraw zagranicznych dr. Stresemann. Dr. Stresemann, który szawska” zamieściły teraz artykuły, 

wczoraj przez cały dzień był w niedyspozycji, brał udział w naradach w zwią” że z lewicą endecy nie pójdą, należy 

zku z grożącem przesileniem gabinetowem. O godzinie 12-ej minister dostał tłómaczyć wyg ag” Wz po: 

ataku apoplektycznego. Atak ten był tak silny, że cała prawa strona klatki pierwsze tem, że lew. z yt ostro 
piersiowej została sparaliżowana. Mimo to lekarze spodziewali się, że uda się k „mapriswgnyi nę at a: wu 

im utrzymać chorego przy życiu. O godzinie 5 min. 25 nad ranem nastąpił atak tem, że właśnie żywieły reprezentu- 

sercowy, po którym nastąpiła Śmierć. jące obóz sympatyków endecji zbyt 
i iepokoiły t lityk. deck 

ŚMIERĆ NIE BYŁA DLA LEKARZY NOWINĄ. i trenie SEROWA. - sd ž Bri 
„ „BERLIN. 3.10. (PAT). W związku ze śmiercią ministra Stresemanna le- rzeczy stała się filo-lewicową. Oczy- 

karze oświadczają, że oczekiwali od dłuższego czasu wypadku, który obecnie wiście, oświadczenia endeków, że nie 
nastąpił. W ostatnich dniach minister Stresemann wskutek przeziębienia po- chcą polityki filo-lewicowej żadnego 
zostawał w łóżku. Wczoraj zjawił się w godzinach południowych w Reichsta- praktycznego znaczenia nie mają. Wy- - 
gu, aby wziąć udział w posiedzeniu frakcji ludowej i wygłosił dłuższą mowę. obraźmy sobie, że jakieś państwo 
Żona zmarłego wraz z dwoma synami czuwali przez całą noc u jego łoża. W prowadzi z innem państwem wojnę. 
zwiążku ze śmiercią ministra Stresemanna kańclerz Muller — jak donosi biuro Naprzykład Szwecja z Danją, tak jak 
Wolfia — postanowił zwołać na dzisiejszy dzień przed południem posiedzenie. prowadzi ję dzisiaj rząd z lewicą. 
gabinetowe. : Na to pe jakieś Jaws małe 

s państewko, wyobraźmy sobie, usamo- 
OPÓŹNIONE POSIEDZENIE REICHSTAGU. dzielnione wysepki Alandzkie i za- 

BERLIN. 3.10. (PAT). Dzisiejsze przedpołudniowe posiedzenie Reich- cznie tę Szwecję atakować. Panowie 
stagu, wyznaczone na godz. 10 rano, zostało otwarte z powodu zgonu min. Ałandczycy mogą nie być ;w głębi 
Stresemanna z opóźnieniem jako posiedzenie żałobne. Na ławach rządowych serca filo-Duńczykami, ale de facto 
zasiadł kanclerz Muller oraz obecni w Berlinie ministrowie Rzeszy. Na odkry- atakując Szwecję, pozostającą w woj- 
tym kirem fotelu ministerjalnym i na krześle poselskim zmarłego ministra Stre- nie z Danją, działać będą w interesie 
semanna złożono kwiaty. Posłowie komunistyczni ostentacyjnie zjawili się na Duńczyków. 
salę. Po krótkiem zagajeniu wiceprezydenta Reichstagu zabrał głos kanclerz 
Muller, wyrażając imieniem rządu Rzeszy głęboki żal z powodu straty, jaką 
poniosły Niemcy przez zgon min. Stresemanna, stronnictwa trzeba rozróżniać kilka 

elementów, kilka nawarstwowień. Wia- ŻAŁOBA W NIEMCZECH. d 4 de si i i 
я BE z @ 6 оте jest, že stronnictwem narodo- BERLIN. 3. 10. (PAT). Wiadomość o šimierci ministra Stresetianna dopiero w . а 2 

žnych godzinach lieja Aa budząc wszędzie żal i współczucie. Na gmachach i wem rządzi swego rodzaju masonerja, 
dowych Bez obniżone zostały do połowy masztu. Prezydentowi Hindenburgowi, bawią- zorganizowana, tajna i mająca starą 
cemu na urlopie wypoczynkowym, zakomunikowano niezwłocznie o śmierci ministra Stre- tradycję. Istnienie takiej masonerji 
semanna Rząd wrazie zgody małżonki zmarłego ma zamiar urządzić pogrzeb na koszt jest jednocześnie siłą i słabością tego 

KOSZY stronnictwa. Bo z jednej strony spra- 
AUDJENCJA KANCLERZA MULLERA U PREZYDENTA RZESZY W SPRA- wia ona to zdyscyplinowanie, tę jedno- 
WIE NASTĘPSTWA NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZ. litość endeckich narzekań. Doskonale 

organizuje te fale kłamstw, któremi 

I tu wśród czynnych członków 

BERLIN. 3.10. (PAT). Kwestja następcy na stanowisko ministra spraw zagranicz- - к 
nych 'Rzeszy nie jest dotychczas wyjašniona. Sprawę tę ma poruszyč Muller na swei ju- endecy faktycznie zal-wają Polskę. 
trzejszej avdjencji u prezydenta Hindenburga, który powraca jutro do Berlina, Ale z drugiej strony istnienie takiej 

REICHSTAG PRZYJĄŁ W TRZECIEM CZYTANIU PROJEKT USTAWY szo A ima - 
DEPESZA KONDOLENCYJNA DO RZADU RZESZY. mi stronnictwa, którzy mają swoje 

PARYŻ. 3.10. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu rady ministrów, odbytem pod prze- zawiedzione ambicje, niespełnione na- 
wodnictwem prezydenta Doumergue'a, Briand odczytał telegram wystosowany z okazji dzieje, swoje bist i 
śmierci Stresemarna do ministerstwa spraw zagranicznych Rzeszy, poczem wygłosił 2 | osobiste animozje 

„expose o sytuacji zewnętrznej. Następnie minister finansów Cheron wygłosił expose w zazdrości. 
sprawie budżetu na rok 1930. W końcu rada ministrów zatwierdziła postanowienie zni- Element pierwszy w sztabie 
szczenia zapasów broni, nie nadającej się już obecnie do użytku wojskowego. stronnictwa enaeckiego to właśnie ta- 

BRIAND W AMBASADZIE NIEMIECKIEJ. cy panowie, ktorzy mają swoją prze- 
PARYŻ. 3.10. (PAT). Brand polecił ambasadorowi Francji w Berlinie złożyć  Szłość polityczną, swoje personalne w 

rządowi Rzeszy szczere kondolencje rządu francuskiego z powodu śmierci Stresemanna. tej przeszłości nadzieje, którzy w Pozatem Ma irancuski udał się osobiście do ambasady niemieckiej w Paryżu w celu dawnych latach na samego Józefa 
wyrażenia lencji. Rade, Piłsudskiego zgóry patrzali. Pan X, 

Pogrzeb odbędzie się na koszt państwa przecież mówił kiedyś o Marszałku : bardzo wyniośle, pan У. мтг 
BERLIN, 3. X. PAT. Gabinet Rzeszy na dzisiejszem swem posiedze- kz gotowali "e niu uchwalił urządzić pogrzeb zmarłego min. Stresemanna na koszt рай- goś tam“ Piłsudskiego ramionami. stwa. : i l w tych wpływach, w tych personal- 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę 'w "godzinach przedpołudniowych. jach, w tych często osobistych Śmiesz- 

Wedle ustalonego w ogólnych zarysach programu uroczystości żałobnych nostkach należy szukać może nawet trumna ze zwłosami zmarłego przeniesiona będzie w sobotę wieczorem _do głównej przyczyny, dlaczego endecja 
Reichstagu, gdzie umieszczona zostanie w dużej sali obrad na kataialku, prowadzi dziś. politykę 
ustawionym w pobliżu trybuny prezydjalnej. Е filolewicową i antypaństwową, jedno- 

W uroczystość ach oficjalnych weźmie udział prezydent Hindenburg, cześnie niezdarną, głupią i samobój- 
który jutro wraca do Berlina. Mowę pożegnalną nad trumną wygłosić ma czą, W tem, że stronnictwo endeckie 
kanclerz Moller. posiada balast takich starszych pa- 

Z Reichstagu kondukt żałobny wyruszy na cmentarz Liesenstadt, nów, którzy powiadają sobie: „my 
gdzie trumna złożona będzie w grobowcu rodzinnym. pod komendę Piłsudskiego nie pój- 

' ŻYCIORYS ZMARŁEGO MĘŻA STANU. dziemy”, że to „my“ znaczy u nich 
‚ ‚ : więcej niż interes 

BERLIN. 3.10. (PAT). Zmarły dziś nad ranem min, Stresemann urodził się w dniu iai interes Lab e sky 
10 maja 1878 roku w Berlinie. Studja uniwersyteckie ukończył w Lipsku, gdzie promowa- З p go kierun- 
ny był na doktora nauk politycznych. Począwszy od roku 1907 posłuje po raz pierwszy z ku w państwie, interes ich własnego 
z łona partji narodowo - liberalnej do Reichstagu i uzyskuje w szybkiem tempie kiero- Stronnictwa wreszcie to, że z tego nie 
wnicze stanowisko w tem stronnictwie. Dr. Stresemann jest od tego czasu stale posłem chcą sobie 
do Reichstagu z wyjątkiem krótkiej kadencji w roku 1912. Po i Stresemann za: > 
kłada niemiecką partję ludową, która uzyskuje w wyborach do zgromadzenia narodowego 
w Weimarze 22 posłów, w pierwszych wyborach do Reichstagu w czerwcu 1920 roku 

zdawać sprawy. 

dzi kierownicy stronnictwa. Tacy, któ- 
uzyskuje [uz 66 mandatów. 13 sierpnia 1923 roku dr. Stresemann obejmuje urząd kancle- rzy pracują, wychowankowie i ucznio- rza w rządzie pierwszej t.zw. wielkiej Koalicji rządowej. Przeprowadza w październiku wie pierwszych. Ci tego roku rekonstrukcję gabinetu po sesji socjalistów, zgłasza w listopadzie tegoż roku 
dymisję i obejmuje następnie w gabinecie dr. Marxa tekę ministra spraw zagranicznych, 
którą piastował już jako kanclerz. Na tem stanowisku min. Stresemann pozostał aż do 
swego zgonu. Min. Stresemann osierocjł żonę oraz dwóch synów, W roku 1927 ukazał się Śli, aby stworzyć w Polsce jeden pra- 
zbiór jego przemówień i artykułów. W tymże roku Stresemann razem z Briąpiiem i wicowy obóz, któryby poparł zamie- 
1 został odznaczony za swe zasługi około paktu łocarneńskiego nagrodą rzenia Marszałka. Ale ten drugi ele- 

pokojową Nobla. ment nieszczęśliwie jest Ściśnięty po: 
między powagą elementu pierwszego 
i zapałem elementu trzeciego. 

Element trzeci. Naganiacze par- 
: stron- tyjni. Tym potrzebna jest opozycja 

nictwo to propaguje. Więc skąd pły- dla techniki samej roboty. Tylko przez 
nie tag opozycja zaciekła endeków opozycję trafią do właściwej swojej przeciw rządowi, którego razem z le: klientki, to jest wielkiej i opasłej ba- wicą obalać nie chcą (jak ogłaszają), by — swarliwości polskiej. I dlatego, 
a sami legalnie ani nielegalnie obalić ci naganiacze partyjni, których en- 
i nie mogą i nigdy móc nie będą? decja posiada masami, i trzeba to 

Dlatego, aby zrozumieć tę śmiesz- przyznać, niesłychanie bezczelnych, — 
ną politykę stronnictwa narodowego gotowi są chwycić się za ręce i za- 
trzeba się przyjrzeć elementom, z któ. kneblować usta każdemu członkowi 
rych ono się składa. Rozróżniamy Swej partji, któryby ujawniał skłon- 
elementy: a) armji endeckiej, b) ele- ność do „państwowego" sposobu ro- 
menty wśród czynnych członków zumowania. Nie! Sprawa samochodów 
stronnictwa. jo Biarritz, sprawa Wójcika, dziesiąt- 

3 ' spraw podobnych, dla polit ań- 
Armja endecka. stwa jako GMógd nie Kaja er 

Element pierwszy. Masa wy- nego znaczenia,—są dla tych nagania- 
borcza. Nastrój. Wiec. Ten  ele- czy jedynym tematem myśli, jedyną 

3 „Ci niewątpliwie są 
najbliżsi myśli porzucenia obecnej ja- 
łowej polityki. Najbliżsi są może my- 

wym  skontaktowane z endecją. Pa: 
nowie ci tłómaczyli swoim  przyjacio- 
łom, że nie chcą sami robić zamachu 
stanu, lecz że tworzą siłę, która prze- 
szkodzi Piłsudskiemu dokonać zama- 
chu stanu. Zdawało się więc, że 13 
maj 1926 r. był odpowiednią chwilą do 
popisu. Widziałem wtedy właśnie 
jednego z ekscelencyj od takich kno- 
wań tajemniczych, jak w jasnem ubra- 
niu w czarne kratki wychylał bladą 
twarz przez odrzwia Bristolu. Od tego 
czasu nawet organizacje tego „prze- 
zornego wodza” przestały działać i 
zarzut, że endecja przygotowuje za- 
mach stanu można oczywiście powie: 
dzieć tylko żartem. 

Ale rzecz inna, że Śmieszna poli- 
tyka stronnictwa narodowego mogła: 

nictwo narodowe, lecz, że zgubi także 
te „narodowe ideały, które 

by być tylko wtedy logiczna, gdyby ment porównywałem już dawniej osią funkcyj mózgowych. Znam mło-- 
naprawdę endecja jutro mogła zająć do pijanych sejmików  szlachec: dych ludzi, niestety, kształcących się 
forty Modlina i Zamek Królewski. Bo kich, które zawsze |występowały po uniwersytetach, którzy ten „naga- 
zważcie tylko: w organach stronnictwa 
narodowego napisane zostało, że en- 
decja w jednym szeregu z lewicą nie 
pójdzie, Marszałka Piłsudskiego stron: 
nictwo narodowe najzaciekiej zwalcza. 
Sama przy wyborach według konsty- 
tucji 17 marca zawsze dostateczną 
klęskę poniesie. Wreszcie rozumie to 
stronnictwo, że konstytucja 17 marca 
prowadzi nistylko do zagu 

przeciw królowi. _ Nastrój endecji niaczowski”, wiecowy, swarliwo-bojo- 
to zorganizowana swarliwošč. Nie wy ton tak zaadoptowali, że ich PSY- 
trzeba tu używać gromkich, a niesłu- chika, ich nastawienie psychiczne, nie- 
sznych oskarżeń: „antypaństwowości”, tylko nie przypomina psychiki obywa- 
Oskarżenie swarliwości jest zprawdzi- tela myślącego kategorjami interesu. 
we i dostatecznie potępiające. Byle państwa i racji stanu, lecz wogóle 
nie tak jak jest, jak można, jak trze- przestaje przypominać psychikę ludz- 
ba. Byle inaczej. Ta swarliwość, któ. ką, a zaczyna wkraczać w dziedzinę 
ra tak cechowała niestety zawsze spo- psychiki psa gończego, któr į        

  

Sztaby stronnictwa narodowego. 

jednocześnie | 

Element drugi. Właściwi mło- 
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ECHA KRAJOWE 
Jeszcze toś niecoś o gminie smorgońskiej 

W odpowiedzi na artykuł, umieszczony 
w Nr. 188 „Kurjera Wileńskiego" z dnia 20 
sierpnia r.b. p. t. „Coś niecoś o gminie smor- 
gonskiej“, w którym autor starał się przed- 
stawić stosunki gospodarcze gminy z ubieg- 
łych lat do dziś dnai, a raczej osobę wójta 
p. B. Tomaszewicza, jako rzekomo znakomi- 
tego gospodarza gminy, pragnę bezstronnie 
przedstawić stosunki gospodarcze tej jed- 
mostki we właściwem ich świetle. Aczkol- 
wiek p. B. Tomaszewicz jest dosyć energicz- 
nym 1 zdradza dużo sprytu w załatwianiu 
spraw natury administracyjno -biurokratycz- 
nej, i ma wygląd jak na wójta bardzo słusz- 
ny, to jednak praca jego na terenie gminy, 
którą charakteryzował autor wspomnianego 
artykułu, jest cokolwiek elementarnym wy- 
razem jego obowiązków. Szkoda tylko, że 
postać ta, swoją metodą pracy i postępowa* 
niem spowodowała usunięcie się bardzo cen- 
nych jednostek od współpracy i zraziła sobie 
niemal całą ludńość gminy, o czem niewąt- 
pliwie przekonał się sam p. B. Tomaszewicz 
oraz wyższe władze nadzorcze z procedury 
ostatnich wyborów gminnych. 

