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"Nie „równorzędnie” 
„GYJYtKOWO” 

Komunikat urzędowy _ przynosi 
adowość, że Urząd Wojewódzki w 

ilnie, uwzględniając skutki zeszło- 
rocznego nieurodzaju, tudzież tą oko- 
liczność, że na jesieni bieżącego roku 
zbiegają sę terminy płatności róż- 
nych zobowiązań tak normalnie przy- 
padających jak powstałych w wyniku 
poprzednich odroczeń—wówczas gdy 
zdolność płatnicza rolnika uległa de- 
presji wobec bardzo niskich cen na 
produkty rolne — wystąpił przed od- 
nośnemi władzami centralnemi, z sze- 
regiem wniosków zmierzających do 
wyjednania dla rolników wojewódz- 
twa wileńskiego ulg w zakresie po- 
datkowym, kredytowym i ubezpiecze- 
niowym, ! 

Ulgi podatkowe  polegałyby na 
rozłożeniu zaległości z tytułu po- 
datku gruntowego i dochodowego na 
dwie raty płatne na terenie najbar- 
dziej poszkodowanych dwuch powia- 
tów, Brasławskiego i Dziśnieńskiego, 
na jesieni 1930 i 1931 г., ха$‘па te- 
renie pozostałych sześciu powiatów— 
na jesieni 1929 j 1930 r., oraz na 
rozłożeniu spłaty zaległości z tytułu 
podatku majątkowego również na 
dwie raty, płatne na całym terenie 
województwa na jesieni roku bieżą- 
<ego i w roku 1930-tym. Podatki nor- 
malnie przypadające z wymiaru na 
rok 1929 podlegałyby ściągnięciu w 
trybie zwykłym, z wyjątkierm rat wio- 
sennych, które odnośny wniosek za- 
licza do zaległości wobec faktu, że 
musiałyby one być płatne z nieistnie- 
jących dochodów klęskowego roku 
ubiegłego. 

W przedmiocie ulg kredytowych 
wnioski Urzędu Wojewódzkiego prze- 

„widują: a) rozłożenie spłaty pożyczek 
zaciągniętych przez rolników (większa 

ilaasnošė) w Banku Gospodarstwa 
rajowego na trzy raty płatne: w 

odniesieniu do powiatów Brasławskie- 
go i Dziśnieńskiego na jesieni 1930, 
1931 i 1932 r. i w odniesieniu do 
pozostałych 6 powiatów województwa 
—na jesieni 1929, 1930 i 1931 r. — 
oraz b) rozłożenie spłaty pożyczek 
zaciągniętych przez rolników (mniej- 
Sza własność) w Państwowym Banku 
Rolnym w ten sposób, że z nałeżności 
przypadających do spłaty w terminie 
do 1-go kwietnia 1930 roku rolnicy 
opłacą do wymienionej daty: na tere- 
nie powiatów Brasławskiego i Dziś- 
nieńskiego 10 proc., zaś na terenie 
pozostałych sześciu powiatów 30 do 
35 proc. należności—oraz, że dalsze 
rozterminowanie spłaty pozostałej na- 
leżności w latach następnych  uzalež- 
nione zostanie od faktycznej zdolnoś- 
ci płatniczej rolnika. 

Wreszcie ulgi w zakresie ubez- 
pieczeniowym polegałyby, według 
przedłożonycn władzom centralnym 
wniosków, na rozłożeniu spłaty za- 
ległości z tytułu składek ubezpie- 
czeniowych (w powszechnym  zakła- 
dzie ubezpieczeń wzajemnych) na dwie 
Taty płatne: w powiatach Brasławskim 
i Dziśnieńskim na jesieni 1930 i 1931 
T.. w pozostałych zaś powiatach wo- 
jewództwa na jesieni 1929 i 1930 r. 
Ponadto wniosek w tym przedmiocie 
przewiduje rozterminowanie również 
składki ubezpieczeniowej przypadają- 
cej na rok 1929, ale tylko w odnie- 
sieniu do dwuch, już kilkakrotnie wy- 
mienionych powiatów Brasławskiego 
i Dziśnieńskiego, a mianowicie na 
dwie raty płatne na jesieni 1929 
1930 roku. 

Siery rolnicze, reprezentowane w 
pierwszej mierze przez  „jednoczone 
Towarzystwo Organizacyj j Kółek 
Rolniczych, wysuwały postulaty dalej 
idące, polegające mianowicie na roz- 
łożeniu spłaty przytoczonych zobo- 
wiązań na dziesięć lat, Przy jedno- 
czesnem obniżeniu stopy procentowej 
do 6 proc. rocznie w stosunku do 

„pożyczek, Jak dowiadujemy się ze 
źródła miarodajnego postulaty te cał- 
kowicie są podzielane przez władze 
miejscowe i jeżeli nie są forsowane 
z całą stanowczością, to tylko z tego 
względu, że pod uwagę się tu bierze 
możliwości w zakresie zatwierdzonego 
budżetu. Pozatem przytoczone wnio* 

k ski zawierają stwierdzenie tego mini- 
mum niezbędnych ulg, bez którego 
niemożliwem jest przetrwanie przez 
rolników kryzysu bez naruszenia 
substancji warsztatu rolnego a więc 
bez. zmniejszenia produkcji. 

Dziś rolnik wileński z trwogą wy 
czekuje czy przynajmniej to minimum 
zostanie zrealizowane. 

To lub inne zadecydowanie sprawy 
orzez Warszawę będzie miało zasad- 
nicze znaczenie. W razie stosunku ne« 
gatywnego Świadomość sytuacji bez 
wyjścia wpłynie niewątpliwie tak de- 
prymująco, że możliwość podniesienia 

(dalszy ciąg na szpakie 6-j). 

2.934.000.000 
WARSZAWA, 4, X. (tel. wł. Słowa). 

Ostatecznie ustalona cyfra globalna w 
budżecie przyszłorocznym wynosi 
2.934.000:000 zł. po stronie wydatków 
państwowych. 

Bank Polski zakupuje złofo w 
Angiji 

WARSZAWA, 4. X. (tel. wl. »Stowa). 
Bark Polski postanowił przystąpić do ro- 

kowań o nabycie w Anglji dla zasilenia 

swego skarbca kruszcowego większego za- 
pasu złota w sztabach na sumę 1 i pół 

miljona dolarów. 

Nominacja hr. Rogera Raczyń- 
skiego. 

WARSZAWA, 4. X. (tel: wł. Słowa). 
Podana przez nas wczoraj wiadomość o 
bliskiej nominacji hr. Rogera Raczyńskiego 
na stanowisko Wojewody Poznańskiego 
po hr. Dunin Borkowskim potwierdza się. 
Dzisiaj przesłano P. Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej akt nominacyjny do podpisu. 