Rzeczywiście, rozpaczliwy stan panował 
w gminie smorgońskiej wprost w регхупе 
obrócony huraganem wojennym dwóch po* 
tęg militarnych, siejących zagładę i zniszcze- 
nie od 1915 do 1918 roku. Faktycznie trud- 
no było odbudować gospodarkę gminną w 
nad wyraz skołatanej wojną gminie, gdzie 
przeważna część gruntów leżała grożnym 
odłogiem, ludność była bezdomna a bardzo 
wiele rodzin nię powróciło z Rosji. 

Przy takim stanie rzeczy nic dziwnego, 
że budżety inne nie mogły być realizowa- 
ne z powodu deficytów. Objaw taki dzięki 
dewakuacji obserwowaliśmy w większych 
jednostkach samorządowych a nawet w nie- 
których państwach Europy, dotkniętych woj- 
ną. Dopóki więc zniszczone i porzucone go- 

° spodarstwa wiejskie na terenie gminy nie 
zostały na nowo odbudowane, chociaż czę- 
ściowo, oraz dopóki zdolność płatnicza lud-- 
ności gminnej przez dorobek w gospodar: 
stwach jak i przez unormowanie się wałuty 
krajowej w roku 1924 nie została zwiększo- 
na, nie można było mówić o wyraźnej po- 
prawie w gospodarce gminnej, która miała 
ogromne potrzeby. Przed nastaniem tych 
lepszych czasów i owe „syzyfowe prace“ p. 
B. Tomaszewicza nicby nie dokonały na te* 
renie gminy. Powiększenie zamożności ludno- 
Ści a przez to jej zdolności płatniczej jak 
również i stabilizacja pieniądza sprawiły, że 
wszędzie a zaetm i w naszej gminie nastą-. 
pił zwrot ku lepszym czasom, ku poprawie 
stosunków gospodarczych. Tego oczywiście 
dokonały powyższe okoliczności, w czasie a 
nie p. Tomaszewicz. Pan B. Tomaszewicz 
miał tylko szczęście być wójtem w tym okre- 
sie czasu, to też nic dziwnego, że autor ar- 
tykułu „Coś niecoś o gminie smorgońskiej*, 
zapisuje to na konto zasług tego człowieka. 

W r. 1925 p. B. Tomaszewicza zamia- 
nowała władza nadzorcza na wójta gminy 
smorgońskiej, poczem w rok później wybra- 
no go mie jednogłośnie, jak twierdzi autor 

artykułu, ale słabą większością, bo zaledwie 
sześcioma na 10 głosów. W pierwszych la- 
tach pracy p. B. Tomaszewicza jako wójta 
t. j. w roku 1925 i 1926 w gospodarce gmi- 
nnej nie zauważono poważniejszych posu- 
nięć. Dopiero po ogólnem polepszeniu się 
gospodarki krajowej i w naszej gminie w ro* 
ku 1927 wybrukowano kilka wsi, następnie 
w roku 1928 i w bieżącym praca w tym 
kieruńku oraz w kierunku naprawiania dróg 
i mostów przybrała nieco większe rozmiary. 
Jednak jak przed kilkoma latami tak i dziś 
formalnie toną jesienią i wiosną konie i lu. 
dzie w błocie we wsiach i na drogach gmin- 
nych z tą tylko różnicą, że kiłkanaście ta- 
kich miejsc zdołano już jako tako załatać. 
Kompromitującym jest jednak stan wsi Suk- 
niewicze, największej w gminie a jeszcze 
niewybrukowanej. Myli się jednak autor cy 
towanego wyżej artykułu, mówiąc, że „dzie- 
ci mają dziś tylko 1—2 klm. do szkoły”. 
Nie wszystkie dzieci są takie szczęśliwe, bo 
pomijając inne wypadki, dzieci ze wsi Ku. 
nawy, Chacieniąt, Sadzon, Słaponów i Bia- 
tej mają dobre 3 klm. do szkoły. Jeżeli wójt 
jako tako zaopatruje szkoły w inwentarz, 
chociaż niekiedy na polecenie władz, to spra- 
wie oświaty pozaszkołnej i biednej dziatwy 
nigdy nie dał posłuchu. Jest jednak obowiąz. 
kiem „gospodarza gminy interesować się, po- 
pierać moralnie i materjalnie dokształcanie 
dorastającej młodzieży na kursach dla doro- 
słych, organizowanych w gminie przez nau- 
czycielstwo, tej młodzieży, która wkrótce bę: 
dzie stanowiła o sprawach gminy. Należa- 
łoby tę młodzież nieco uspołecznić i wyrobić 
w niej poczucie obywatelstwa dla dobra Oj. 
czyzny. Byłoby wielce pożądanem, wobec 
bardzo skomplikowanej biurokracji i różnych 
formalności w urzędzie gminnym przez fud- 
ność załatwianych, by wójt od czasu do cza- 

    

  

  

su delegował któregoś z pracowników swego 
urzędu na kursy względnie zebrania gro- 
madzkie w celu poinformowania ludności o 
sposobie załatwiania najrozmaitszych /spraw, 
jak podatkowych, wojskowych, požyczko- 
wych etc. Bowiem wskutek nieznajomości 
tych rzeczy ludność niepotrzebnie traci czas 
i pieniądze, przysparza pracy gminie i sieje 
wśród siebie niezadowolenie. 3 

W. wymienionym wyżej artykule wyraž- 
nie podkreślono, że rok 1928 przyniósł nad- 
wyżkę w budżecie gminnym w sumie 3 ty- 
sięcy złotych. Zastanawiająccą jest więc rze- 
czą, dlaczego z tej „nadwyżki* nie wypłaco- 

no zaległości właśnie z 1928 roku jednej ze 

straży pożarnej, która się po nią kilkakrot- 
nie zwracała. Oświadczono jej, że gmina ma 
długi, że tę sumę przelano na 1929 TOK. Czyż- 
by tu chodziło o tamowanie rozwoju tak 
pożytecznej instytucji? Nowowybrana Rada 
gminna przyszłemu wójtowi będzie stawiała 
duże i trzeźwe wymagania, to też nic dziw- 
nego, że miała znaczne trudności z wyborem 
kandydata, które były tem większe, że liczo- 
no się z możliwością niezatwierdzenia tego 
łub owego gminniaka przez władze nadzor- 
cze. Nie znaczy to jednak, żeby w gminie 
nie „pyło odpowiednich ludzi na mójta. Tacy 
się znajdują, jednak nie ubiegają się zbytnio 
o swój wybór a także i Rada nikogo nie 
chce faworyzować. 

Obecna Rada gminna p. Tomaszewicza 
nie wybiera nie z powodu osobistych uraz, 
ale z powodu systemu jego gospodarki gmin- 
nej i stosunku do, ludności. Obok tego, że 
p. Tomaszewicz nie dokonał zbyt dużo w 
gminie w kierunku gospodarczym, stracił 
sobie zupełnie zaufanie. Osoba ta w poprzed- 
nich latach a szczególnie w obecnym wyróż- 
niła się charakterystycznytn doborem współ 
pracowników i doradców takich, jakich uzna- 
je za wygodnych dla siebie i swoich planów. 
Żeby móc te plany łatwiej uskutecznić, wy- 
boru współpracowników i doradców dokony- 
wuje z pośród ludzi bez większego wyro- 
bienia obywatelskiego, zainteresowania i ma- 
łej znajomości potrzeb gminy. Nic też dziw- 
nego, że ludzie rozwinięci, mający szerokie 
zaufanie u ludności, którzy rzeczywiście z 
całem zrozumieniem rzeczy mogliby i chcą 
pracować skutecznie dla dobra gminy, siłą 
rzeczy zmuszeni są być bezczynnymi, widząc 
współpracę wykluczoną. Takie postępowanie 
nie mogło zapewnić obecnemu wójtowi p. 
Tomaszewiczowi poparcia przy tegorocznej 
procedurze wyborczej. Ci bowiem ludzie, któ- 
rzy mają na oku dobro gminy i starają się 
doprowadzić do uzdrowienia stosunków na 
jej obszarze, nie mogą przejść nad tem, co 
się dzieje do porządku dziennego. 

Rada gminy smorgońskiej pewna słusz- 
ności swoich szczerych dążeń dumna jest, 
że pierwsza na Wileńszczyźnie wpadła na 
myśl znalezienia wójta drogą konkursu. Do- 
łoży starań, żeby wybrać człowieka 10 du- 
żych zaletach przyrzekając mu zgóry rzetel- 
ną współpracę w kierunku gospodarczym i 
konsolidacji stosunków w ŻE, Gminiak. 

LIDA. 

— 0 stary zamek Gedymina. W roku 
ubiegłym „,odmłodzono* stare, rozpadające 
się mury zamku Gedymina, wygładzono je 
cementem, dziury pozatykano jeszcze na 
lata długie zapewniając mu istnienie. Na jed- 
nym z rogów staruszka zrekonstruowano 
nawet częściowo resztki baszty, których czte- 
ry broniły ongiś zamczyska, zapomniano jed- 
nak o-bramie, co szpeci całość tego zabyt- 
ku. Chwała Bogu minęło już 10 lat zgórą 
jak niemieccy okupanci kraj nasz opuścili, 
nie znaleźli się atoli dotychczas tacy, coby 
iich roboty bramę zamku w stylu „Jagd- 
schlosschen“ w ślad za nimi wysłali. 

I stało uparcie to zamczysko do dnia 
przyjazdu Pana Prezydenta, chyliły się ku 
ziemi wiatrem i deszczem niszczone brzozo- 
we okrąglaki, lecz jakaś troskliwa o poger- 
manskie pamiątki ręka, podpierała je to jed- 
nym, to dwoma palami — no i brama brzo- 
zowa stała nadal, na trzecią podpórkę cze- 
kając. I pewnoby się jej doczekała, gdyby 
nie wizyta Najwyższego Włodarza w naszym 
grodzie, co bramę czemprędzej ucunąć kaza- 
ła, aby nie raziła oczu Dostojnego Gościa, 
Zachodzi jednak obawa, że niezniszczalna ta 
brama, znów na stare powróci miejsce, by 
z łat kopę swe przedłużyć istnienie, co ab- 
solutnie stać się nie powinno. Ta brzozowa 
dekoracja niemieckich stajni, które się w cza- 

sie Seapec i w zamku mieściły, musi naresz- 
cie zniknąć. Pomijając już bowiem kwestję, 
iż brzozowe te wrota zupełnie nie odpowia- 
dają charakterowi $amej prastarej budowli, 
iż szpecą one całość jej wyglądu — są one 
— wciąż oczy każdego Polaka  kłującym 
znakiem opieszałości obywatelskiej. 

Przyjazd Pana Prezydenta i równoczes- 
ne zniknięcie „zabytkowej* bramy — to 
symbol i zarazem nauka dla nas. Niechaj się 

PODRÓŻNICY FRANCJI 
, Na Wystawie Retrospektywnej ko- 
łonij francuskich w Ameryce Północ- 
nej, któfa to wystawa miała niedawno 
miejsce w Paryżu, można było oglądać 
piękny portret, przedstawiający osob- 
nika o wyrazie niezmiernie sympatycz- 
nym i interesującym. : 

Nos szeroki, wargi wydatne, okrąg- 
łe policzki, i małe oczki złośliwie spo- 
glądające z płótna, poza bardzo natu- 
ralna, z laską i kapeluszem w jednej 

Boudeuse, na pokładzie której Bougain- 
ville zrobił podróż naokoło świata, od 
grudnia 1766 do stycznia 1769 roku. 
Ochotirik nazywał się Karol Feliks 
Piotr Fesche i dziennik jego ukazał się 
ostatnio, opublikowany staraniem i opa 
trzony przedmową pana Jana Dorsen- 
ne, pod tytułem „Nowa Cytera'. 

Taką bowiem nazwą ochrzcił Bou- 
gainville wyspę Tahiti w swym „Opisie 
podróży naokoło świata”. Książka ta 

  

ręce, z drugą wspartą na baku — oto 
cechy  charakterystyczne  įegomošcia 
przybranego w zielony frak, kremowe 
spodnie i białą kamizelkę. Jest to pan 
de Bougainville, sławny żeglarz i pod- 
różnik. 

Amatorzy zaś opisów dalekich pod- 
róży chętnie powitają pojawienie się 
na półkach księgarskich ciekawego do- 
kumentu, jakim jest dziennik żeglarski 
ochotnika zaciągniętego na fregacie La 

ukazała się w roku 1772 i osiągnęła 
ogromne powodzenie. I jakieżby poko- 
lenie ówczesne nie miało rozkoszować 
się temi czarodziejskiemi opisami wys- 
py błogosławionej, z jej małemi chat- 
kami z trzciny, rozsianemi wśród owo- 
cowych sadów, z jej gaikami, przeci- 
nanemi jasną wstęgą strumieni, tej wys 

* 

Silne odczucie śmierci Stresemanna w Anglji 

LONDYN, 3 X. Pat. Śmierć ministra Stresemanna wywołała 
wielki żal we wszystkich kołach Anglii. Minister Henderson 
oświadczył, że strata ta dotknęła nietylko naród niemiecki, lecz 
1 wszystkie narody Europy. Na konferencji Labour Party w 
Broghton uczczono pamięć zmarłego ministra niemieckiego po- 
wstaniem i chwilą milczenia. Snowden, Lloyd George 1 cały 
szereg osobistości ze świata politycznego Anglji złożyli hołd 
pamięci zmarłego niemieckicgo męża stanu, 

Odwołanie uroczystości powitania „Zeppelina* 
5 BERLIN, 3 X. Pat. Z powodu zgonu min. Stresemanna rząd Rzeszy, rząd pruski 
i gmina m. Berlina odwołały uroczystości, wyznaczone w związku z przylotem „Zep- 
pelina", który wobec tego nie wyląduje w Berlinie. 

AS KEITIKLIU SIA 

Niesłychany skandal w dyplomacji sowieckiej 
POLICJA FRANCUSKA WYRATOWAŁA JEDNEGO RĄDCĘ AMBASADY Z RĄK CZEKI 

PARYŻ. 3.10. (PAT) „Le Matin* donosi: Specjalny wysłannik Czeka moskiewskiej 

przybył do ambasady sowieckiej w Paryżu i zwrócił się do pierwszego radcy ambasady 

z żądaniem, by powrócił on do Rosji i zdał sprawę ze swoich poglądów politycznych, 

niezgodnych rzekomo z dyrektywami rządowemi Gdy radca ambasady odmówił, wysłan- 

nik Czeka zagroził mu, wyciągając z kieszeni rewolwer, że w razie oporu zabije go. 

Radcy udało się uciec, poczem udał się on niezwłocznie do policji, prosząc 0 pomoc dia 

swej żony i dziecka które pozostały w obrębie ambasady. Władze policyjne uznały, że 

nieobecnościambasadora radca ambasady może się domagać zniesienia przywi- 

leju eksterytorjalności, wobec czego policja udała się do ambasady i po przeprowadze- 

niu pertraktacyj uwolniła żonę radcy. 

OŚWIADCZENIE URATOWANEGO DYPLOMATY. 

PARYŻ. 3. 10. (PAT) W wywiadzie z przedstawicielem „Temps'” radca ambasady 

sowieckiej Biesiedowski oświadczył, że od pewnego już czasu stwierdzał wobec Moskwy 

niebezpieczeństwa polityki wewnętrznej i zewnętrznej, osłabiającej Rosję do tego stop- 

na, iż grozi jej poniżenie ze strony Chin. Biesiadowski oświadczył, iż agitacja, prowadzona 

przez Komintern w sprawie święta komunistycznego w dniu 1 sierpnia była idjotyczna, 

poczem wspomniał o panującym w Rosji nastroju serwilistycznym i dodał, że odwołał 

się do policji francuskiej dla uratowania żony i dzieci, które inaczej stałyby się podobnie 

jak on ofiarami wypadku który byłby „wszystko załatwił”, gdyby radca pozostał jeszcze 

choć jedną noc w lokalu ambasady. 

WYJAŚNIENIE PREFEKTURY POLICJI. 

PARYŻ. 3.10. (PAT). Prefektura policji daje następujące wyjaśnienia w Sprawie 

incydentu z radcą ambasady sowieckiej w Paryżu: kierownik urzędu śledczego Benit ną 

prośbę radcy ambasady sowieckiej Biesiedowskiego udał się z nim do dozorczyni gmachu 

ambasady, skąd Biesiadowski zatelefonował do swej rodziny, prosząc ją o przybycie. 

Rodzina Biesiedowskiego niezwłocznie sama opuściła gmach ambasady, ne uciekając się 

do niczyjej interwencji. 
RAZARZAFIESREDYNE 

Projekt reformy wielkiej rady faszystowskiej 
RZYM, 2 X. PAT. Oficjalny biuletyn partji faszystowskiej „„Foglo 

Ordini*, omawiając projekt reiormy wielkiej rady faszystowskiej, pisze 

między innemi: a 

Podział członków Wielkiej Rady na trzy kategorje pozostaje w mocy. 

Do pierwszej kategorji należeć mają dożywotni członkowie kadrówki mar- 

szu na Rzym. Druga kategorja ma obejmować przedstawicieli rządu, Se- 

kretarza partji faszystowskiej i jego zastępcę, przewodniczących senatu, 

izb, akademii włoskiej, przewodniczących związków pracodawców i pracow- 

ników przemysłu i rolnictwa. Do trzeciej kategorji należeć mają na okres 

trzech lat członkowie byłych rządów, sekretarze partyjni od roku 1922 

oraz ludzie którzy odegrali ważną rolę w rewolucji. Ogółem do Wielkiej 

Rady Faszystowskiej wchodzić będzie o 20 członków mniej niż dotychczas, , 

czyli, że składać się ona ma z 36 osób. Projekt reformy poddany zostanie 

aprobacie rady ministrów. > 

Przyjęcie pielgrzymki polskiej w Rzymie 
RZYM, 3 X. Pat. Przybyła dziś do Rzymu wielka pielgrzymka polska, zło- 

żona z przeszło 500 osób, na czele której stoją: arcybiskup Jałbrzykowski, ar- 

cybiskup Mańkowski, biskup Radoński, biskup Szlagowski i biskup Lisiecki. Na 

dworcu powitali pielgrzymkę radcowie ambasady polskiej przy Watykanie p. 

Komarnicki i przy Kwirynale p. Tomaszewski oraz nuncjusz papieski Marmaggi. 
Dziś O;ciec Święty przyjął na prywatnej audjencji ks. arcybiskupa Jałbrzykow- 

skiego i ks. biskupa Szlsgowskiego, Przyjęcie całej pielsfz4mki wyznaczone zo- 

stało na dzień 4 pazdziernika. 

Doroczny zjazd Lahour Party 
LONDYN, 1 X. PAT. Doroczny zjazd Labour Party, który wczoraj 

otwarty został w Brighton pod przewodnictwem ministra komunikacji 
Herberta Morrisona, wzbudza wielkie zainteresowanie. Konierencja tego- 
roczna jak sądzą— zmienić ma dotychczasowy charakter zjazdów dorocz- 

nych Labour Party. Przewodniczący zjazdu minister Morrison oznajmił 

dziennikarzom, że konierencja w Brighton odbędzie dyskusję nad szere- 
giem najważniejszych spraw i wypowie swą opinię. 

 CJRISZWO ERY EK SONESTA AS 
ona wysłuży do reszty, garnek herbaty pod- 
grzawszy.. Na stare miejsce wrócić nie 
może! i 

Tut. T-wo upiększania miasta z panem 
starostą Bogatkowskim na czele napewno 
podejmie energiczne kroki u p. konserwatora 
zabytków w Wilnie, iżby stary Gedymina 
zamek, ciężkie, stylowe ozdobiło bramczysko. 

Prof, $. 

PIŃSK 

— Plugawa połajanka — a kultura, Dnia 
26 września, między godziną 16—17, wy- 

nasunęła panu de Bougainville porów* 
nanie do sielskiej sceny malowanej 
przez idylicznego Boucher'a? 

Przedmówca książki Fesche'a, pan 
Dorsenne, słusznie zaznacza, że to 
Bougainville wprowadził da literatury 
francuskiej ten temat sielankowego by- 
towania na tle dzikich a wspaniałych 
zakątków świata, temat, na którym 
Piotr Loti wyhaftował później tak ślicz: 
ne warjacje. Sławny żeglarz był więc 
poniekąd ojcem pewnego kierunku lite- 
rackiego i poprzednikiem autora „Ro- 
mansu Spahisa“. 

Jan Dorsenne, który sam spędził 
trzy lata na Tahiti, , uważa, iż komen- 
dant La Boudeuse'y dał się niecó za 
daleko unieść swemu zachwytowi nad 
wyspą oraz sympatji dla jej mieszkań* 
ców. 

Jakto? — wykrzykuje. — Ci 
nieszczęśni krajowcy w  łachmanach, 
naśladujących niebieskie spódniczki, te 
kobiety w sukniach z brudnego perka- 
lu, natłoczone w zgrzytających samo* 
chodach i ryczące „„Valencję* przy 
dźwiękach rozpaczliwej harmonii, czyż 
ta naprawdę mogą być potomkowie 
tych nimf uroczych, które ukazywały 
się oczom zachwyconych marynarzy, 
nagie jak Venus zrodzona z piany mor- 
skiej, i tych szlachetnych krajowców, 
którzy tłumnie gromadzili się wokół 
okrętów, przynosząc palmy, kwietne 
girlandy i owoce? 

Trzeba się zgodzić na to, że wiele 
musiało się zmienić od półtora wieku 
na wyspie szczęśliwej. Ta pewna jed- 
nak, że śliczne opisy  Bougainville'a 
zostały potwierdzone przez wszystkich 
członków ekspedycji, piszących dzien: 
nik, i że nawet w wiele późniejszym 
czasie zgadzają się z niemi świadectwa 
kapitana Cooka. Ochotnik Fesche do- 

PY; gdzie zdawało się panować samo rzuca nieco szczegółów, kióre ukazują, 
szczęście, gdzie gościnność okazana jak wielką rację miał jego szef, nada- 
przez jednego z wodzów miejscowych, jąc Tahiti nazwę Cytery, tej wyspy 

    

PUNT AERINIS TTT RASTI 

braliśmy się z prof. K. na przechadzkę nad 
brzegiem dosyć ożywionej rzeki. Przy stat- 
ku „Gdynia“ pracowali robotnicy rozmawia- 
jący po rosyjsku bardzo głośno i, zwyczajem 
rosyjskim, z lubością, co dwa słowa, powta- 
rzali najplugawsze rosyjskie wyrazy. Łatwo 
sobie wyobrazić, jakie to wrażenie musiało 
wywierać na przechodniów! Jakiem prawem 
ci panowie pozwalają sobie na takie bezeceń- 
stwa? W kraju, dążącym do kultury spo- 
łecznej, taka rosyjska swoboda języka nie 
może być cierpianą, ktoś, mający władzę od- 
powiednią, powinien na to zwrócić uwagę. 
Dzieje się to codziennie. Emer. 

śródziemno-morskiej, którą starożytni 
Grekowie poświęcili kultowi Venus. 

Diderot tak charakteryzuje komen- 
danta fregaty La Boudeuse: 

„Bougainville jest wesół i uprzej* 
my. To prawdziwy Francuz, co z jed- 
nej strony dźwiga traktat o rachunku 
całkowym i różniczkowym, a ż drugiej 
—podróż naokoło globu. Wyruszy na 
nią z pełnem oświeceniem i należytemi 
przymiotami: filozotją, odwagą, prawo* 
ścią. Ma szybki rzut oka, który chwy- 
ta w lot rzeczy i skraca czas obserwa* 
cji, ostrożność, cierpliwość, żądzę wi- 
dzenia, poznania i nauczenia się, zna- 
jomości rachunku, mechaniki, geometrji 
astronomii i dostateczną przyrody. A; 
styl jego? Bez wady: panuje w nim 
prostota i jasność, zwłaszcza gdy się 
posiada język marynarzy”. 

11 listopada roku bieżącego, Paryż 
będzie święcić 100-letnią rocznicę 
śmierci człowieka, co zasłużył ma te 
piękne słowa oceny. W ceremonji po* 
winni wziąć udział: związek adwoka- 
tów, ponieważ Ludwik-Antoni de Bour 
gainville był za młodu adwokatem w 
Sądzie Paryża; Ministerstwo spraw ze” 
wnętrznych, bowiem pracował też swe- 

go czasu i jako sekretarz ambasady; 
Ministerstwo wojny uczci w nim mar- 
szałką, Ministerstwo marynarki sław* 
nego wice'admirała, Akademia Nauk i 

Senat -— akademika i senatora, wresz- 
cie Towarzystwa geograficzne i literac- 
kie — (swego dzielnego członka. Zaiste 
dość wszechstronny udział instytucyj, 
ale zasłużył sobie nań wie Iki wedrow- 
nik, zwłaszcza iż wiadomo, że Francu 
zi nie należą do dobrych geografów 
ani przyrodników, określenie, że taki 
a taki kraj leży gdzieś tam na mapie 
trochę niżej czy trochę na prawo od 
Francji, zupełnie im wystarcza jako 
wiadomość geograficzna, a najczęściej 
zdarza się, że o istnieniu mniejszych 
państw wogóle nie mają pojęcia. 

To też ciekawym jest szkic, jaki o 

Dookoła konfliktu chińskiego 
W wydarzeniach na Dalekim Wscho 

dzie zarysował się w ostatnich dniach 
przełom. Ton pism sowieckich i ofic- 
jalnych denuncjacyj rządu moskiew* 
skiego stał się bardziej zdecydowany. 
Do konkretnych kroków, poczynionych 
w dniach ostatnich przez władze ro- 
syjskie, zaliczyć należy przedewszyst* 
kiem wręczenie posłowi niemieckiemu 
moty dla rządu chińskiego w sprawie 
popierania przez chińczyków organi 
zacyj „biatych“ partyzantów. W nocie 
tej oświadcza rząd rosyjski, że już nie- 
jednokrotnie zwracał uwagę rządu 
chińskiego na Systematyczne napady 
białogwardzistów na oddziały rosyjskie 
W swych poprzednich notach rząd 
sowiecki podkreślał niebezpieczeństwa, 
jakie w sobie kryje akcja partyzantów 
kontrrewolucyjnych na pograniczu man 
dżurskiem i domagał się od władz chiń- 
skich podjęcia kroków w kierunku roz- 
wiązania oddziałów białogwardzistów, 
posiadających swe organizacje na te- 
rytorjum Chin. Jednakowoż, jak z ko* 
munikatów władz rosyjskich na Dale- 
kim Wschodzie wynika, rząd chiński. 
dotychczas nic nie czynił, by położyć 
kres szkodliwej działalności białogwar- 
dzistów, a oprócz tego systematycznie 
nieścisłemi informacjami wprowadza w 
błąd opinję publiczną o sytuacji w 
strefie granicznej. 

Nota podnosi dalej, że za czynnem 
poparciem władz chińskich odbywa się 
na pograniczu mandżurskiem systema- 
tyczn e przerzucanie większych party” - 
zanckich oddziałów na terytorjum ro- 
syjskie. W związku z tem rząd rosyj- 
ski podkreśla, iż cała odpowiedzialność 
za wytworzenie obecnej sytuacji na 
pograniczu chiūsko-rosyįskiem spada 
wyłącznie na rząd nankiūski. Rowno- 
cześnie zaznacza rząd moskiewski, iż 
w razie powtarzania się podobnych 
zjawisk, zmuszony będzie podjąć ener- 
giczną akcję w kierunku ich zwalcza- 
nia. 

Cała treść i ton noty sowieckiej no- 
szą wszelkie cechy ultymatum, co przy 
obecnem mnaprężeniu  rosyjsko-chins- 
kiem na specjałną zasługuje uwagę. 

Ostatnie komunikaty radja mos- 
kiewskiego donoszą również o ponow* 
nem zaostrzeniu sytuacji na Dalekim 
Wschodzie. Jak z  komunika- 
tów tych wynika, w okręgu 
linji kolejowej wschodnio-chińskiej po” 
jawiły się w dniach ostatnich liczne 
uzbrojone oddziały rosyjskich biało* 
gwardzistów, prowadzące na pograni* 
czu wojnę podjazdową z bolszewikami. 

Dnia 24 września w pobliżu stacji 
Pogranicznaja oddziały chińskie zaata- 
kowały sowieckich strażników granicz- 
nych. Tego samego dnia w okolicach 
Połtawki, żołnierze chińscy przeszli 
granicę i napadli na pracujących w po- 
łu wieśniaków. feden wieśniak został 
przytem ciężko ranny. Po pewnym cza- 
sie Chińczycy cofnęli się na terytorjum @ 
chińskie, uprowadzając ze sobą więk* 
szą ilość koni. 

Wypadkom na Dalekim Wschodzie 
poświęcił w tych dniach swe okoliczno- 
Ściowe przemówienie komisarz dla 
spraw wojskowych, Woroszyłow, któ: 
ry po manewrach na granicy zochod- 
niej wziął udział w uroczystości, zor- 
ganizowanej dla żołnierzy, włościan i 
robotników Białejrusi sowieckiej. Mię. 
dzy innemi, oświadczył Woroszyłow: 
Militarz_yści chińscy prowokują nas do 
wojny. Rząd sowiecki nie pójdzie jed- 
nak na lep prowokacji imperjalistów, a 
dlatego konsekwentnie prowadzi w dal: 
szym ciągu politykę pokojową. Dalej 
stwierdza Woroszyłow, że Rosja so* 
wiecka uniemożliwiać będzie zawsze 
wszelkie próby imperjalizmu światowe- 
go w kierunku naruszania granic Z. S. 

podróżnikach francuskich umieścił pan 
Eugenjusz Montzort w jednym z ostat- 
nich zeszytów swego pisma ,„Margine- 
sy”. Szkic ten obejmuje ze dwudziestu 
podróżników, począwszy od Montaig- 

ne'a, skonczywszy na Flaubercie. Nie- 
którzy z nich bardzo są mało znani lub 
zapomniani przez potomność a jednak 
w swoim czasie ogłosili swe wrażenia 
podróżnicze. 