* 

P. Roger Raczyński urodził się w r. 
1891 м Rogalinie, w ziemi poznańskiej. 
Ukończył gimnazjum Św. Anny w Krako- 
wie oraz wydział prawny uniwersytetu Ja- 
giellońskiego i wydział agronomiczny w 
Lipsku. , 

Po wojnie brał udziął w praczch kon- 
ferencji pokojowej w Paryżu, a następnie 
zajmował stauowisko sekretarza poselstwa 
polskiego w Rzymie. 

Wycofawszy się ze służby państwowej, 
osiada w majątku swym w Rogalinie i od- 
daje się pracy społecznej. Ostatnio bił 
prezesem Związku prący  mocarstwowej 
oraz sekretarzem generalnym komitetu za- 
chowawczego. 

Pożądany okólnik Min. komu- 
nikacji 

WARSZAWA, 4 X. PAT. W zwią- 
zku z opóźnieniami, jakich doznają 
niektóre pociągi na polskich kolejach 
państwowych, p. minister komunikacji 
polecił wysłać do wszystkich dyrekcyj 
kolejowych obszerny okólnik, w któ. 
rym zwraca uwagę panów dyrekto- 
rów kolei państwowych na koniecz- 
ność przeprowadzenia  jaknajostrzej- 
szej walki z opóźnieniami pociągów. 
W tym celu okólnik poleca pilne śle- 
dzenie przyczyn opóźnień pociągów i 
wydanie szczegółowych zarządzeń, 
któreby tym opóźnieniom zapobiega- 
ły, specjalnie zaś na tych liniach, 
które nie są przeciążone nadmiernie 
pracą, coby mogło w pewnej mierze 
usprawiedliwić nieregularncść ruchu 
kolejowego. 

Inznguracja międzynarodowej 
konierencji prywatnego prawa 

lotniczego 

WARSZAWA, 4. X. PAT. Dzisiaj 
o godz. 11 rano odbyło się w gór- 
nych salonach Prezydjum Rady Mini- 
strów posiedzenie inauguracyjne dru- 
giej międzynarodowej konferencji pry- 
wainego* prawa lotniczego z udziałem 
To delegatów i .rzeczoznawców, re- 
prezentujących 41 państw geuropej- 
skich, azjatyckich i Stany Zjednoczo- 
ne, występujące w charakterze obser- 
watora. 

„Zjazd otworzył krótkiem przemó- 
wieniem p. minister Spraw zagranicz- 
nych August Zaleski. W imieniu ze- 
branych dziękował p. ministrowi za 
udzielenie zjazdowi gościny delegat 
francuski Pierre Etienne Flandin, wi; 
ceprezydent francuskiej izby ;(deputo- 
wanych, prezes francuskiego aeroklu- 
bu oraz b. przewodniczący (pierwszej 
konferencji, odbytej w Paryżu. P. 
Flandin zaproponował powołanie na 
przewodniczącego drugiej konferencji 
proi. Lutostańskiego, dziekana wy: 
działu ęprawnego  uuiwersytetu war- 
szawskiego. ; 

Zjazd obradować będzie nad osta- 
teczną redakcją tekstu konwencji w 
przedmiocie unifikacji przepisów pra- 
wa, regulującego treść listów przewo- 
zowych, transportów powietrznych 
oraz odpowiedzialność prowadzącego 
transport lotniczy. O godz. 4 po po- 
łudniu odbyła się w Sali Pompejań- 
Skiej w hotelu Europejskim herbatka 
towarzyska gz udziałem wszystkich 
uczestników konierencji i zaproszo- 
nych gości. Jutro o godz. 10 min. 30 
rano odbędzie się w dolnych salo- 
nach Prezydjum Rady Ministrów na- 
stępne posiedzenie konferencji. 

Zmyślona wiadomość G wypadku 
samochodowym min. Zaleskiego 

WARSZAWA. 4 X. PAT. Wia. 
domość podana przez niektóre 
pisma 0 rzekomym wypadku 
samochodowym p. ministra Zą- 
leskiego jest od początku do 
końca najzupełniej zmyślona. Pan 
minister wczoraj wogóle nie 
wyjeżdżał samochodem, żadne- 
mu wypadkowi nie uległ, a ni- 
gdy samochodem nie kierował. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
JARANOWICZB — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
SIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 

DASONICA кеа Е k. Kate esie) — Kai ia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Butet kolejowy 
R — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

DNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, $. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WARSZAWA — T- 
WOŁKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — uli. Ratuszowa, Księgarnia lažwitiskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska 

wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

PTWP ZOBAKZYECYNIKĆ 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. drożej. 
Zagraniczce 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do Admini 2 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez A; 

M2 ECHA STOLICY (Jgldemarus Wobec kryzysu państwowego 
Nowa serja rewelacyjnych oświadczeń zdegradowanego dykfatora 

RYGA. 4.10. (PAT). Profesor Wal 
demaras przyjął wczoraj korespondenta 
kowienskiego „Jaunakas Zinas“. Na py 
tanie korespondenta, jakie są rzeczywi” 
ste motywy zmiany rządu, Waldemaras 
odpowiedział, że oficjalne wyjaśnienia 
na temat przyczyn kryzysu Są niereal- 
ne. Plan obalenia jego, Waldemarasa, 
przygotowywany byt oddawna. Już 
czwartego sierpnia pewna kompetentna 
osobistošč zakomunikowala Waldema- 
sowi, że oczekiwana jest „,rewolucja pa 
lacowa“, ktėra zostala jedn'ak odroczo- 
na do jesieni. Waldemaras nie twierdzi, 
aby przyczyny kryzysu miały charakter 
wyłącznie państwowy, gdyż chodziła 
tu także o intrygi personalne. Szczegól- 
nie aktywnie wystąpił przeciwko Wal- 
demarasowi jeszcze w pierwszem sta- 
djum kryzysu minister spraw wewnętrz 
nych Mustejkis oraz minister rolnictwa 
Aleksa. 

CIĘŻKI ZARZUT POD ADRESEM 
CZYNNIKÓW KIERUJĄCYCH NAWĄ 

PAŃSTWOWĄ. 

Waldemaras oświadczył, iż jest prze 
konany, że osoby które doprowadziły 
do kryzysu, są jedynie narzędziami, nar 
tomiast ręka kierująca, która dokonała 
faktycznie kryzysu, działała zdaleka, 
może nawet z zagranicy. Waldemaras 
nie ustąpił bynajmniej dobrowolnie, 
gdyż dymisji nie składał, ani w imieniu 
swojem 'a ni w imieniu gabinetu. To też 
chodziło tu nie o jego dymisję, lecz o 
usunięcie. 