Antologję tę otwiera Michał Monta 
igne. W roku 1580, sławny ten „essei- 
sta”, przedsięwziął podróż do Szwaj- 

  

carji, Niemiec i Italji. Podczas ройгб- 
ży tej dyktował służącemu dziennik na 
temat miejsc, przez które przejeżdżał, 
osób, które spotykał, zdarzeń, których 
był świadkiem. Niektóre opisy zano- 
tował własną ręką, jednakże notatki 
owe uważał za zbyt słabe, by je wy- 
dawać. Ukazały się one dopiero w ro- 
ku 1772 staraniem pana Guerlon. 

Najlepsze strony tych kartek z pod* 

S. R. Armja czerwona jest przygotowa- 
na do czynu i potrafi dać należytą od- 
prawę tym wszystkim, którzy spróbo- 
waliby naruszyć integralność państwa 
proletarjackiego.'* 

Z Mongolji nadeszła w tych dniach 
wiadomość o mobilizacji armji mon- 
golskiej. Tak zwana „Ludowa republi- 
ka mongolska* pozostaje w bardzo 
bliskim kontakcie z Z. S. 5. R., a armja 
mongolska podlega kontroli sowieckie- 
go komisarza dla spraw wojskowych. 
Na czele mongolskich sił zbrojnych sto- 
ją: minister spraw wojskowych Mak- 
sondżan i naczelny wódz Czojbałsan. 
Armja mongolska składa się wyłącznie 
z konnicy i oddziałów technicznych 
(opancerzone automobile, samoloty, 
oddziały radjo-telegraficzne i t. d.). W 
czasach pokojowych liczebność armji 
mongolskiej wyraża się cyfrą 6.000 žo: 
nierzy, podczas wojny jednak Mongo- 
lja może wystawić armję dziesięć razy 
większą. Mongołowie są znakomitymi 
jeźdzcami, a dlatego ich kawalerja mo- 
że bolszewikom oddać niemałe usługi. 
Wystąpienie Mongołów na arenę wo- 
jenną de facto podwaja siły zbrojne 
Z.S.S.R. na Dalekim Wschodzie. 

19-ta Polska Państwowa 

Loterja Klasowa 
22-szy dzień ciągnienia. 

15,000 zł wygrał Nr. 27819. 
Po 5,000 zł. wygrały N-ry: 97070 111367 

175363. 
Po 3,000 zł wygrały N ry: 6669 43319 

132231 151640. 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 38532 45172 

78064 105164 110647 126394 184113, 
Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 26939 33923 

35334 63144 131205 135943 150072. 
Po 600 zł. wygrały N-ry: 7876 8467 

8770 19397 29802 33098 41614 50258 57847 
58618 70765 75102 75546 828844 107040 
127160 152301 153147 153345 154199 164818, 

Po 500 +2. wygralv N-ry: 4986 8821 11562 
12783 12998 13686 14670 16532 20396 20938 
21158 27464 29:83 29681 30959 35693 35695 
38726 39909 40382 41801 42761 42851 43223 
44321 44871 45360 45425 46701 46898 41969 

48845 54893 55375 55519 56094 58099 60789 
65526 65665 66161 67766 69703 69800 71149 
72158 73257 74868 75701 76962 78081 78275 
19609 81110 83939 86076 86438 86968 87745 
89008 90390 91553 92623 9416495021 96911 
97936 99583 90:62 99883 100018 106683 
140919 101765 103904 109141 110090 110637 
110652 111099 112559 114727 117451 118160 
118978 122507 123061 123535 124486 124986 
126015 126046 127808 128192 1*0068 130029 
130455 131691 132049 132535 132812 134354 
135622 156314 136896 136970 140210 140663 
140714 141862 142014 142244 143692 144038 
144739 145967 147941 149192 150224 150681 
15'264 154310 155228 156855 157425 157459 
157605 158210 159616 160724 [67057 167374 
168117 169460 169484 170874 17*827 176674 
177119 177582 177428 178238 178260 180823 
180962 181395 182316 184410 184419. 

RE 

blanka, poszukiwana do prowadzenia 

j Francuzka t 
wykwalifikowana  nauczycielka— fre- 

į kompletu - przedszkola. Witoldowa 8 3 
m. 1, do g. 10-ej rano i od 3-7 p.p. 

a 
SZRDOOKEZSERE ZACZEP NOW ОН 

NAJLEPSZY 

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

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Hanudiowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DE U L b roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagielicńska 3, tei 811, 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14 46 

róży, są poświęcone Rzymowi. Mon- 
taigne opisuje widzenie się z papieżem, 
który mu się wydał bardzo rzeźki na 
swe 80 lat. 

„W istocie piękny to starzec — 
brzmi opis — postawy średniej lecz 
prostej, oblicza majestatu pełnego, z 
długą białą brodą, liczący sobie 80 lat 
wieku, lecz nad podziw zdrów i moc- 
ny, bez pedogry, bez kolek, bez bólu 
żołądka i żadnej słabości, natury łagod- 
nej, mało dbały o sprawy świata tego, 
wielki budowniczy, i w onej to dziedzi- 
nie utwierdził w Rzymie i indziej wielki 
honor swego imienia'... 

W opowiadaniu tem, Montaigne 
wyprowadza sam siebie na scenę, mia- 
nując się panem de Montaigne, i mó- 
wiąc o sobie w trzeciej osobie. Doda- 
je to cechę abjektywizmu opowiada* 
niu, a nic nie odejmuje jego bezpośred- 
niości. Czuje się, że Montaigne jest 
podniecony podróżą, że pasie nią swą 
wrodzoną ciekawość i swe amatorstwo 
poznawania „nowych dusz”. Nic nie 
uchodzi jego bystremu oku, szczegół 
nic nie znaczący z pozoru, pod jego 
piórem nabiera właściwej wartości, 
sceny zaś gwałtowne oddane są stylem 
zwartym i obrazowym. Raz w Rzymie, 
w czasie przejażdżki konnej, napotyka 
„sławetnego zbrodnia i złodzieja”, pro- 
wadzonego na śmierć. Skazanemu - 
warzyszyli mnisi, pocieszając go, i za- 
krywając mu twarz świętym obrazem, 
aby tłumy nie mógł ujrzeć jego rysów. 

„Pod szubienicą nie przestawano 
dzierżyć wizerunku owego przed jego 
obliczem, aż póki nie zawisnął. Śmierć 
miał powszednią, bez słowa ni ruchu, 
a człek był czarny, lat około trzydzie- 
stu. Kiedy już był ducha wyzionął z 
uduszenia, poćwiertowali go kaci na 
cztery części”. I tutaj, pan de Monta* 
igne czyni uwagę, jak dalece lud boi 
się kar wykonywanych na martwem 
już ciele, bo podczas gdy tłum milczał 
w czasie wieszania nieszczęśnika, 

V
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RADA MIEJSKA 
Na wstępie słów kilka o systemie 

pracy naszej Rady Miejskiej. 
Zebrania wyznaczane są z reguły 

na godzinę ósmą. Praktyka wykazuje 
jednak, że nigdy żadne nie rozpoczęto 
się wcześniej niż o dziewiątej. Radni 
tedy zgóry przewidując opóźnienie, 

' zbierać się zaczynają dopiero koło dzie 
, wiątej. 

| Poniewąż jednak w Polsce istnieje 
zwyczaj przestrzegania t.zw. kwadran- 
sów akademickich, więc na dobre o po- 
szątku posiedzenia można mówić dopie 
£o o godz. 9 m. 15, czyli w godzinę i 
piętnaście minut po zapowiadanej 6 
smej. 

Cóż dopiero, jeśli wypadną jakie 
| nieprzewidziane przeszkody np. zabu 
rzenia 'atmosteryczne — burza lub 
choćby deszcz? 

| +, To — po pierwsze. 
Teraz — po drugie. Zainteresowa- 

/ nie panów radnych obradami trwa za- 
zwyczaj od jednej do dwuch godzin. 
Zależne jest to od tego, czy ktoś zgło- 
sił jakiś wniosek nagły, lub interpela- 
cję, czy też nie i i czy ten wniosek albo 

/ interpelacja jest sensacyjną w temacie, 
| czy też nie. 
| Czasem zresztą i te kryterja nie są 
sprawdzianem. ь 

Po okresie zainteresowania, następu 
je okres stopniowego obojętnienia na 
to o czem się mówi. 

| Jedni z panów radnych akcentują 
/ ten upadek ducha w ten sposób, że się 
poprostu wymkną do domu, inni (ci 
są bardziej sumienni) tkwią, nie w fo- 
telach, bo ich niema w sali posiedzeń 
w leńskiej Rady Miejskiej, z wyjątkiem 

| jednego ale na swych krzesłach, słodką 
odbywając drzemkę i jedynie od czasu 

| do czasu podnosząc rękę wtedy gdy 
pan prezydent zarządza głosowanie. 

To są ogólne wrażenia które, jako 
<iebiutujący sprawozdawca z pierwsze 
go posiedzenia, z posiedzenia wczoraj 
odbytego wywnioskowałem. 

Teraz piszę konkretnie o tem właś: 
nie posiedzeniu. 

Stało się coś nadzwyczajnego. 
Deszcz padał, a mimo to pan pre- 

zydent Folejewski ogłosił posiedzenie 
za rozpoczęte już o godz. 9 m. 5. 

Doświadczeni koledzy  tłomaczyli 
mi fakt ten tęsknotą wzajemną radnych 
do siebie po długim niewidzeniu z racji 

feryj, 

Może to trafne może nie trafne spo” 
strzeżenia. Nie wiem. 

„Benjaminkiem* był stanowczo klub 
endecki. Chwalił sam siebie, chwalili 
ga pepesowcy, chwalił wreszcie sam p. 
Dziedziul. 

Aż niewyraźnie było z temi komle- 
mentami panu profesorowi . Komarnic- 
kiemu, aż musiał się starać, aby markę 
swej grupy w oczach niepożądanych 
admirat orów popsuć. Ałe o tem — 
potem. 

WNIOSKI NAGŁE I ASFALTY, 
Na wstępie wpłynęły 3 wnioski. 2 

radnego Jakóbczyka i tow. w lokalnych 
Sprawach dotyczących dzielnicy Nowe 
Zabudowanie (zawsze tego radnego 
cechuje regjonalizm miejski) i trzeci 
PPS. w sprawie redukcji na robotach 
kanalizacyjnych. 

Wniosek ten zgłoszony został pro 
ioro externo., bowiem sprawa poru- 
szona w nim i tak figurowała na drugim 
miejscu w porządku dziennym posie- 
dzenia. Odłożono więc go — da czasu 
debat. nad tym punktem. 

Załatwiwszy się w ten sposób z 
rzeczami nieprzewidzianemi, przystąpio 
no do spraw przewidzianych porząd* 
kiem dziennym. 

Więc przedewszystkiem — asfalty. 
W tym roku ma być asfaltowana ul. 

Mickiewicza od 3-ga Maja do Sierakow 
skiego — plus minus 3000 metr. kw. 

„krzyczał głosem žalosliwym za każ- 
dym ciosem topora w martwe zwłoki”. 

Rzadko występują w tym dyktowa- 
R". dzienniku refleksje moralne, nat- 
<hnione okolicznościowem zdarzeniem. 
Nie odnajdujemy w nim głębokiego au- 
tora „Prób*, natomiast poznajemy pa- 
na Montaigne, takim, jakim był na co- 
dzień, bacznego obserwatora na wszy- 
stko wokoło. 

Następnym w karawanie podróżni- 
_ ków, jest Jan de Leri. Mało jest znany 
przez ogół. Wędrowcem uczynił go 
protestantyzm. W roku 1556 opuścił 
Francję, aby udać się wgłąb Brazylji i 
założyć tam pod protektoratem admi* 
tała Coligny, kolonię reformowanych. 
Przedsięwzięcie to jednak było nie- 
Szczęśliwe. Leri w powrotnej drodze 
do Francji zaznał wszelkich katastrof, 
Jak częściowe rozbicie statku i strasz- 
ny głód. Żywił się szczurami z pod po- 
kłądu i przeżuwaną skórą z pakunków. 
Po tych perypetjach osiadł na ko- 
niec dni swych w małej ślicznej wios- 
<e Isle nad Lemanem. I tam to napisał 
swe wspomnienia hugenockiego pod- 
różnika. 

Dzięki panu ]. J. Bouchard, który 
00 1630 r. zrobił podróż z Paryża do 
żymu, poznajemy ówczesny  Tulon, 

miasto galerników, „niestornych leniw- 
cow“, galery „pełne wszy, pcheł i dzie- 
wek*, Opis Boucharda odznacza się 
ogromną żywością. Występuje w nim 
jaskrawie całe poniżenie i beznadziej- 
ne wysiłki ludzkości. Ale pomimo ca- 

| łej grozy tych wrażeń, przebija już po- 
- przez opowiadanie Boucharda ten cie- 
| legy zachwyt wspólny tylu Francuzom 
| 

| 

)   
w podróży, jak np. u Stendhala, czy 
Gautier'a, którzy oczywiście figurują 
na poczesnem miejscu w 'antologji. 

Pan Eugenjusz Montfort dołączył 
do tych sławnych turystów, panią 
d'Aulnoy, która opisała swą miłą wy- 

cieczkę do Hiszpanii. Dama ta, sław- 
niejsza ze swych bajek niż ze „„Wspom-j 

W przyszłym ulice: Mickiewicza 
(od Placu Katedralnego do Wiłeńskiej ) 
Zawalna, św. Jańska, Dominikańska, 
ewent. Wileńska. Razem powierzchnia 
11 tys. metr. kw. 

Metr jeźdni asfaltowej kosztuje 29 
złotych. 

Radny: Zasztowt krytytkuje w tem 
miejscu gospodarkę miasta, twierdząc 
że w Krakowie za jeden metr kw. pła- 
ci się 14 zł. 

Ostatecznie po wyjaśnieniach ze 
strony Magistratu wypada, że Kraków 
płaci za kw. mtr. 20 zł., ale ponieważ 
umowa jest zawarta, więc trudno. 

Radny Komarnicki broni umowy, 
twierdząc, iż jest ona korzystną, bo wo 
bez nieudolności administr. miejskiej w 
Wilnie, asfaltowanie ulic t.zw. sposo- 
bem gospodarczym wypadłoby jeszcze 
drożej. 

PAN PŁAWSKI I PAN DZIEDZIUL. 

Następna sprawa — to projekt bud- 
żetu dodatkowego na rok 1929 — 30 
па roboty kanalizacyjne. 

Magistrat musiał wobec braku fun- 
duszów zredukować 80 robotników, bę- 
dzie musiał to samo zrobić jeszcze ze 
stu osiemdziesięcioma. Inaczej mówiąc 
bezrobocie wzrośnie. 

Nikt tego nie chce. 
I właśnie wtedy, gdy, wobec ogólnej 

jednolitości opinji w tej sprawie, trzeba 
tylko powziąć rezolucję, zaczyna się 
dyskusja, przypominająca przysłowio* 
we wyważenie otwartych drzwi. 

Bohaterami jej są: pan Pławski i 
pan Dziedziul. 

Narazie siedzą oni cicho. Słuchają 
jak mówi rzeczowo o gospodarc e p. 
Czyża radny Zasztowt. 

Twierdzi on, że w interesie robót 
publicznych prowadzonych przez mia- 
sto, leży, aby były one prowadzone so- 
lidnie i w ten sposób zyskały zaufanie 
społeczeństwa i władz, które pożyczają 
na nie pieniądze. Radzi skończyć z 
rządami kolegjalnemi w sprawach *a- 
3 'иет, ) .н. Mówi, jak zaznaczyłem, 

rzeczowo i kulturalnie. 
Po nim przemawia radny Dziedziul. 
Przemówienie tego pana trzeba po- 

dzielić na dwie kategorje: na przygoto- 
wane i ma mówione ex-promtu. 

Różnią się one tem od siebie, że 
pierwsza jest w 50 proc. zrozumiałe, 
drugiego zgoła nikt zrozumieć nie był 
w stanie. 

Z pierwszego przemówienia radne- 
go Di ziedziula (tego przygotowanego) 
wywnioskować można było, że mu cho- 
dzi o przyjęcie na roboty (jakie?) tych 
zredukowanych 80 robotników, o któ* 
rych mówił, że pozbawieni byli pracy z 
racji swych przekonań politycznych, tj. 
że ich zakwalifikowano jako komuni- 
stów, a nie członków wszechwładnego 
w naszym Magistracie PPS. 

Potem mówił jeszcze pan Dzie- 
dziul o jakimś ''....... ale to już mniej 
było zrozumiałe. 

I tu dopiero pękła bomba. 
Wstał poseł Pławski i po kilku ciep- 

łych słówkach w stosunku do klubu 
prof. Komarnickiego, zabrał się do za- 
rzutów przeciw p. Zasztowtowi i Dzie- 
dziulowi. 

Radnego Zasztowta nazwał burżu- 
jem popierającym obecny system rzą 

Medale za ratowanie ginących © 
| Minister spraw Wewn. nadał medale za ratowanie ginących następującym osobom: „ 

piekarzowi w Wilnie Leonowi Zwierzchowskieniu, Ostrobramska 16 i rolnikowi Mikoła- 
jowi Mikickiemu z Nowej Ilji, pow. Wilejskiego. Odznaczony medalem Leon Zwierzchow- 
ski wyratował tonącego w Wilji 26 maja 1929 r. szeregowca KOP. Tiomasza Sularza. 
Sularz kąpiąc się począł tonąć, pośpieszył mu na ratunek niejaki Puniewicz lecz po„krót- 
kim zmaganiu się z tonącym nie zdołał go uratować. Nadbiegł tymczasem wspomniany. 
Leon Zwierzchowski rzucił się do wody i wydobył nieprzytomnego już Sularza. Drugi 
odznaczony Mikołaj Mikicki wyratował tonącą w rzece Ilji w: dniu 29 lisopada 1929 r. 
Jadwigę Zakrzewską, 19 łetnią wychowawczynię ochronki. Spędzała ona ferje letnie wraz 
z uczennicami w Olszynie. Mikicki usłyszawszy wołanie o ratunek, niezważając na to, 
„j w tem miejscu rzeka głęboka jest na 2 metry i że są tam niebezpieczne wiry rzucił 
się w ubraniu do wody i wydostał nieprzytomną już Zakrzewską. (y) 

  

KRONI 
j PIĄTEK 

: 4 Dzis Wschód sł. g. 5 m. 25 

| Franciszka Zach. sł. o g, 16 m. 49 
jutro 

Placyda 
——— 

Meteoroiogji U 5. В. 
z dnia 3 X. 1929 r. 

Ciśnienie | 5 
średnie w m i 25 

Temperatura | + 1306 
średnia i 

Opad za do | 6 
bę w mm. į 

Wiatr ! т 2 Z 
przeważającj Południowo-Zachodni 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Minimum za dobę + 10 С 
Maximum za dobę +- 1500. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 
TTT LEIDINIAI 

gali o osłabienie pozycji Polski na ze- 
wnątrz, dla osłabienia rządu, pan Pław 
ski w roli apostoła lojalności wobec 
Magistratu, dla rzekomego  niepsucia 
interesów Wilna!... Nie —to już zawie- 
le. Zawiele hypokryzji. 

Aż przykro było słuchać, aż się wie 
rzyć nie chciało aby na podobną dema- 
gogję mógł się zdobyć inteligent. Czło- 
wiek kulturalny. 

To było brzydkie. To posiedzenie 
samorządu wileń. zamieniało się w 
wiec, na którym słów się nie liczy, argu 
mentów nie: rozważa. 

Potem mówił jeszcze raz p. Dzie- 
dziul i jeszcze raz p. Zasztowt i wresz- 
cie rezolucję pepeesów uchwalono. 

Głosi ona, że trzeba wybrać dele" 
gację, która wydostanie pieniądze od: 
rządu. 

GDY SIĘ RADNI USPOKOILI... 
Gdy się z drugim punktem porząd- 

ku dziennego uporano połowa radnych 
co aktywniejszych, wyszła, a ci co pozo 
stali już bez zgrzytów przyjęli wszysi* 
ko to co Magistrat da zaakceptowania 
przedstawił. 

I tak przeszedł wniosek o urucho- 
mieniu taniej jatki dla sprzedaży mięsa 
mniej wartościowego. D'alej wnioski o 
przeniesieniach kredytów w budżecie 
1929 — 30 r. Następnie zmiany w prze 
pisach dotyczących warunków dostar- 
czania prądu przez Elektrownię Miej- 
ską i niesłuszny wniosek a pobieranie 
kar za nieopłacone w terminie rachun- 
ki za elektryczność. 

Do sprawy tej, jako wcale niema- 

  

dów: w Polsce (system- komisarski), a łoważnej powrócimy kiedyindziej. 
pana Dziedziula nazwał poprostu de- Komuś darowano zaległe podatki na 
nuncjatorem robotników wobec policji. stępnie wprowadzono drobne zmiany 

Mówił że krytyka gospodarki sekcji w statucie podatku widowiskowego i 
technicznej jest psuciem skuteczności jeszcze kilka takich uchwał drobnych 
zabiegów o kredyty rządowe na wszy zapadło. 
stkie roboty publiczne i t.d. i t.d. Po dwugodzinnych debatach nad 

Pan Pławski, którego towarzysze pierwszemi dwoma punktami porządku 
sprowadzili do Polski socjalów z ca? dziennego z pozostałemi dziesięcioma 
łego Świata aby w kamizelki się wy- załatwiono w ciągu pół godziny. 
płakiwać na temat rzekomej dyktatury Świadczy to wymownie o sposobie 
w kraju, pan Pławski, którego najbliż- prowadzenia obrad przez naszą Radę 
si twarzysze partyjni tak usilnie zabie- Miejską. Kim. 

była w swym cza- dróży do Egiptu w roku 1830. Są to nień 2г Hiszpanji“, 
sie surowa krytykowana za to, iž przy- istne arcydzieta. 
pisała nacji Cervantesa rysy „pelne W owem interesującem towarzyst- 
fałszu”. Wprawdzie pogląd jej na oby- wie wędrowców, brakuje stanowczo 
czaje pięknych senorit jest dość niepo- obecności Gobineau, współczesnego 
chlebny. Natomiast oddaje hołd ich Flaubertowi i Dumasowi - ojeu. Gobi- 
wielkiej wierności i stałości w uczuciu. neau, nie zawsze scisły w swych opo- 
„Zdarzają stę intrygi miłosne, trwają- wieściach podróżniczych, niemniej na- 
ce tak długo jak życie, jakkolwiek nie dawał im charakter osobisty i często 
trzeba było ni godziny na zawiązanie bardzo zajmujący. Jego wesołość, jego 
chia: wyobraźnia i rozkoszne gadulstwo, jak 

Następnie Chateaubriand w swych np. w podróży ,,Z Paryża do Kadyksu” 
„Wspomnieniach z za grobu” przenosi stanowczo powinny były figurować w 
nas w inne horyzonty. Ale chociaż wiel tym malowniczym orszaku. 
ki Rene świetnie odmaluje krajobraz Cechą wspólną większości tych wy 
czy zdarzenie, genjalnie umieści szcze- branych kawałków, jest pewna szłache- 

tność sposobu patrzenia na świat, po” 
zatem beztroska iście francuska, po- 
zwalająca zapominać o małych niewy- 
godach podróży oraz pewna tendencja 
do moralizowania. Dowodzi to, że Fran 
cuz, z natury domator, gdy raz już pu- 
ści się w Świat, umie patrzeć i podró- 
żować ładnie i inteligentnie. 

Pozatem widzimy z tych kartek, jak 
dalece zmieniły się warunki przenosze- 
nia się z miejsca na miejsce, i jak ta 
łatwość i pośpiech jazdy ujmują podró - 
ży czaru romantyczności, przygód cie" 

  

góły historyczne, odda wspaniale maje- 
stat nocy na morze, czy wielkość swych 
uczuć, — jednakże sztuce jego brak 
tej bezpośredniości coby łączyła go z 
czytelnikiem i tego. lekkiego humoru, 
tak pociągającego np. u prezydenta de 
Brosses czy Stendhala. 

__ Jedyny może pisarz umiał połączyć 
nieskazitelny styl z darem wszechstron- 
nej obserwacji — i ten kończy antolo- 
gie Montforta. To Gustaw  Flaubert. 
Znajdujemy tam wyciągi ze sławnych 
ego listów do Ludwiki Bouilhet z po- 

kawych i okazji do obserwacji. Kolej 
żelazna zmiotła za jednym zamachem 
cały świat spostrzeżeń. Znikł już dla 
nas ten urok dróg, wsi i miasteczek, 
którego już nie wskrzesi błyskawiczne 
przelatywanie przez nie samolotem. Po- 
zatem w wagonie czy na statku podró- 
żuje się z ludźmi mniej więcej swej 
sfery i pokroju, aby odnaleźć ludność, 
Montaigne'a czy Rabelais'a, należałaby 
zstąpić nieco z wyżyn, i puścić się w 
podróż najgorszą klasą i to nie kurje- 
ra lub pod pokładem statku... 

A któż się na to dzisiaj zdecyduje? 

DIE 

WRTZRWOCWKZZECZYZW AA | 

URZĘDOWA 
— (y) Nowe rozporządzenie o przymu- 

się badania wędlin i słoniny. P. wojewoda 
Raczkiewicz zarządził aby wszelkiego rodza- 
ju transporty wędlin i słoniny wprowadzone 
do obrotu na obszarze Wilna były dostar- 
czane do miejskiej stacji kontroli mięsa dla 
zbadania. Rozporządzenie te weszło w. życie 
w dniu wczorajszym. 

Analogiczne rozporządzenie wydane z0- 
stało dla transportów mięsa surowego ze 
zwierząt rzeźnych jak to: bydła rogatefo, 
owiec, cieląt, kóz, świń i t.p. 

Se 
а- 

(y) Paszporty zagraniczne. Min. 
Wewnętrznych wyjaśniło, że powiatowe 
dze administracyjne nie są upoważnione do 
udzielania ulg w opłatach przy wystawianiu 
paszportów wyjeżdżającym na studja zagrani 
cę. Władze te są upoważnione tylko do u- 
dzielania za opłatą ułgową zezwoleń na po- 
nowny wyjazd zagranicę słuchaczom wyż- 
szych uczelni przyjeżdżającym do kraju na 
ferje Świąteczne. Ulgi wspomniane wyżej 
przyznaje min. oświecenia. 

— (y) Osobiste. Dyrektor Lasów Pań- 
stwowych p. E. Szemioth powrócił z uriopu 
wypoczynkowego i objął kierownictwo dyrek 

Ch. = K dis 
— (y) Podział adtninistracyjny woj. 

Wileńskiego na powiaty i gminy. W ro- 
ku ubiegłym i bieżącym zaszło szereg 
zmian w podziale administracyjnym wo 
jewództwa Wileńskiego. 

Według ostatnich danych  urzędo- 
wych województwo podzielone zostało 
w sposób następujący:* 

pow. Brasławski — 15 gmin wiej- 
skich, Dziśnieński — 13 gmin wiej- 
skich i 3 miejskie: Dokszyce, Dzisna, 
Głębokie, Mołodeczański — 8 wiej- 
skich i 3 miejskie: Mołodeczno, Radosz 
kowicze, Raków, Oszmiański — 8 wiej 
skich i 2 miejskie: Oszmiana i Smor* 
gonie; postawski — 11 wiejskich,; 
Święciańskich 14 wiejskich i 3 miejskie 
N. Święciany, Podbrodzie i Święciany, 
Wilejski — 13 wiejskich i 1 miejska 
Wilejka i Wil. Trocki — 16 wiejskich 

2 miejskie: N. Wilejska i Troki oraz 
miasto Wino. 

— (y) Ujednostajnienie oplat za гай 
odbiorniki. Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
z dniem 1 października rb. ujednostajniło о* 
płaty od zezwoleń (upoważnień) na prawo 
nabycia posiadania i używania odbiorników 
radjofonicznych. Opłaty te od dnia 1 paž- 
dziernika rb. będą pobierane w- wysokości 3 
zł. miesięcznie, 9 zł. kwartalnie lub 36 zł. 
rocznie. W związku z powyższem  urzęd 
(agencje) p.t. inkasujące opłaty radjofoni- 
czne wydawać będą radjoabonentom uisz- 
czającym opłaty kwartalnie zamiast jednego 
kwitu 8 zł. trzy kwity miesięczne po 3 zł. 

MIEJSKA 
— (0) Wydatki miasta na instytucje do- 

broczymne. Magistrat wyasygnował w ubie- 
głym miesiącu na rzecz instytucyj dobroczyn= 
nych 75000 zł. 

SZKOLNA. 
— (0) Taksy szkolne. Min. Oświaty wpro 

wadziło w państwowych szkołach Średnich 
ogólnokształcących na okres roku szkolnego 
1929 — 30 następujące taksy: 

1) Taksa wstępna dla uczniów wstępują* 
cych po raz pierwszy do państwowej szko- 
ły średniej 3 zł., 2) taksa za egzamin wstęp- 
ny do klasy drugiej i wyżej oprócz óśmej 
10 zł., 3) taksa za egzamin wstępny z różni- 
cy programów 4 zł, 4) taksa za egzamin 
wstępny do klasy ósmej 20 zł.; 5) taksa za 
egzamin dojrzałości w szkołach średnich pań 
stwowych i prywatnych 12 zł.; 6) taksa za 
pełny egzamin dojrzałości dla eksternów 60 
zł.; 7) taksa za wydanie duplikatu świade- 
ctwa rocznego lub półrocznego 5 zł.; 8) tak- 
sa za wydanie duplikatu świadectwa dojrza 
ad 1 zł. 9) taksa administracyjna rocznie 

110 zł. 

— (0) Opieka lekarska w szkołach po- 
wszechnych. W celu roztoczenia ścisłej 0- 
pieki lekarskiej w szkołach powszechnych, 
teren m. Wilna podzielony został na 8 rejo* 
nów dla dzieci szkół publicznych państwo- 
wych i na 2 rejony dla szkół prywatnych ży- 
dowskich. Ponadto objęto opieką lekarską 
dwa przedszkola, mieszczące się przy ul. 
Hetmańskiej 3 i św. Anny 2. 

UNIWERSYTECKA. 
— Dla OCE na Wydział Hu 

manistyczny USB. piątek 4 październi- 
ka o godz. 18 w sali 5-tej prof. dr. Stefan 

Glixelli wygłosi wykład: „O egzaminach ma- 
gisterskich ', 

KOMUNIKATY. 