W CZEM WALDEMARAS WIDZI 
ISTOTĘ KRYZYSU PAŃSTWOWEGO 

Na pytanie, jak rozumieć określenie 
że kryzys ima charakter nie rządowy, 
lecz państwowy. Waldemaras odpowie- 
dział, że kryzys jest istotnie państwo- 
wy. Litwa obecnie się rewolucjonizuje. 
Wczoraj w nocy 'aresztowano tam 30 0- 
sób, niewiadomo wiele dzisiaj. Areszto 
wani są wszyscy wważani га Kr 
szych współpracowników rządu Walde 
marasa. Sympatycy Waldemarasa znaj- 
dują się pod podejrzeniem, a nawet wy 
syłani są do obozu koncentracyjnego w 
Wornianach. Areszty te wywołują w 
społeczeństwie niepokój — oświadczył 
prof. Wałdemaras i wzmacniają opozy- 
cję, kiedy zaś na porządku dziennym 
znajdą się sprawy zewnętrzno - polity 
czne — mówiąc konkretnie kwestja sto 
sunków z Polską— Litwa okaże się 
rozbita wewnętrznie i słaba. To wlaš- 
nie jest kryzys państwowy. 

WŁADZA GŁÓWNA W RĘKU MU- 
STEJKISA. 

O widokach na przyszłość nie mo- 
żna — zdaniem Waldemarasa — nic do 
brego powiedzieć. Cała władza na Lit- 
wie pozostaje obecnie w mocnych rę- 
kach ministra spraw wewnętrznych Mu- 
stejkisą. Litwie grozi niebezpieczeń- 
stwo dezorganizacji. 

RT OW NCK 3 SROORDŃ 

W komitecie organizacyjnym jabiłenszy 
W. ks. L. Mitolda 

Z Kowna donoszą. Onegdaj od- 
było się posiedzenie głównego komi- 
tetu organizacyjnego jubileuszu W. 
Ks. L. Witclda, na którem poraz 
pierwszy był obecny przedstawiciel 
Ministerstwa Oświaty prof. Joninas, 
Na posiedzeniu omówiono cały sze- 
reg aktualnych spraw, dotyczących 
kwesty na fundusz W. Ks. oraz przy- 
gotowań do jubileuszu. Poruszono 
m. “in. sprawę zorganizowania przy 
uniwersytecie specjalaych wykładów 
o W. Ks. Witoldzie. Usługi jako 
lektor zaofiarował prof. Joninas. Da- 
lej odczytano parę sprawozdań o 
nowopowstałych komitetach jubileu- 
szowych, których liczba wynosi obe- 
cnie zgórą 60. 

Podwyższenie ceł przyczyną nieporozmień 
Z Rewla donoszą: Druga sesją 1-go 

zgromadzenia państwowego zostanie otwar- 
ta w poniedziałek Jak się obecnie wyjaśniło, 
na posiedzeniu tem oprócz powitalnej mo- 
wy przewodniczącego zgromadzenia pań- 
stwowego K. Einbunda wygłosi komunikat 
Głowa Państwa O. Strandman, który ra- 
kreśli zasądnicze linje programu działalno- 
ści rządu w najbliższej przyszłości. Dysku- 
syj z powodu komunikatu państwowego w 
dniu tym nie będzie. Zostają one odroczo- 
ne do następnego posiedzenia, ponieważ 
przypuszcza się, że dyskusje będą dość 
ostre. 

We wtorek zgromadzenie: państwowe 
przystąpi do rozpatrzenia projektu ustawy 
© podwyższeniu ceł, przyczem ną żądanie 
rządu dyskusje w sprawie projektu ustawy 
zaczną się bezpośrednio na tymże posie- 
dzeniu i tylko potem, jak się wyjaśni sto- 
sunek większości zgromadzenia państwowe 
go do projektu ustawy, zostanie on prze” 
kazany komisji do rozpatrzenia. Oczekiwa- 
ae są ożywione dyskusie, ponieważ kwestja 
podwyższenia ceł wywołuje bardzo wielką 
rozbieżność zdań. 

CZARNE PRZEPOWIEDNIE 

Mówiąc o polityce międzynarodowej pie Zachodniej zagadnienia powajenne 
Wałldemaras twierdzi, że zbliżają się da Obecnie na porządek dzienny wejdzie 
niosłe wypadki, do których winna być rozwiązanie problemów Europy Wscho 
przygotowana zarówno Litwa jak i in- dniej. Nie jest wykluczone, że zagro” 
ne państ. bałtyckie. Wielkie mocarstwa żona będzie egzystencja państw nowoi 
europejskie rozstrzygnęły już w Euro- powstałych. 

WALDEMARAS UWAŻA SIĘ ZA NIEZASTĄPIONEGO. 

O swo'ch planach osobistych prof. Jednak że o wstąpieniu Waldemarasa 
Waldemaras nic okreslonego powie- do rządu nie może być mowy, ponie- 
dzieć nie może. Dopóki Mustejkis po- 
zostanie członkiem rządu, prof. Walde 
maras do rządu nie wstąpi. W zakoń* 
czeniu rozmowy Waldemaras powtó- 
rzył swe słowa, że jego polityki nikt 

waż spotyka się on obecnie z wielką 
nieufnością. Miał on jakoby otrzymać 
dość wiarogodne informacje, że w Ко- 
łach oficjalnych mówią nawet o jego 
aresztowaniu. Waldemarasowi zapropo 

nie będzie mógł kontynuować, gdyż po 
lityka ta jest zupełnie indywidualna. 

AGP AIKIKAI LTD WZA ACEWOEEZWWCAO ROZ V 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI WYJEŻDŻA DO WŁOCH 
WARSZAWA. 4.10. (tel. wł. „Słowa*). Dowiadujemy się ze zródła naj- 

bardziej miarodajnego, że Marszałek Piłsudski na skutek porady lekarzy po- 
stanowił udać się w najbliższych dniach na kilkutygodniowy pobyt na połu- 
dnie nad Adrjatyk do Włoch i prawdopodobnie do jednej z miejscowości w 
Jugosławii. 

Marszałkowi Piłsudskiemu towarzyszyć będzie lekarz przyboczny dr. 
Roman Woyczyński oraz szei gabinetu ministra spraw wojskowych ppłk. Jó- 
zef Beck, który udał się już do Włoch wczoraj wieczorem dla dopełnienia po- 
trzebnych przygotowań. Dzisiaj w poselstwach zagranicznych załatwiono por 
trzebne formalności paszportowe a wyjazd Marszałka Piłsudskiego spodziewa” 
ny jest w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. 

Wtajemniczeni twierdzą, że Marszałek Piłsudski nie ominie sposobności 
osobistego zapoznania się z premjerem Mussolinim i w tym celu uda się in- 
cognito do Rzymu lub premjer Mussolini przybędzie do jednej z włoskich miej- 
scowości kuracyjnych. 

R EEE AAS аста 

Po zgonie Stresemanna 
Dr. Curtius czasowym kierownikiem spraw zagranicznych 

Rzeszy 
BERLIN. 4.X. Pat. Prezydent Hindenburg powierzył dziś na 

wniosek kanclerza Muellera tymczasowe kierownictwo agend 

ministerstwa spraw zagranicznych ministrowi pracy w obecnym 
gabinecie dr. Curtlusowi. 