„— Po karty wstępu na uroczystości ju- 
bileuszowe Uniwersytetu w dniach 9 i 10 paź 
dziernika osoby i instytucje zaproszone na 
ten jubileusz, które dotychczas kart tych 
nie otrzymały, uprasza się o zgłoszenie się 
do Sekretarjatu Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego (ul. Uniwersytecka 3) w godzinach od 
9-ej_do 15-ej. 

Do wstępu 11 bm. na inaugurację akade- 
mickiego roku 1929 — 30 uprawniają roze- 
słane ogólne zaproszenia bez osobnych kart 
wstępu. 

RÓŻNE. 

— (a) Nieporozumienie gminy ży- 
dowskiej z pracownikami. Wynikł za- 
targ gminy żydowskiej z pracownikami 
na tle godzin pracy. Gmina postanowiła 
wprowadzić pracę w godzinach popo- 
łudniowych co spotkało się ze sprzeci 
wem ze strony pracowników. 

Obecńie wszczęto pertraktacje w 
celu zlikwidowania incydentu. 

— (y) Co wróży nam październik.? Je- 
sień kalendarzowa już nastąpiła przed trze- 
ma dniami i w związku z tem meteorologo- 
wie opracowali prognostyki odnośnie pogo- 
dy. Według tych przewidywań październik 
będzie miał szereg ładnych dni, zwłaszcza 
w drugi m i czwartym tygodniu. W dzień 
temperatura pozwoli chodzić nam bez palt 
natomiast noce będą zimne, włącznie do przy 
mrozków. Od 15 — 20 będziemy deszcze, 
a w dniach 5, 9, 15, 19 i 23 należy się spo- 
dziewać burz. 

Prawdziwa jesień nastąpi dopiero w koń 
cu miesiąca. jeśli wierzyć tym przepowied= 
niom to Śmiało można jeszcze pozostawić 
futra w kufrach, lub.. lombardach, jeśli nie 
są jeszicze wykupione. Obyż tak było. 

{ 
{ 

Przed UI Tygodaiem Lotniczo-Gnzoym 
Dorocznym zwyczajem Zarząd Ko- 

mitetu Wojewódzkiego Wil. Ligi po- 
wietrznej i przeciwgazowej organizuje 
propagandowy tydzień latniczo - ga- 
zowy. 

Tydzień ten rozpocznie się w nie- 
dzielę 6 bm. i w bogatym programie 
swoim zawiera uroczystość poświęce- 
nia hangaru lotniczego na Porubanku 
przej ętego od władz wojskowych i 
gruntownie przerobionego kosztem po* 
nad stu tysięcy złotych. 

Tydzień lotniczo - gazowy rozpo- 
cznie się nabożeństwem transmitowa- 
nym przez radjo. W przeciągu całego 
tygodnia odbywać się będzie zbiórka, 

przekazany przez władze wojskowe w 
1926 r. znajdował się w stanie wyma* 
gającym gruntownych przeróbek. Jak 
już wspomnieliśmy dokonano tego kosz 
tem 100.000 zł. Obecnie jest już gotów, 
chroni maszyny Komitetu, a od czasu 
do czasu i aparaty wojskowe stancjona 
wane na innych aerodromach. 

Aparaty Komitetu (ostatnio otrzy 
mano „Albatrosa В2“) dokonały szere- 
gu lotów propagandowych. Nieraz wi 
dzieliśmy nad miastem  „Albatrosa* 
prowadzonego wprawną ręką dzielne- 
go pilota p. Sułkowskiego. Stacja aero* 
logiczna — duma Komitetu Wileńskie 
go, z którego inicjatywy została zało* 

  

Hangar.na lotnisku w Porubanku. 

intensywna akcja radjowa, a w dniu 
13 bm., w dniu ostatnim pokazy lotni* 
czo - gazowe oraz akademia z działem 
muzyczno wokalnym. Akcja propagan- 
dowa prowadzona na całym terenie wo- 
jewództwa w tygodniu tym będzie 
wzmożona, a poszczególne komitety 
powiatowe organizują szereg akademii, 
pokazów, pogadanek i t.p. 

Z okazji tego tygodnia nie od rze- 
czy będzie wspomnieć o zadaniach, 
znaczeniu i działalności komitetu LOPP 
w Wilnie. 

Zadania jego są jasne — szerzenie 
w społeczeństwie wiadomości a lot- 
nictwie i obronie przeciwgazowej, uś- 
wiadomienie go o ich ważności dla Pań 
stwa oraz popieranie i prowadzenie 
prac nad rozwojem lotnictwa i обго- 
ny przeciwgazowej. Akcja ta oparta 
całkowicie na funduszach społecznych 
siłą rzeczy wymaga kołatania do kabz 
obywateli bądź to drogą wciągania ich 
na członków bądź drogą imprez i zbió- 
rek. 

W tych warunkach dotychczasowy 
rozwój prac Wil. Komitetu przynosi za- 
szczyt jego sprężystemu kierownictwu, 

Y_ które umiało mimo trudnych warunków 
zdobyć hangar, samoloty oraz stację 
aerologiczną nie mówiąc już o zorgani- 
zowaniu i przeprowadzeniu szeregu 
kursów, jak: kurs pomocników mecha- 
ników lotniczych i instruktorów obrony 
przeciwgazowej. 

Hangar na lotnisku na Porubanku 

żona mieści się w Zakładzie Meteorolo* 
gji USB. Od 1925 r. prowadzi ona sy- 
stematyczne badania górnych warstw 
atmosfery zapomocą obserwacji pi- 
lotowych i poszczycić się może takiemi 
wynikami jak kilkakrotne doprowadze- 
nie pomiaru do wysokości 12.000 mtr. 

Prowadzona przez prof. dr. K. Jan- 
tzena zaopatrzona jest już w szereg 
cennych instrumentów, że wspomnę 
tylko: anemograf, teodolit, netoskopy. 
Zainteresowanie się pracami stacji sfer 
naukowych wzrasta. Wyniki obserwa- 
cji są np. drukowane w berlińskiem cza 
sopiśmie specjalnym p.t. „„Aeorogische 
Ber ichte“. 

Staraniem kierownictwa stacji wy- 
dana została praca p.t. „Trzyłecie po- - 
miarów wiatrów górnych (1925-1928) 
na stacji aerologicznej fundacji kom. 
woj. Wil. LOPP*. \ 

Jak widać z podanego wyżej Wil. 
Kom. Wojew. LOPP zadanie swoje — 
propagandę lotnictwa i obrony przeciw 
gazowej, prowadzi z niemałym nakła- 
dem prac to też obecnie w okresie ty- 
godnia lotniczo gazowego społeczeń- 
stwo wileńskie powinna dołożyć swo- 
ją cegiełkę nie żałując „wdowiego gro- 
$Ка “ @0 puszki na tak pożyteczny 
cel. Pamiętać musimy wszyscy, że 
LOPP troszcząc się o nasze bezpieczeń 
stwo w razie wojny nie posiada inne- 
go źródła dochodu jak nasza ofiarność. 

T. 
RZEZ OSP NIO AARSIASS 

W zafargu © psa chciał zabić człowieka 
Krwawe zajście jakie miało miejsce na ulicy Lwowskiej, gdzie został ciężko ran- 

ny nożem w piersi uczeń 8 klasy gimnazjum Czackiego Leonard Bartoszewicz wzbu- 
dziło zrozumiałe poruszenie, szczególnie wśród licznych kolegów gimnazjalnych i oko- 
licznych mieszkańców. Wysoce niespokojna o los syna jest matka Bartoszewicza, na 
którą wypadek podziałał niesłychanie przygnębiająco. Ba toszewicz, który nigdy nie 
miał nic wspólnego z zamieszkującym w tymże domu szewcem Frąckiewiczem, został 
przez niego w ohydny sposób zelżony. Spowodowane to zostało tem, że pies należą- 
cy do pp. Bartoszewiczów uzaniał,się za kurami Frąckiewicza. 

W chwili gdy przechodzący przez podwórko Bartoszewicz zwrócił uwagę Frą- 
ckiewiczowi, że wyraża się niestosownie ten w odpowiedzi rzucił się na niego z 
nożem w ręku i zadał mu kilka ran w głowę i pierś. 
: „Ofiara „pasji szewskieį“ przebywa obecnie w szpitalu św. Jakóba. Stan jego 
jest ciężki lecz lekarze robią nadzieję utrzymania go przy życiu. 

Frąckiewicz? po dokonaniu napadu narazie zbiegł lecz w prędkim czasie został 
przez policję odnaleziony i aresztowany. (b) 

Powody zabójstwa na ulicy Sawicz wyświeflone 
Wczoraj donosiliśmy o zabójstwie dokonanem na osobie Heleny Sadowskiej, która 

padła z ręki podoficera przeszyta kulą w okolicy serca. Jak się obecnie okazuje śledztwo 
w tej sprawie rozwiało wszelkie plotki o zabójstwie na tle erotycznem. Sprawca fatal- 
io strzału nie znał wcale zmarłej., a wypalił w jej stronę w chwili podniecenia nerwo- 

Krytycznego wieczoru przechodząc ulicą Sawicz Parsewicz (podoficer) wszczął a- 
wanturę z kręcącą się po tej ulicy prostytutką, a nawet uderzył ją. Świadkiem tego była 
stojąca w drzwiach kuchennych „restauracji Helena Sadowska, która widząc że stojący 
w bramie mężczyzna bije kobietę zwróciła mu uwagę, że nie właściwie się zachowuje, 
dodając że jeśliby z nią w podobny sposób postąpiono to natręta przebiłaby nożem. 

„ „Parsewicz w odpowiedzi na zaczepkę wydobył błyskawicznie rewolwer i ze słowa- 
mi „ja w podobnych wypadkach tak reaguję* pociągnął za cyngićl (zabójca twierdzi, 
że przez nieuwagę). Rewolwer wypalił i kula trafiła Sadowską w pier“. Ranna z jękiem 
osunęła się na bruk i nim przybyła pomoc lekarska wyzionęła ducha, Zabójca oszołomio- 
ny skutkiem swej popędliwości wybiegł z bramy nie wiedząc co z sobą począć. Lecz w 
tym momencie kilku nadziebłych mężczyzn zatrzymało go i oddało w ręce policji. Wczoraj 
przekazano go do dyspozycji żandarmerii, (c) 

Na lifewskiej graniey 
Wzwiązku z ujawnieniem łapownictwa w litewskiej straży granicznej dowództwo 

tej straży poleciło przeprowadzić lustrację wszystkich oddziałów ae: na gra- 
nicy. Badana jest również sprawność służby i wyszkolenie. Nocy ubiegłej było Sarzadzo) 
ne kilka alarmów i nagłe obsadzenie granicy przez oddziały graniczne. 

Kursują pogłoski że w najbliższym czasie skład osobowy dowód ców straży z0- 
stanie zmieniony i że obecne lustracje są jedynie pretekstem do usunięcia osób zbyt 
sciśle związanych z „żelaznym wilkiem', który jak wiadomo jest oddany Wołdemarasowi. 

Charakterystycznem jest że w różnych miejscowościach położonych, wzdłuż grani- 
cy zgrupowano liczne oddziały regularnych wojsk. : 

Specjalna komisja wyłoniona przez komitet obchodu 500 lecia śmierci W. K. Witolda 
rozpoczęła objazd miejscowości granicznych a to w celu zebrania danych co do zmia- 
ny nazw tych miejscowości na bardziej litewskie i historycznie związane z epoką pano- 
wania W. Ks. Witolda. 

RK T KEK SZR LL IKOS ALT TLS AKA о 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na ok Dž 

rzedstawienie popularne po cenach ZniZ0- 

BC Pragnąc Puprzystępnić najszerszym 

warstwom społeczeństwa poznanie nieśmier 

telnego dzieła wieszcza naszego A. „Mickie- 

wicza, dyrekcja teatru wystawia dziš „Dzia- 

dy” w układzie scenicznym S. Wyśpieńskie- 

go i inscenizacji R. Wasilewskiego. Obsada 
premjerowa. 

Jutro powraca na repertuar sztuka J.A. 
Kisielewskiego „W sieci”, 

— Teatr miejski Lutnia. Dzisiejsze przed- 
stawienie popularne po cenach zniżonych wy 
pełni doskonała komedja A. Fredry „Wiel- 
ki człowiek do małych interesów" z A. Zel- 
werowiczem niezrównanym w roli Jenial- 
kiewicza. 

Początek o godz. 8 w. 
Jutro po raz czwarty „Maski* Crommelyn- 

ck'a. i 
— Przedstawienie dła młodzieży szkol- 

nej. W porozumieniu * z kuratorjum Wi- 

4 

leńskiego Okręgu Szkolnego odbędą się ju- 
tro, w sobotę o godz. 3.30 pp. w obu te- 
atracn specjalne przedstawienia przeznaczo- 
ne dla młodzieży szkolnej. W teatrze na 
Pohulance grane będą „Dziady* A. Mickie- 
wicza, w teatrze „Lutnia“ „Wielki człowiek 
do małych interesów". Bilety do obu teatrów 
nabywać można w kasie zamawiań w teatrze 
Lutnia 11 — 9 w. 

.— Rewja wileńska. Zespół rewji wileń- 
skiej, składający się z utalentowanych Sił a- 
matorskich wystąpi w teatrze miejskim Lu- 
tnia dwukrotnie w poniedziałek 7-go i wto- 
rek 8 bm. o godz. 8.30 w. w nadzwyczaj 
wesołej i dowcipnej rewji pod tytułem „Fi- 
gowy listek*, Słowa i muzyka Jerzego Świę 
tochowskiego. Program aaa się z 18 
numerów zawiera piosenki, produkcje tane- 
czne i skaetche. Conferancier: B. Drwicz. 
Ceny miejsc zwykłe. Bilety w kasie zamawiań 
w teatrze Lutnia 11 — 9 w. 
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CO GRAJĄ W KINACH? 1 SĄDÓW RADJO Su Od duia 3 do 7 października 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: @ 
Heljos —Milošė kozaka. 17 Piątek, dnia 4 października 1929 r.; Rino Miejskie e e 66 
Miejskie — Miasto cudów. RWE : 

| 

ana Ri аЙАИ 11,55-12,05; Sygnał czasu z Warszawy ! 
р і’і—’іепіщпе. Ia. Szpieg i prowokator sowiecki ; hejnał z Wiezy Marjackiej w Krakowie. SALA MIEJSKA 99 в 

E i Du E EDS ERP DL a. siedenna IU Mate E łac imasi odnie (GAUCHO) aktów 11, W rolach głównych: DOUGLAS FAIRBANKS i LUPA WELER, | 
aras TEZY * meteorologiczny, 16,50 — 17,10: Program B Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Piccadilly Golgota uczciwej kobiety. ‚ РИа ее od 8 1 ępny p 

Ognisko Koi. — Przedpiekle. W powodzi spraw politycznych, dziedny, repertuar teatrów i kin i chwilka „ARLEKINADA__ŻYCIA*, 
Eden — „Pan Tadeusz“. 
Światowid —Moulin Rouge. 

W%PADKi i KRADZIEŻE. 