GŁOSY O NOMINACJI CURTIUSA. 
BERLIN. 4.10. (PAT). Prasa demokratyczna, komentując powierzenie  kierownict 

wa urzędu spraw zagranicznych dr. Curtiusowi, podkreśla, że nominacja ta ma charaktet 
tylko prowizoryczny i że śmierć Stresemanna stworzyła konieczność przeprowadzenia 
revirement w łonie obecnego gabinetu. „Vossische Ztg.* wyraża przypuszczenie, że wy- 
bór ministra Curtiusa nastąpił prawdopodobnie ze względu na ścisłe stosunki, jakie łą- 
czyły go ze m ministrem, który wtajemnic ał go zawsze w swe zamiary połity- 
czne. — Minister Stresemann — pisze dziennik — życzył sobie wprost, aby dr. Curtius 
objął po nim kierownictwo spraw zagranicznych. 

Proponując powołanie dr. Curtiusa na tymczasowego kierownika, kanclerz Rzeszy 
kierować się miał głównie względami na przyszłe rokowania w sprawie planu Younga, 
Minister Curtis — konkluduje „Vossische Ztg* — pozostaje w tych rokowaniach naj 
wierniejszym wykonawcą zamiarów ministra Stresemanna. „Berliner Tageblatt* wymie 
nia jako kandydata posiadającego w chwili obecnej największe szanse do objęcia teki 

Nowy podział administracyjny królestwa Jugosławii 
PAŃSTWO PODZIELONE NA 9 OKRĘGÓW Z BANAMI NA CZELE. 

BIAŁOGRÓD. 4.10. (PAT). NA WCZORAJSZEM POSIEDZENIU GABINETU PRE- 
ZES RADY MINISTRÓW ZAKOMUNIKOWAŁ O DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGŁOSZE- 
NIA USTAWY 0 ZMIANIE NAZWY KRÓLESTWA I PODZIALE ADMINISTRACYJNYM. 
OBECNIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OFICJALNA NAZWA KRÓLESTWO JUGOSŁA- 
WI. PAŃSTWO DZIELIĆ SIĘ BĘDZIE NA 9 OKRĘGÓW, ZWANYCH BANATAMI. 
NA CZELE KAŻDEGO OKRĘGU STAĆ BĘDZIE BAN, KTÓRY NIE BĘDZIE ZALICZO- 
NY DO ŻADNEJ KATEGORJI URZĘDNICZEJ. W NOWEJ USTAWIE ZNALAZŁA ZĄ- 
STOSOWANIE ZASADA DECENTRALIZACJI WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH. WIEL- 
KA LICZBA FUNKCYJ PRZECHODZI POD KOMPETENCJĄ BANÓW, KTÓRZY DZIA- 
ŁAĆ BĘDĄ W CAŁKOWITEJ NIEZALEŻNOŚCI POD KONTROLĄ I ZGODNIE Z DY- 
REKTYWAMI WŁAŚCIWYCH MINISTRÓW. RADA MINISTRÓW ZATWIERDZIŁA DE- 
CYZJĘ PREZESA ŻIWKOWICZA, A KRÓL ALEKSANDER PODPISAŁ ODNOSNĄ U- 
STAWĘ, KTÓRA OGŁOSZONA BĘDZIE W DZIENNIKU RZĄDOWYM. 

DĄŻENIA PREMJERA ŻIWKOWICZA. 
WIEDEŃ. 4.10. (PAT). Dzienniki donoszą z Białogrodu: Premier gen. 

Żiwkowicz już od dłuższego czasu stara się o nadanie swemu gabinetowi cha- 
rakteru jednolicie jugosłowiańskiego. Wstąpienie do gabinetu ministra handlu 
Demetrowicza było pierwszem krokiem w tym kierunku. Min. Demetrowicz 
był bowiem zawsze reprezentantem ideologji jugosłowiańskiej wśród Chorwa- 
tów. Zmiana nazwy: królestwa SHS. na „królestwo jugosłowiańskie'* zmierza 
do podkreslenia jednolitego charakteru narodowego państwa jugosłowiańskie- 
go. Słychać, że ze zmianą administracji krajowej. przedsięwzięte izostaną ró* 
wnież wielkie zmiany personalne w rządzie. 

O ratyfikację międzynarodowej konwencji 
w sprawie zniesienia ograniczeń wwozu i wywozu 

GENEWA. 4.X. Pat. Rząd włoski i jugosłowiański złożyli w Sekre- 
tarjace Ligi Narodów instrumenty ratyfikacyjne międzynarodowej konwen-' 
cji w sprawie zniesienia ograniczeń i zakazów wwozu i wywozu. Prócz te- 
go rząd portugalski zawiadomił, że z powodów technicznych niemożliwem 
jest dla niego przesłanie dokumentów ratyfikacyjnych do dnia 30 września. 
oświadczając jednakże, że ratyfikacja konwencji przez Portugalię może być 
od tej daty uważana za dokonaną. Liczba krajów, które złożyły w Sekre- 
tarjacie Ligi instrumenty ratyfikacyjae konwencji lub zapowiedziały ich 
rychłe nadesłanie wzrosła tedy do 17. Dla wejścia w życie konwencji niez- 
będna jest ratyfikacja jej conajmniej przez 18 państw. 

Wejście w życie konweucji uzależnione od Niemiec, 
Polski i Czechosłowacji 

Lecz jeśliby liczba została osiągnięta, konwencja nie będzie mogła 
wejść w życie, zważywszy, że trzy państwa, a mianowicie: Niemcy, Polska 
i Czechosłowacja, których ratyfikacja jest niezbędna według brzmienia sa: 
mej konwencji dla jej wejścia w życie, nie ratyfikowały jej jeszcze do tej 
pory. Z tego więc względu zgodnie z art. 17 konwencji Rada upoważniła 
sekretarza generalnego Ligi Narodów do zwołania zebrania przedstawicieli 
państw sygnatarjuszy, którzy zadecydują, czy mimo to pragną wprowadzić 
w życie w stosunkach między sobą przepisy konwencji o zniesieniu zaka- 
zów i ograniczeń wwozu i wywozu. 

nowano już wyjazd zagranicę. 

ję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

stanu rolnictwa na tym terenieraz na 
zawsze zostanie wykasowana. Zniknąć 
może dalej wiara we własne siły, —bo 
wszak w 20 proc. do składu rządów 
pomajowych należeli ludzie z tego te- 
renu, a jednak nie nastąpiło zrozu- 
mienie wyjątkowego stanu i odmien- 
nych, spowodowanych traktatem ry- 
skim, warunków Wileńszczyzny. WO- 
jewództwo Wileńskie mało ustępuje 
pod względem obszaru Taschenstaat'- 
owi litewskiemu. Dotąd jednak zwrot 
w traktowaniu Wil ńszczyzny wyrażał 
się li tylko w tem, że traktowano ją 
mniej więcej równorzędnie do innych 
wysoce wydajnych pod względem rcl- 
niczym i przemysłowym odcinków 
Rzeczypospolitej. Zapomniano o wiel- 
ce znaczącej okoliczności: że Wileńsz- 
czyzna nief.rtunnym traktatem włą- 
czona jest pomiędzy przeważnie wro- 
gie państwa i że skutkiem swego po- 
łożenia niema odpływu dla swych sił 
i możliwości produkcyjnych. 

Rolnictwo w:leńskie, przez szereg 
lat teroryzowane wrogą dla kresów 
polskich polityką G-abskiego, do- 
tąd jeszcze nie zdobyło odwagi cy- 
wilnej na Śmiałe wypowiedzenie swych 
żądań. Szczęśliwem się czuło, że na- 
reszcie do głosu doszło, a głosem 
tym, do szeptu zniżonym, o głupie 
jakieś ustępstwa i ulgi prosiło, wów: 
czas gdy głośno miało prawo wołać 
о taką wobec siebie politykę pań- 
stwową, która i Wileńszczyznę z od- 
mętów upośledzenia wyciągała i moc 
mocarstwową Polsce zapewniała przez 
tą li tylko Świadomość, że Wileń- 
Szczyzna nie jest trakiowana' jako 
„kresy*. Dla tej świadomości, nawia- 
sem mówiąc, nie może wystarczyć 
okólnik, wzbraniający używania wy: 
razu „Kresy wschodnie“ a nakazują- 
cy posilkowania się wyra em „Ziemie 
wschodnie". Rząd winien zrozumieć, 
że Wileńszczyznę należy traktować 
nie „równorzędnie'" „lecz wyjątkowo, 
otaczając specjalną opieką, dla której 
rezultatów i wyników nigdy nie bę- 
dzie za dużo nawet oliar nadzwy- 
czajnych. 

н H ski. 

5 ONTO ANT 

L procesu Olszewskiego 
Z Kowna donoszą: Zamknięcie drzwi 

na procesie prałata Olszewskiego wy 
wołało jeszcze większe „zaciekawienie 
tym sensacyjnym procesem. Chociaż 
formalnie drzwi sądu są zamknięte, je 
dnak w sali posiedzeń jest obecnych 
wiele osób, dla których dostęp do sali 
jest zezwolony. 

/Są to — zbadani już świadkowie, 
adwokaci przysięgli i ich pomocnicy, 
sędziowie i urzędnicy sądu okręgowego 
Każdego wychodzącego z sali posie- 
dzeń do kuluarów otacza wielki tłum 
ciekawych, a ponieważ prawo nie ©- 
bowiązuje obecnych na zamkniętem ро- 
siedzeniu sądu do zachowania tajem 
nicy posiedzenia, więc wielu z nich о- 
powiada o poszczególnych momentach 
postępowania sądowego. 

Olszewski, jak podają, nadal trzyma 
się bardzo pewnie, widocznie, wytrwa 
le stojąc na stanowisku swej zupełnej 
niewinności, chociaż zarzuca się mu 
morderstwo. Zdania adwokatów przy” 
sięgłych o wyniku procesu są różne, 
ponieważ oskarżenie Olszewskiego jest 
oparte jedynie na dowodach rzeczo- 
wych. 

Jak wskazują przedstawiciele kowień 
skiej adwokatury, dochodzenie pierwia- 
stkowe w sprawie Olszewskiego było 
przeprowadzone ze szczególną dokład- 
nością, w każdym jednak razie bezpo- 
średnich dowodów przeciw niemu nie 
zebrano. Jednym z głównych dowodów 
jak wiadomo jest ten fakt, iż na szyi 
zamordowanej Ustjanowskiej znalezio- 
no sznur, w zupełności odpowiadający 
sznurowi, jaki był na hamaku, należą- 
cym da Olszewskiego. Sznur ten jest 
jednym z głównych dowodów również 
dlatego, że Olszewski powołał się na 
sklepikarza, u którego: kupił on nowy 
sznur na miejsce zaginionego, według 
jego słów, starego sznura, sklepikarz 
zaś oświadczył, że żadnego sznura nie 
sprzedawał Olszewskiemu. Opowiada- 
jąc że wyjaśnia się, że Olszewski mógł 
kupić sznur i bez wiedzy sklepikarza, 
który w chwili kupna mógł nie być obe- 
ony. 

Pośród adwokatów krążą wersje o 
tem, że Olszewski pośpiesznie wyje” 
chał z Birsztan w dniu morderstwa nie 
pozwolił służbie czyścić swe ubranie i 
obuwie, był podniecony i pojechał do 
Płungian, skąd telefonicznie pytał, czy 
nie szuka go ktoś i t.d. M 

Dochodzenie sądowe powinno wyjaś 
nić, w jakim stopniu wszystkie te oko- 
liczności miały miejsce i jakie wywody 
można z nich po czynić, dla rozstrzy” 
gnięcia kwestji o tem czy Olszewski 
jest winny. 

DIE
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KRONIKA SZKOLNA 

— Urlopy „kartoilane“. W szkołach 
powszechnych na wsi rozpoczęty się obecnie 
dwutygodniowe „urlopy: „kartoflane”. 

Należy tu dodać, iż przerwa ta jest ko- 
nieczną w naszem życiu gospodarczem na 
WSL. 

— Nominacje. Na stanowisko kier. sied- 
mioklasowej szkoły powszechnej w. N.-Tro- 
kach został mianowany p. Kanafojski, b. kier. 
szkoły w Mołodecznie. Ustępujący zaś kier. 
p. Jakobsze powołany został na praktykę 

WE? przy Kuratorjum Okr. Szk. 
il. 
— Niesumienność księgarzy. Zdarza się 

obecnie dość często, iż rodzicom ze wsi, na- 
bywającym książki szkolne dla swych dzie- 
ci według wskazówek (wyraźnych zleceń) 
nauczycieli sprzedają niektórzy księgarze (w 
rejonie Hali Miejskiej) stare wydania książek 
niezdatne do użytku, biorąc za nie cenę wy- 
dań najnowszych. Należy przeto udawać się 
do solidnych firm katolickich, by nie zostać 
oszukanym. — В. 

— 0 wypłatę poborów nauczycielstwu 
kontraktowemu. Chcę poruszyć sprawę na- 
der aktualną, tyczącą się ustosunkowania Ku- 
ratorjum Okręgowego Naukowego do intere- 
sów nauczycielstwa, tak zwanego kontrakto- 
wego. 

Oto nauczyciel lub nauczycielka, która 
ma honor być zaliczoną w poczet pracowni- 
ków Kuratorjum naukowego jako  nauczy- 
cielka szkoły powszechnej otrzymuje pierw- 
szą pensję za dwa miesiące z dołu i to bez 
uprzedniego o tem powiadomienia, czyli, że 
staje ona pierwszego października przed 
płatnikiem kuratorjum, który oznajmia że i 
za przepracowany wrzesień i za październik 
otrzyma należne w stosunku 1 zł. 50 gr. za 
godzinę dopiero 1 listopada. 