—(c( Zajście z awanturnikami pod Ratu- 

szem. W ubiegłą środę póznym wieczorem 

na ulicy Wielkiej koło Ratusza kilku osobni- 
ków wszczęło między sobą bójkę którą usiło- 
wał zlikwidować posterunkowy rezerwy P. 
Eugenjusz Jaworowski. Udało mu się to je- 
dnak dopiero gdy przyszło mu z pomocą je- 

szcze dwóch policjantów. 
W drodze do komisarjatu jeden z awan- 

turników wydobył nagle noża i rzucił się na 

policjanta zadając mu cios w głowę drugi 

zaś zatrzymany w tym samym momencie 
uderzył eskortującego go  posterunkowego 
kamieniem. Mimo otrzymanych ran połejanci 
uniemożliwili ucieczkę i awanturników  osa- 
dzili w areszcie. Są to :Alfons Harasimowicz 
WładysŁaw Łokucjewski obaj zam. przy ul. 

Połockiej 4, Jan Wojciechowski (Zarzecze 
17) i Józef Skejwo (Bernardynski 4). 

Rannymi zostali posterunkowi Antoni Mar 
kowski i Cezary Adamowicz (rana nożem). 
Winni napadu zostaną skierowani do władz 
sądowych. 3 

— (c) Kradztež weksli, Marji Pokrow- 
skiej (Dominikańska 16) skradziono 6 we- 
ksli na sumę 600 zł. 

— (c) Ojciec napadł na córkę. Na prze- 
chodzącą ulicą Subocz Zofję Turkowską (Su 
bocz 14) napadł jakiś osobnik w którym zdu 
miona Turkowska poznała rodzonego '0jca. 
Ojciec - napastnik wyrwał jej z rąk torebkę 
z 40 zł . oraz walizkę i następnie zbiegł w 
niewiadomym kierunku. Turkowska nie u- 
trzymuje z ojcem żadnych stosunków, który 
rości do niej bliżej nie znane pretensje na- 
tury materjalnej. у 

— (c) Zaginęła. Anna Spiridonówna słu- 
żąca Napoleona Swiedzińskiego (Mickiewi- 
cza 13) wyszła onegdaj z domu i więcej nie 
powróciła. Poszukiwanie za zaginioną wszczę 
ła policja, S 

— (c) Podrzutek. W kościele Św. Jerzė- 
„go znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około 2 tygodni. Niemowlę policja skie- 
rowała do przytułku „Dzieciątko Jezus“. 

— (c) Obława na wiiki. W lasach wsie- 
lubskich odbyła się onegdaj obława na wilki 
Zabito kilka sztuk. 

— (c) Fatalny upadek. Na trakcie pod 
N. Wilejką spadł z wozu i złamał nogę Adolf 
Wielenka (Połocka 62). Ulokowano go w 
szpitalu św. Jakóba. 

a — (c) Žywa pochodnia. Na Zarzeczu 
miał miejsce wypadek ciężkiego poparzenia 
przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 
podczas: przenoszenia towarów da sklepu 

Bielawskiego (Zarzecze 7) zalał sobie. ubra- 
nie spirytusem skażonym robotnik. Kązi* 
mierz Mikołajenko Młynarska 16. Po pewnym 
czasie gdy wymieniony potarł zapałkę chcąc 
zapalić papierosa zajęła się mu: ubranie i po 
chwili. Mikołajenko stanął cały w ogniu. 

Płomienie z trudem zdołano zgasić tak że 
spowodowały one liczne obrażenia na całem 
ciele. Poparzonego ułokowano w szpitalu Sa- 
wicz gdzie stwierdzono że stan jego jest 

ciężki. : Pa 
— (c) Usiłowanie samobójstwa. Z powo* 

du nieporozumieńsz narzeczonym napiła się 
jodyny w celąch samobójczych 19 letnia Ire- 
na Filziewicz (Antokolska 98). Taksamo po 
sprzeczce z mężem usiłowała odebrać sobie 
życię i napiła się esencji octowej 37 letnia 
ekia Pawłowicz (Rydza Smigłego 48). Obie 

A Aa są w stanie niezagrażającym ży- 
ciu. ь 

— (c) Przejechanie. Na ulicy. Trockiej 
przejeżdżający autobus linji trzeciej Nr. 38105 
kierowany przez szofera Pomockiego Mo- 
stowa 20. wpadł na przebiegającego przez 
jezdnię 15 letniego Franciszka Niedzwieckie- 
go (Franciszkańska 7) który doznał złama- 

nia obojczyka i ciężkiego poranienia głowy 
i nóg, 

| Oszezędnośi fuarzy bugactwc| 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
fimy „ROCHA M. DAJONA 

Tanie, praktyczne długotrwałe 
dachy 

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

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
A NS AA | NASZE - 

powstałych przeważnie na tle zdekon- 
spirowania szpiegów państw  ościen- 
nych zdarzają się ciekawe sprawy z ra- 
cji osoby oskarżonego Oraz zadań, 
jakie podjął się on wykonać. 

Ostatnio Sąd Okręgowy rozpoznał 
szereg spraw szpiegowskich wczoraj- 

p. sza jednak b. oficera armji gen. Ju- 
denicza, a następnie wytrawnego 
szpiega G. P. U. w Mińsku, niejakie- 
goś Józeia Erdmana vel Piotrowskie- 
go wysuwa się na czoło. © 

Erdman przybył do Wilna przed 
kilku laty i podając się za ofiarę rzą: 
dów sowieckich zaproponował woj- 
skowemu wywiadowi polskiemu swo- 
je usługi. Przyjęto go i wyznaczono 
pewne zadanie.  Erdman tymczasem 
zameldował swoim władzom w Miń- 
sku o wszystkiem wskazując miejsce 
kędy przekraczali granicę wywiadow- 
cy polscy i otrzymawszy inspirowany 
przez nich materjał wrócił. Tak pow- 
tórzyło się kilka razy. 

Tymczasem władze wywiadowcze 
zorjentowały się i zarządziły cichą 
opiekę nad Erdmanem. Okazało się, 
że prócz wspomnianej roboby szpie- 
gowskiej miał on za zadanie informo- 
wanie G.P.U. o robotach rosyjskiej 
organizacji monarchistycznej Jakowle- 
wa, „Otaczać opieką" rodzinę Kower- 
dów oraz prowokować emigrantów 
rosyjskich do aktów terorystycznych 
względem urzędników sowieckich za- 
„mieszkałych w Warszawie. 

W trakcie rewizji znaleziono u 
niego materjał kompromitujący oraz 
znaczną Sumę w dolarach. Wyparł 
się on prawie wszystkiego twierdząc, 
że uwięziony przez bolszewików i 
skazany na 10 letni pobyt w Sołow- 
kach musiał zgodzić się stać szpie- 
giem. Jako szpieg robił niby tyle tylko 
aby uchodz ć za szpiega. 

Sąd pod przewodnictwem wice- 
prezesa Kaduszkiewicza przychylił się 
do wniosku podprok. Rutkiewicza i 
wymierzył karę następującą: za odda: 
wanię usług wywiadowczych G. P.U. 
przyczem ujawnione zostały ważne 
tajemnice dotyczące bezpieczeństwa 
granic Państwa -- dwanaście lat cięż- 
kiego więzienia za komunikowanie 
temuż G. P. U. wiadomości innego 
rodzaju—5 lat ciężkiego więzienia oraz 
pozostawanie przez pięć lat pod nad- 
zorem policji. Na poczet tej kary za- 
liczono mu 11 mies, aresztu pre- 
wencyjnego. ‚ 

ten sposób jeden z liczby 
sptytniejszych szpiegów / sowieckich 
unieszkodliwiony został na siedem- 
naście lat. = 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na grób koleżanki i 

przyjaciółki śp. Haliny Wierzyńskiej — na 
dom opieki pod wezwaniem św. Józefa (Wi- 
wulskiego 11) składa 15 zł, Zofja Wąsowska. 

  

litewska. 17,10—17,35: Przegląd filmowy. 
Dialog o filmie mówionym w wyk. dr. Wan- 
dy Januszkiewiczówny i Ant. Bohgdziewi- 
cza, 17,35— 18,00: Czytanki dla dzieci wygł. 
Z. Tokarczykowa. 18,00—19,00: Transmisja 
z Warsz. Koncert. 1900 -19,25; Audycja we- 
„soła „Pierwsze kroki* fragment | z powie- 
ści „Nasi zagranicą* Lejkina w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 19,25 — 19,50: „Skrzynka 
pocztowa Nr 85* omówi dyr. Witold Fule- 
wicz. 1950—20,05; Program ną dzień na- 
stępnf, sygnał czasu z Warszawy i roz- 
maitości. 20,05—22,00: Transmisja z War- 
szawy. Pogadanka muzyczna i koncert. 

22,00—22,45: Transm.z Warszawy, Komuni- 
katy: PAT., policyjny, sportowy i inne. 

22,45 — 23,45: „Spacer  detektorowy po 
Europie", Retransmisje stacyj zagranicznych. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 października 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Trasz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89,5 8,91,5 8,87,5 

Belgja 124,25, 12 ,56, 123,94, 
Kopenhaga 237,38, 237,08, 236,78 

Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 358,14 359,04 357,24 

Londyn 43,33,5 43,44, 43,23 

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

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryž 34,98 35,07, 34,89, 

Praga 26,40, 26,46, 26,34, 

Szwajcarja 172,15, 172,58, 171,72, 

Bukareszt 5,3125 5,3137 53113 

Stokhoim 230,07, 239,67 238,47 

Wiedeń 125,39 125,70, 125,08 
Węgry 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,69, 46,81, 46,57, 

Marka niemiecka 212,51, 

Gdańsk 173,05. х 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118— 119,50. Prem- 

jowa dolarowa 61,75. 5 proc. konwersyjna 
49,90. 6 proc.dolarowa 80, — 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc, kolejowa. 46,26. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
jacje B. (iosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
3,25. 4 i pół proc, L. Z. ziemskie 48,25, 

8 proc. warszawskie 66,75.5 proc. warszaw- 
skie 50.75—51 8 proc. Łodzi 58,25. 10 proc. 
Siedlec 67. 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 83. 5 proc. 
Radomia 43 : 

- „Akeje: 

Bank Polski 168,50—. —  Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50 Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 
— ,„. Cukier ы Се&іе!вп 37,50. Мо- 
drzejów 20. Norblin 100. Ostrowiec 84.50 
Starachowice 23.75 Zieleniewski. 83,— 
—80. Haberbusch 225—.Węgiel 69,50.Paro- 
wozy —, Borkowski —. Spiess 135. 
Lilpop 27,75. Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 9. Ill em. 7350. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. 

a 
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———— uu 

tani BABJO ii 
Ogłoszenia, reklamy przez  radjo, 
orąz do wszystkich pism  miejsco- 

wych i zamiejscowych załatwia po 
"najniższych cenach i dogodnych wa- 
*runkach. Zgłosz. Ajencja „Polkres*, 
Wiłno, ul. Królewska 3, tel. 17-80, 

  

  

į „FUTROPOL* 
wszelkiego rodzaju inne 

Przyjmuje się również do farbowania 

stare kolnierze fufrzane i futra 
Biuro: W. Pohulanka 23, 

      

  

OSTEN SMOLL. J gisskik 
"W pogoni za wiómem 

— Słucham panią, — odpowiedział 
zmieszany inspektor, na ile sam orjen 
tuję się w tej zawikłanej sprawie, po” 
staram się paniom ją przedstawić! Otóż 
mr. Layle nieznacznie wyszedł w nocy 
z domu, nikt nie słyszał kiedy i jak. Ce- 
lem jego nocnej wycieczki był Hanton, 
a właściwie dom mr. Valmona Dana, 
w którym zjawił się o północy z zamia- 
rem zamordowanai ostatniego. 

— Jak pan śmie!.. — krzyknęła 
oburzona do ostatnich granic mrs. Lay- 
le. 

Delbury zrobił gest uspakajający i 
poprosił: 

— Proszę pozwolić mi skończyć! 
Zaraz dowie się pani o wszystkiem. 
Dziś rano do Scotland Yardu przyszła 
kartka ze szczegółowym opisem tego, 

; „00 się stało w nocy. Wiadomości te pot 

    

chodzą ze źródła, które uważamy za 
niezawodne. Zawiadomiono więc nas, 
że mr. Layle nie wykona zamiaru i 
przeciwnie, sam padnie ofiarą morder- 
cy, a ciało jego znajdziemy w labora- 

, torjum Dana. Wszystko to sprawdziło 
się do najmniejszych szczegółów: cia* 
ło mr. Layle'a leży z przestrzelonem 
czołem, broni nie znałeziono w labora- 
torjum. Mr. Dan zniknął. Okoliczności, 
w których dokonano zbrodni, rzucają 
podejrzenia ma Valmona Dana, którego 

- postanowiliśmy aresztować. W. całej 
tej sprawie jest coś, co nałeży wyjaśnić 
koniecznie: chodzi tu o przeszłość i 

działalność pani męża. Valmon Dan zo” 
stanie uwięziony, ale.. ; 

Przerwało mu gwałtowne dzwonie- 

nie telefonu. Mrs. Layle wyciągnęła ma* 

chinalnie rękę by wziąć słuchawkę. 

Delbury jednym susem znalazł się przy 
niej i ostro zatrzymał ją: 

— Pani pozwoli... Hallo?.. Tak?.. 

Kto mówi 

  

— Mówi Valmon Dan, — odpowie- 
dział spokojny głos. — Proszę popro- 
sić pannę Layle. 

Nelly widziała tylko plecy inspek- 
tora i mie mogła dostrzec wyrazu jego 
twarzy, lecz od chwili, gdy telefon za- 
dzwonił, serce jej bić zaczęło gwałtow- 
nie.*Z tonu Delbury'ego zrozumiała, że 
zaszło coś bardzo ważnego. Inspektor 
poruszył się niespokojnie, wahał się 
widocznie. 

— Przepraszam, sir, niedosłysza* 

łem dobrze, jak się pan nazywa? — 
zapytał uprzejmie. 

—— Dan.. Valmon, Dan! Czekam na 

Nelly. Bardzo mi się śpieszy!.. 
Ibury odwrócił się, w oczach je 

go błyszczał wyraz tryumfu. Zasłania- 
jąc dłonią tubę, szepnął szybko. || 

— Miss Layle, stał się fakt wyjąt- 
kowo. szczęśliwy! Valmon Dan, telefo- 
nuje do pani, prosi panią natychmiast 
o chwilę rozmowy. Jeśli pani chce do- 
pomódz nam w znalezieniu mordercy, 
pani ojca, jeśli rzeczywiście chodzi pa- 
ni o to, — proszę pamiętać, że jest to 
jedyna może okazja. Proszę mu odpo- 
wiedzieć, ale pani pozwoli, że wezmę 
drugą słuchawkę i posłucham rozmo- 
wy. Chcę zanotować wszystkie jego 
słowa. 

—- Nie jestem detektywem! — obu- 
rzyła się Nelly. — jeśli pan chce za” 
dać jakieś pytanie mr. Danowi, proszę 
go zapytać! "R 

Oczy dziewczyny pałały, policzki 
okryły się rumieńcem. 

-— Proszę się nie unosić, — przer- 
wał niecierpliwie inspektor. — Valmon 
Dan jest jedynym człowiekiem, który 
zna szczegóły zajścia w laboratorjum. 
Jeśli nie jest winien, może się zjawić 
i wyjaśnić sprawę, 'ale jeśli to on po* 
pełnił zbrodnię — czyż zechce pani po” 
magać mordercy pani ojca? Proszę go 
wybadać. Co on powie na własną obro- 
nę. Pani musi to wiedzieć, aby móc 
po?! wć się niepewności i podejrzeń! 

mi 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

FARBIARNIA FUTER. 

„przyjmuje do farbowania ŹREBAKI, WALLABY i 

O M murowany 
dochodowy. o 

Wilno 11 mieszkaniach 
Popławska 30 przy. przystanku 

autobusowym, pla- 
cu 1.800 sąż, kw, 
ogród warzywny, 
sprzedamy natych- 
miast za 4.000 do 
larów, z dogodnem 
rozterminowaniem 

+ 
Dom H-K „Zachę- 
ta“ Mickieficia + 

futra, 

na różne kolory 

m. 17, 

— Ależ pan mówił, że Valmon Dan 
będzie (aresztowany! On tego nie wie. 
Pan żąda abym ja sama wciągnęła ga 
w zasadzkę. Pan... pan... ależ to. jest 
nieuczciwe! Gdyby to był obcy czło* 
wiek... nieznajomy, to co innego. Ale 
pan nie może żądać ode mnie, żebym 
odegrała rolę Judasza względem Val- 
mona Dana. Nie, nie, ja tego nie zrobię! 
Nie mogę! 

—Proszę pani, gdyby mego ojca 
zamordowano, nie wahałbym się am 
chwili ze względu na światowe konwe- 
nanse, lecz uczyniłbym, co jest w mej 
mocy, aby go znaleźć i oddać w ręce 
sprawiedliwości! — odrzekł ostro Del- 
bury. ! 

— Proszę mi dać słuchawkę! — za- 
żądała spokojnie Nelly. 

— Pani zgadza się, zrobić te, o co 
proszę? — zapytał, patrząc na nią ba- 
dawczo. 

— Uczynię to dla ojca. | 
Mówiła tak cicho, że trudno było 

dosłyszeć jej słowa. Inspektor, milczą” 
20 podał jej słuchawkę. 

— Czy to pan Dan? Tutaj Nelly. 
Pan chciał mówić ze mną? zapytała 
asiłljąc nadać głosowi ton norntalny. 

— Tak, pani. : 
Odpowiedź brzmiała tak  zimiio i 

spokojnie, że dreszcz wstrząsnął cia- 
łem biednej dziewczyny. # 

Dam nie stracił zimnej krwi i pano- 
wania nad sobą, mimo tragicznego 
splotu okoliczności, jakie go otoczyły. 
Spokojnie i wytrwale wykonywał swój 
plan. 

— Telefonuję do pani, gdyż nie mo” 
gę się z panią widzieć, z wiadomych 
dla pani przyczyn, — ciągnął dalej. — 
Stał się fakt, który może doprowadzić 
mnie na szubienicę, jeśli nie zdołam 
dowieść, że nie jestem win ien. Trud- 
no mi o tem mówić, ale muszę kyć 
zupełnie szczery z panią. Z pewnych 
powodów, których narazie wyjaśnić 
nie mogę, muszę ukrywać się przed 

  

  

Podczas se- 
ansów o g.6 

KINO-TEATR 

„HIELIŪS“ 

UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU! 

CHÓR I ORKIESTRA BAŁAŁAJEK 
| 

Obraz, który zadziwił Świat! Najwspanialsze arcydzieło aoby obecnej! Super-Przebój! 

Miłosć Kozaka Według słynnej powieści 

Hr. LWA TOŁSTOJA, 

„, „Kozacy*. W genjalnem wykonaniu odważnego JOHN-GILBERTA ji sprytnej kozaczki Renće Adorće 
Fiim ten jest przedmiotem podziwu na całym świecie! 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na premierę honorowe bilety*nie ważne. 
Nustracja špiewno-muzyczna- 

  

KINO-TEATR IDzis diugooczekiwany film. Czarujacy: RAMON  NOVARRO i ulubienica MARCELINA DAY w przebojowym 

„HOLLYWOOD* |praic p. + „KAPITAŃ GWARDII KRÓ 
Mickiewicza 22. 

LEWSKIEJ” Wzruszający dramat w 10 akt. w.|g: į powieści J. Conradą | Iustrację 
muzyczną wykona orkiestra konceitowa. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10.25. 

  

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

PRZEDSTAWICIELSTWO 

  

FABRYKI 

„l, CEGIELSKI 
Sp. Akc. w Poznaniu. 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 
cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. 

  

E LOKALE 
E erai 
I lub 2 pokoje 
ze wszystkiemi wygo- 
dami, z telefonem (bez 
kuchni) do wynajęcia 
solidnym lokatorom. Antokolska 24-a m.1-2 Aotokolska 24a m.lss 
192 pakoje 
z wszystkiemi wygo= 
dami, z utrzymaniem 

lub bez, do wynajęcia. 
Teatralna 5 m. 8. -0 

RÓŻNE 
BAUWAWE 
Wyższy urzędnik 

naństwawy 
kawaler, poszukuje 
natychmiast komior- 
towo urządzonej po- 
koju. Zgłoszenia pod 
„komfort* do admi- 
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Drzewka 1 Krzewy 

Wilno, Zawalna 
„Ceny przystępne. 
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policją, w ciągu kilku miesięcy. Gdy 
nareszcie będę mógł wyjaśnić wszyst- 
ko, uczynię to wobec władz i pani. 
Dowie się pani wówczas dużo dziw” 
nych 1zeczy, zanim jednak ta chwila 
nadejdzie, proszę się nie martwić i ufać 
mi. 

— Ale... ale ja nie wiem, co się sta- 
ło w nocy, — zapytała Nelly zmieszana 

— Nie, pani wie wszystko, droga 
moja. Delbury opowiedział wszystko 
przed chwilą, — Dan mówił teraz. ser- 
decznie, pieszczotliwie. — Czekałem tu 
taj, a godziny wlokły mi się, jak wie- 
ki całe, zanim przyniesiona pani tę 
smutną wiadomość. Н, 

— Ale, Valmonie, proszę mi powie- 
dzieć, co się stało? Serce mi pęka z 
bólu. Błagam, niech pan nic przedemną 
nie ukrywa!. Czyż pan nie może powie* 
dzieć mi prawdy, 

— Pani wie tyle, ile wszyscy będą 
wiedzieli, aż do chwili, gdy sam tę za- 
gadkę wyjaśnię. Droga Nelly, pani wie, 
że ojciec pani umarł w moim domu. 
Wie pani, że mnie podejrzewają o to 
morderstwo. To fałsz i błąd! Proszę mi 
wierzyć. Ojciec pani zjawił się u mnie 
w nocy w zamiarze zabicia mnie. Uprze 
dziłem go, że spotka go śmierć jeśli 
dobrowolnie się nie oddali.. Ale.. 

— Ale dlaczego, dlaczego? Na Bo- 
ga żywego proszę mi to wyjaśnić! Dla- 
czego ojciec chciał zabić pana — naj- 
lepszego naszego przyjaciela? ) 

— Nie mogę powiedzieć tego pani. 

Przedewszystkiem datego, że obok pa- 

ni stoi Delbury i słucha... 0, proszę się 
nie dziwić, że ja to wiem. Niech pani 
wystarczy to, że wiem wszystko! Po 
wtóre gdyby się pani tego dowiedziała, 
ogarnęłaby panią większa jeszcze roz- 
pacz. Niech Delbury sam wyjaśni to 
pani. Jest to jego obowiązkiem. Nie 
mam ochoty dopomagać mu w tem. 
Zresztą muszę zaznaczyć, że nie mam 
nic przeciw niemu. Sądzę, że ma dosyć 
rozumu, by nie popełnić zbyt wielkich 

jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, 
porzeczki, maliny oraz ozdobne, 

: Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
- polecają na sezon jesienny Szkółki 

przy Kołonji Wileńskiej. 

  

ZAKEAD KRAWIECKI | | 
! LOŃGIKA KULIKOWSKIEGO | 

(byłego krojczego pierwszorzędnych firm 

WILNO, uł. WIELKA 13, 
Niniejszem zawiadamiam Szanowną klientelę, że 

zaopatrzyłem swój zakład w duży wybór 

oraz przyjmuję obstalunki na ubrania 

|damskie, męskie i uczniowskie 
| — na zamówieniei gotowe — 
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OWOCOWE 
DOKTOR 

B.TRLOOWIEZ 
CHOF. WANETYTZUG, 
BANA, © sarządów 
moczowych, od 9 
—1..0d Ś—-8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kebieta-L.ekarz 

Ar. ello 

Mazelewskie 

6—2. 

R 
DÓW - MOCZOW. 

od: 12—2 1 Od 40, 
ui. Mickiewicza 24, 

tal. 271. 
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DOKTOR 

jęcie: 
Wilno, patonkach 

(Telef. 921). 
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DOKTOR 
h. WASCKAG 

Regulacje i 
chorosy końco Na przyciemaianie 

te” Gabinet 
sylilis i skórne. 

ENS 3, 

у@ łaryb €« ) 
błędów. Wiem, zresztą, że potrafi dać 
sobie rady w zawiłych sprawach. Ale 
myli się bardzo, uważając mnie za wi- 
nowajcę. Mr. Layle zabił się sam. Nic 
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"A.Blumowioz! 
Choroby weneryczne,ry. Wypadanie wło- 

syfilis: Przy- sów i łupież. 
i 13—7-nowsze zdobycze 

ul. Wielka 21. 

„TTT Urūd R aeservije 

letfon 567. Przyjmuje 
od Bdo I iod 5 do 80, 

„„Stracji „Stowa“. 

B= BT Mi częściami, Oferty do 
adm. „Slowa“ dla S. R. 
I DOM-w cent- 
Diży rum miasta 
z dochodem 25.000 
złot. — sprzedamy 

„.. dogodnie 
Wileńskie Biuro 

Akisjorkagmóałówika 
orix Gzbiaet Kosrhe- 
wszy HBIWG — ка 
szczki, piegi, wągry, 
łupież. brodawki, sur: 
rzujki, wypadanie wio” | Komisowo - Handl. 
sów. Mickiewicza 46. Mickiewicza 21, 
m. 6. — | tel. 152, CJA zal 

śprzedaję 
się tanio po remoncie 

=   ša Kuumeijka auto „Ford“, Wilko- 

Vim nesi 
OLWARK 

Gabinet "Wilnem 25 ha 
Racjosałnej Kosme- | * zabudowaniami, 
tyki eh wpobliżu st 

Wilno, sprzedamy га 

Mickiewicza 31 m. 4,| , dolarów 
l i kobiecą kon-| Wileńskie 
d | serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki: 
Sztuczne opalenie ce- 

Biuro 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. _ OLiF—0 

- B. Nauczycielka — 
Naj- szkoły „Dziecko Pol- 

: zdoł ko- skie“, organizuje: 
smetyki racjonalnej. komplet przygoto 
Codziennie od g:10—8 wawczy dla dzieci do 

W._Z. P: 43.1 klasy / gimnazjum. 
S # Zapisy: ul. Sierakow- 

skiego 14 m. 5, Ma- 
linowska. Od g. 4—6 

doskafal, odświeża, po potūdajus p 
usuwa braki i skazy. "BĘDZIE tak 

trwale EO uprzejmy i nie 
Kosmetyjj oamÓwi udzielenia 

у zbywaj i 
Leczniczej „CEDIB* ne. a polskiej 

„  kryniewiczowej. w Holandji? Adres w 
ZY 9. Przyi- „Dobrej Prasie“, ul. 

£ T. — Zarzeczna 28, godz. 
2 TPP Sł 

ŁO DO BRJLW I 

człowiek tylko nieuchwytne widmo! 
Nelly dotknęła jego ramienia. Par- 

trzała mu w oczy spokojnie i stanow- 
czo, żądając kategorycznie całej praw” 

więcej tymczasem powiedzieć nie mo- dy. 
gę. Delbury mówił pani, że będę uwię* 
ziony. Nie mogę, oczywiście przekonać 
go o niesłuszności tego zamiaru. Ale 
proszę go zapewnić, że to wszystko na 
nic się nie zda. Niema takiej siły ma 
świecie, któraby mnie zdołała pochwy- 
cić. Proszę mu poradzić również, by 
przerwał nadzór portów. Wiem, że zo- 
stał wydany rozkaz rewidowania wszy* 
stkich okrętów odchodzących z angiel- 
skich portów. Nie mam zamiaru ucie- 
kać z Anglji. Zostaję w Londynie, do* 
póki nie skończę rozpoczętego dzieła. 
Dowidzenia Nelly. Gdy cała ta strasz- 
na sprawa będzie skończona, a pani 
będzie wiedziała Q wszystkiem, popro- 
szę panią o chwilę rozmowy. Ale do- 
póki się to nie wyjaśni, obawiam się, 
że pani znienawidzi moje imię. Dowi: 
dzenia. 

, Dan nie czekając odpowiedzi, po- 
wiesił słuchawkę, 
. Nelly krzyknęła i obejrzała się na 
inspektora. — Rozłączono nas... 

Delbury zmarszczył brwi. 
—, Słyszałem rozmowę, ale już te- 

raz nic nie rozumiem. Skąd on mógł 
wiedzieć, że jestem tutaj? Skąd wie 
o moim zamiarze aresztowania go? Ja 
kieś czary!.. 
; Gwałtownym ruchem zdją! sluchaw- 
cę. 

„  — Hallo... miejska?.. Tutaj starszy 
inspektor ze Scotland Yardu. Proszę 
dowiedzieć się, skąd telefonowana tu- 
taj przed chwilą? Proszę sprawdzić 
numery i dać mnie znać. Prędzej! 

Za chwilę odezwał się dzwonek: 
— Telefonowano z publicznej roz- 

mównicy na Cinsoy street. 
— Djabli! — krzyknął  Delbury, 

Znów wymknął mi się z rąk. Dopraw* 
dy, możnaby uwierzyć, że to nie jest 

Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23. т 

kol. 4 
2.500 

Komisowo - Handl. 4 

  
— Mr. Delbury, pan słyszał, co mó, | 

wit Vumon Dan? Ojciec poszedł do 
niego, by go zabić, a miał w tem jakiś 
szczególny, tajemniczy: cel. Dlaczego 
mr. Dan nie chciał mi tego wyjaśnić. 
Czemu powiedział, że byłoby to gor- 
sze od śmierci ojca? Muszę wiedzieć 
wszystko. Pan wie... proszę nic nie 
ukrywać. Żądamy prawdy! 

Delbury odpowiedział jej otwartem 
spojrzeniem i próbował uprzedzić: 

— Miss Layle, proszę lepiej nie py” 
tać o to. Nie chcę dotykać tego tematu, 
dopóki się wszystka nie wyjaśni. Czę- 
sto bardzo policja się myli... być może 
że i teraz opieramy się na fałszywych 
przesłankach. Proszę pozwolić nam 
zbadać gruntownie zajście. Potem po- 
wiem paniom wszystko. 

— Nie rozumiem, czemu pan nie 
chce powiedzieć tego, ca pan wie. 

Nie odpowiadając na jej pytanie, 
Delbury zwrócił się do matki. Był zmie= 
szany i niezadowolony. 

— Proszę pani, obecnie śledztwo 
jest w toku, lepiej będzie, jeśli panie 
zatrzymają się z pytaniem. Sędzia śled- 
czy wezwie panie wkrótce do siebie. 

— Odmawiam wszelkich zeznań, 
zanim się nie dowiem wszystkiego. co 
się stało dziś w nocy i pan nie pódzieli 
się z nami swemi przypuszczeniami. 
Córka moja ma rację. Jeśli my nie ma- 
my prawa wiedzieć o wszystkiem, to 
któż ma wiedzieć? Nawet sędzia śled- 
czy nie może tu mieć pierwszeństwa! 

Inspektor zrozpaczony nie wiedział 
jak się bronić. Nie mógł nie przyznać 
racji tym kobietom, wiedział, że mia- 
ły prawo żądać wyjaśnień... Ale inspek- 
tor sam nie wiedział, gdzie ma tej 
prawdy szukać. Nelly nie chciała 
ustąpić. 

Ł