Dwa miesiące żyć musi taki nauczyciel 
kontraktowy gdzieś na kredyt, zaciągając 
długi o ile takowe da się gdzieś zaciągnąć. 
Czyż doprawdy dla załatwienia rachunków 
kilkudziesięciu a może tylko kilkunastu nie- 
szczęsnych pracowników umysłowych aż 61 
dni potrzeba. Czyż nie przychodzi przez gło* 
wę odpowiedzialnych za to niedbalstwo czyn. 
ników ile nędzy cierpią nie opłacani dwa mie- 
siące urzędnicy? W. Ł. 

DUNIŁOWICZE, POW. POSTAWSKI 

— Z życia pracowników gminnych w 
powiecie postawskim. Zorganizowany nie- 
dawno na terenie tut. powiatu oddział związ- 
ku pracowników administracji gminnej, pod 
przewodnictwem p. J. Pawłowicza, sekreta- 
rza urzędu gminy Kobylnickiej, okazuje bar- 
dzo wiele żywotności, organizując bardzo 
częste zjazdy, celem wypowiedzenia się co 
do różnych spraw bieżących i samokształce- 
nia. Ostatnio taki zjazd odbył się w dniu 29 
września r. b. przy współudziale 18 pracow- 
ników, z całego powiatu, w dawnej siedzi- 
bie powiatu, w m. Duniłowicze. 

Na zjeździe omówiono bardzo wiele 
spraw fachowych, oraz sprawy dotyczące 
związku pracowników. Postanowiono zaku- 
BE w miarę posiadanych funduszów, lotną 
ibljotekę, składającą się z dzieł o treści fa- 

<chowej dla skutecznego pogłębienia, wiedzy 
fachowej pracowników gminnych. Wypoży- 
«czanie dzieł będzie się odbywać bezpłatnie. 

Przy dokonanych wyborach większością 
głosów, p. Pawłowicz pozostał nadal na sta- 
nowisku „prezesa, ciesząc się pełńem zaufa- 
niem kolegów. 

Z uznaniem należy podkreślić stanowi- 
sko p. starosty na pow. Postawski. W. Niedź- 
wieckiego oraz wydziału powiatowego, któr 
odnosi się bardzo życzliwie do wozystidch 
pracowników  załatwiając 0 ile możności 
wszystkie postulaty przychylnie, jednając so- 
bie tem bez wyjątku wszystkich. Popiera 
głównie zasadę dokształcania pracowników 
gminnych na studjum administracji komunal- 
nej przy warszawskiej wszechnicy. W ciągu 
niespełna roku 38-ch pracowników ukończyło 
te kursy, a obecnie wyjechało 3-ch nowych. 
Przy dotychczasowem tempie wysyłki pra- 
cowników na kursy, w krótkim czasie do- 
czekamy się, że w powiecie naszym nie bę- 
dzie ani jednego pracownika niewykwalifi- 
kowanego. Na takiem postawieniu sprawy, 
zyskuje samo usprawnienie służby, no i Jud. 
ność, która woli być załatwianą przez fačho- 
wo wykształcony personel, niżeli odczuwać 
na sobie pewne niedociągnięcia urzędnika. 

Przeglądając statystykę wysyłki słucha- 
czy na kursy, widzi się, że nasz powiat pod 
tym względem nieznajduje się jeszcze na 
ostatniem miejscu. 

Ten stan rzeczy można tylko zawdzię- 
czać panu staroście. ; 

> imieniu pana starosty przybył na 
zjazd naczelnik kanc. wydz. pow. p. H. Paw- 
łowski, zabierając często głos w podniesionej 
dyskusji, nad sprawami fachowemi jak i ogól- 
nemi. 

Na zakończenie zjazdu, pracownicy urzę- 
du gminy Duniłowickiej, dla dania swoim 

KONSTANTY SIEMIRADZKI. 

gościom godziwej rozrywki, urządzili przed- 

stawienie amatorskie, na które złożyło się: 

dramat — „Szaleńcy w l-ym akcie oraz 

komedja „Pacjent z prowincji* również w 

1-ym akcie. х : 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa 

taneczna, która przeciągnęła się do rana w 

bardzo miłej atmosferze. Na sali można by- 

ło zauważyć, liczne osoby z. różnych sfer, 

co jest dowodem, że pracownik gminy swo- 

ją wytrwałą pracą cieszy się peinem i za- 

służonem zaufaniem całej ludności. S 

Goście przybyli nawet z dalszych okolic 

powiatu. ч A 

Dochód z przedstawienia i zabawy z0- 

satł przeznaczony na rzecz Sierocińca w Nie- 

kasiecku i na budowę pomnika poległym 

Żołn. W. P. w Duniłowiczach. 

Tańce dobrze prowadził p. Bułat. | 

Również składa się tą drogą podzięko- 

wanie p. hr. Józefowi Tyszkiewiczowi za 

bezinteresowne danie w noc zabawową świat 

ła elektrycznego, po za godzinami przezna- 

czonemi dla oświetlenia miasteczka. A. N. 

— Przygotowania do otwarcia celi Kon- 
rada. W rewindykowanem skrzydle murów 
po-bazyljańskich, objętem przez wileński Zw. 

Literatów, wre praca przygotowawcza do 

otwarcia celi Konrada i wystawy mickiewi- 
czowskiej. W ostatnich dniach wpłynęły no- 
"we dary i depozyty od firm i osób prywat. 
nych: tkaniny, sztychy, portrety, stare dru- 
ki i meble. Następnie ofiarodawcy zechcą 
zwracać się do wiceprezesa p. Heleny Ro- 
mer (Pańska 25) lub' sekretarza p. Witolda 
Hulewicza (Antokolska 24 A, m. 5, tel. 16— 
84) możliwie przed 9 b. m. Potrzeba mię* 
dzy innemi większej ilości pałm wileńskich 
z tkanin ludowych do dekoracji sal. 

POSTAWY 

— Pożegnanie zastępcy starosty p. Nie-- 
działkowskiego. W dniu 28 września b. r. w 
salach kasyna urzędniczego w Postawach 
władze i społeczeństwo powiatu postawskie- 
go żegnały ustępującego zastępcę starosty p. 
Jerzego Niedziałkowskiego, przeniesionego 
ze względów służbowych do Oszmiany. Na 
bankiecie pożegnalnym pod przewodnictwem 
starosty postawskiego p. Wiktora Niedźwiec- 
kiego, licznie reprezentowani byli przedsta- 
wiciele wszelkich dekasteryj urzędniczych, 
przedstawiciele samorządu powiatowego i 
gminnego, ziemiaństwa i duchowieństwa, a 
nawet ludności żydowskiej. Ustępujący bo- 
wiem zastępca starosty przez stosunkowo 
krótki czas swego urzędowania potrafił zjed- 
nać sobie całe społeczeństwo zaletami swe- 
go charakteru. Wytworzył się bardzo sym- 
patyczny, niczem nieskrępowany nastrój, 
gdyż dzięki specjalnym warunkom, jakie 
ugruntowały się w powiecie postawskim od 
czasu objęcia zarządu powiatu przez pana 
starostę Wiktora Niedžwieckiego, bankiet 
prawie nic nie miał w sobie  oficjalnego.. 
Przemówienia przedstawicieli poszczególnych 
warstw społeczeństwa cechowała serdecz- 
ność, a całe zebranie miało charakter wspól- 
nej rodziny, w której panuje spójnia i jed- 
NOŚĆ. 

Podkreślić należy, że ustępujący pan Je- 
rzy Niedziałkowski wybornie pasował do 
swego zwierzchnika, pana starosty Niedź- 
wieckiego pod względem obywatelskiej for- 
my traktowania podwładnego personelu 
urzędniczego, jak i ludności. Obydwach ce- 
chuje ta idealna, a niestety dość rzadka stro- 
na urzędnika—obywatela, znającego dokład- 
nie wady i zalety kresowej ludności. Inne 
powiaty mogą tego powiatowi postawskiemu 
mu pozazdrościć. 

Szczęść Boże odjeżdżającemu na no- 
wym terenie pracy ku chwale i pomyślności 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. HP 
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į parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemystowy w okolicy ul. 

Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Słowa* pod S. S. — 

Те!. 7-96, 406-33 1 336-30. 

m Z poscieta, bielizną i ošwietleniem.— 

wykwalifikowana  nauczycielka— fre- 

Į m. 1, do g. 10-eį rano i od 3—7 p.p. | 

Posznkajemy mieszkania 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 

KK ЕС FOTA VEKA UTERKIG CSDEEIRO 

Ze wspomnień sybirskich 
Fatalna chustka, 

Od trzech dni „czerwone wojska 
oblegały miasto, w którem zamknęła 
się garstka białych ochotników. Walka 
toczyła się w promieniu 5—6 kilome- 
trów, i szala zwycięstwa przechylała 
się raz na jedną, raz na drugą stronę, 
odgłosy bitwy czasem się zbliżały, cza” 
sem oddalały od miasta: „,Ra-ta-ta-ta* 
— terkotały za pobliskim gaikiem ku- 
lomioty... rzekłbyś, że to warczy jakaś 
obrzymia maszyna do szycia. 
|  „Bam-bambam*, — odpowiadały 
im basowe głosy armat na wzgórzach. 
Czasem powietrze rozdzierał dźwięk 
ostry i przejmujący, jak gdyby jakaś 
ręka rozdarła wielki kawał płótna... 
rrrrycy: to grzmiały salwy karabinowe 
piechoty ukrytej w głębokim parowie 
przy drodze. Od dwóch godzin stałem 
u siebie na ganku przysłuchując się tej 
ponurej melodji bojowej i kombinowa- 
łem, czy długo będzie trwała ta walka 
z przeważającym nieprzyjacielem, od 
której przecież zależą losy miasta. 
Wtem ktoś mnie głośno zawołał po 
imieniu; odwróciłem się szybko i ujrza- 
łem starego woźnego Wasiljewa, któ- 
ry służył w naszym Banku już od 20-tu 
lat. 

— Czego chcecie? 
— Proszę do Banku! Wszyscy urzęd- 

micy już się zebrali i czekają na pana. 
— Pocóż mam iść, kiedy wiadomo 

każdemu, že od 2-ch tygodni Bank 
zamknięty. A gdzie dyrektor? 

— Uciekł do Chin wraz z żoną i 
dziećmi. 

— A pieniądźe skarbowe, złoto, 
asygnacje, procentowe papiery, wek- 

sie?.. 
— Wszystko to pojechało w nocy 

do Chin, bo tak rozkazał „naczelnik 
garnizonu”. Dwa plutony kozaków od- 
wiozły to wszystko zagranicę. 

— Kiepska sprawa — pomyślałem 
sobie, kiedy władze opuszczają w ta- 
kiej chwili miasto. Oczywiście, że stra- 
cili już nadzieję ocalenia. Ale kapitan 
z tonącego statku ratuje się ostatni, a 
te błazny drapnęły pierwsze. A przecież 
jeszcze pozawczoraj ci sami ludzie 
wzywali nas, abyśmy wytrwali do Кой- 
ca i dawali sławo honoru, że nie opu- 
szczą swego posterunku. — Pomilczaw 
szy chwilkę zapytałem znowu: 

Pocóż mnie wzywacie do Ban 
ku, kiedy faktycznie już go nie ma? 
Bo cóż to za bank bez pieniędzy? 

— Towarzysze wzywają pana na 
naradę, jak się mamy zachować wobec 
możebnej zmiany władzy. 

Nie było rady, — włożyłem więc 
futro i ruszyłem da instytucji, w któ- 
rej służyłem już przecie 20 lat. Na uli- 
cach było pusto i głucho. Magazyny 
pozamykane, okienice zabite. Miesz- 
kańcy z trwogą wyglądali stojąc w bra- 
mach swych domów i mówili półgło* 
sem, prawie szeptem. Jakiś człeczyna 
wlazł na dach i patrzał stamtąd przez 
lunetę. 

— Czego patrzycie, Andrzeju Pie- 
trowiczu? — zagadnął go nasz woźny. 
— 00 wy tam widzicie? 

— Wypatruję, czy nie zbliża się z 
odseiczą ataman Siemionow, bo w nim 
tylko pokładamy nadzieję... 

— Aha, Siemionow, Siemionow, — 
zaśmiał się z goryczą jakiś przecho- 

ANGLIJA A S0WiETY 
LITWINOW ZADOWOLONY Z WYNIKU ROKOWAN DOWGALEWSKIEGO 

Z HENDERSONEM. 
MOSKWA. 4.10. (PAT). W wywiadzie z przedstawiciełami agencji 

TASS Litwinow wyraził zadowolenie z powodu szczęśliwego zakończenia ror 
kowań prowadzonych przez Dowgalewskiego z Hendersonem, a których pro- 
tokół odpowiada całkowicie stanowisku rządu sowieckiego w danej sprawie. 
Litwinow zaznaczył że opracowany i podpisany w Londynie protokół obejmuje 
procedurę, jakiej obie strony zobowiązały się trzymać przy badaniu spraw 
spornych, mającem nastąpić po całkowitem przywróceniu stosunków normal- 
nych i wymianie ambasadorów. Kilka spraw, które mają być zbadane, nie za* 
wierają mic nowego, gdyż te same sprawy były już rozpatrywane przez oba 
rządy w roku 1924 i znalazły pewne rozwiązanie w traktacie, podpisanym 
wówczas przez Mac Donalda a odrzuconym następnie przez rząd konserwaty- 
wny. W myśl protok ułu Henderson zobowiążał się przedstawić na początku 
sesji parlamentarnej, która rozpoczyna się 29 października, propozycję, doty- 
czącą niezwłocznego przywrócenia normalnych stosunków między obu pań- 
stwami oraz wymiany ambasadorów. . 

Mae Donald u celu morskiej podróży 
NOWY YORK, 4 X. PAT. 'Agencja Reutera podaje, że w miarę zbli- 

żania się chwili wylądowania Mac Donalda wzrasta w całej Ameryce zain- 
teresowanie. Przybycie parowca „Berengaria" na kwarantannę spodziewane 
jest o godzinie 6ej rano. W dwie godziny p- przybyciu premijera brytyj- 
skiego zawiezie na ląd statek miejski. Pobyt Mac Donalda w Nowym 
Yorku będzie krótkim gdyż udaje się on zaraz do Waszyngtonu. 

PRZYJĘCIE PREMJERA BRYTYJSKIEGO W NOWYM YORKU. 

NOWY ORK. 4.10. (PAT). Premjer Mac Donald wylądował tutaj o go” 
dzinie 16, wg czasu angielskiego. Entuzjastycznie podejmowany okrzykami 
zgromadzonych tłumów i rykiem syren, znajdujących się w porcie statków. Po 
wylądowaniu Mac Donalda udał się do ratusza, gdzie odbyło się oficjalne przy 

_jęcie, wydane przez władze. 

Jak Arnold Rechherg wyjaśnia swój stosunek 
do Polski 

„POLSKA WINNA WYRZEC SIĘ GDAŃSKA I KORYTARZA NA RZECZ SOJUSZU 
FRANCUSKO - NIEMIECKIEGO". 

BERLIN. 4.10. (PAT). Znany inicjator planu o sojuszu wojskowym niemiecko fran 
cuskim Arnold Rechberg ogłasza za pośrednictwem biura Wolffa oświadczenie, wyjaś- 
niające jego zamiary w stosunku do Polski. W odpowiedzi na zarzuty, jakoby w pla- 
nach swoich przewidywał możliwość zgody Francji na zamianę traktatu wersalskiego 
na szkodę Polski, Rechberg pisze: Od żadnego francuskiego męża stanu nie słyszałem, 
ani też żadnemu nie imputowałem, iż zechce on poświęcićPolskę. Również poseł francu-- 
ski Reynaud oświadczał wielokrotnie, że Francja tylko wówczas może przedstawiać dla 
Niemiec wartość, jako sojusznik tojalny, o ile ze swej strony nie naruszy lojalności w 
stosunku do swego starego sojusznika polskiego. 

KONCEPCJA SOJUSZU. 
Koncepcja Reynaud, była następująca: Polska znajduje się pomiędzy kleszczami 

bolszewizmu na Wschodzie będącego wrogiem wszystkich państw cywilizowanych, a 

więc i Polski, i Niemiec na Zachodzie, które tąk długo nie mogą być przyjacielem Polski 
dopóki kwestja korytarza pozostanie nie załatwiona. O ile więc w razie zawarcia sojuszu 
niemiecko - francuskiego, Polska zgodziłaby się na oddanie Niemcom Gdańska i Korytarza 
i to pod warunkiem uzyskania wolnego portu w Gdańsku oraz gwarancji francusko - nie- 
inieckiej co do wolnej żegługi na Wiśle i stabilizacji wszyshtkich pozostałych granic Poł- 
ski, konkluduje Rechberg to stanowisko Polski i jej kredyt finansowy nie tylko nie doznał 
by osłabienia, lecz musiałby wzrosnąć, Podkreślono — oświadcza Rechberg — że rozwią- 
zanie kwestji korytarza może być znalezione na drodze innej, aniżeli przy pomocy wojny 
tylko pod tym warunkiem, o ile dojdzie do skutku sojusz niemiecko francuski. Tylko w 
tym wypadku wspólna gwarancja niemiecko - francuska mogłaby Polsce dać pełną ró- 
wnowartość za Gdańsk i korytarz pomorski. 

Na tentrze wojny o kolej © Manzurji 
GENERAŁ CZANG—KWEI—FAI MASZERUJE NA KANTON. 
WIEDEŃ. 4.10. PAT. DZIENNIKI WIEDEŃSKIE DONOSZĄ Z SZANG- 

HAJU: MIĘDZY WOJSKAMI SOWIECKIEMI A CHIŃSKIEMI PRZYSZŁO W 
POBLIŻU MANDŻULI DO WALK. PO OBU STRONACH SĄ CIĘŻKIE STRA: 
TY. W KOŁACH NEUTRALNYCH SĄDZĄ, ŻE POLITYKA MOSKIEWSKA 
ZMIERZA DO-TEGO, BY: ODCIĄGNĄĆ GUBERNATORA MANDŻURII 
CZANG—HSU—LIANGA OD RZĄDU NANKIŃSKIEGO. POWSTANIE GEN. 
CZANG—KWEI—FAI PRZYBIERA CORAZ WIĘKSZE ROZMIARY. W 
SWOIM POCHODZIE NA KANTON WZROSŁA JEGO ARMJA РО 60 ТУ- 
SIĘCY ŻOŁNIERZY. JAK SŁYCHAĆ PRAGNIE CZANG—KWEI-—-FAI PRO- 
KLAMOWAĆ W KANTONIE RZĄD LEWEGO SKRZYDŁA KUOMINTANGU 

ZACIEKLE -'WALKI W OKOLICACH MANDŻULI. 
CHARBIN. 4. 10. (PAT). Walki, które toczyły się w środę między woj- 

skami chińskiemi a sowieckiemi w okolicach Mandżuli, były nader ożywione 
i zaciekłe. Aeroplany sowieckie dokonały trzech raidów, zrzucając bomby . 
ostrzeliwując przechodniów z karabinów maszynowych. Według wiadomości 

ze źródeł chińskich, bitwa rozpoczęła się atakiem oddziałów sowieckich, które 
pomimo wielkich wysiłków, zmuszone były w czwartek wieczorem do cofnię- 
cia się. Władze chińskie obliczają swe straty na 200 ludzi, lecz straty sowiec- 

I kie były również bardzo znaczne. 

Poszukiwania zaginionych lofników francuskich 
MOSKWA, 4 X. PAT Z Irkutska donoszą, że w poszukiwaniu zaginionych 

lotników francuskich Costesa i Bellonte udał się samolot w kierunku Jakutska, 

Katastrofa kolejowa pod Londynem 
LONDYN, 4 X. PAT. Dziś wczesnym rankiem w odległości kilku mil od 

Londynu nastąpiło zderzenie ekspresu Londyn Camhridge z pociągiem towa- 
rowym. Lokomotywa ekspresu wywróciła się, przyczem mechanik odniósł rany. 
7 pasażerów rannych umieszczono w Szpitalu. Kilka wagonów pociągu towaro- 
wego uległo zniszczeniu. 

dzień, — czekajcie go do sądnego odgłosom walki, która się toczyła pod 
dnia! Chyba tego nie wiecie, że on 
siedzi teraz gdzieś w Zabajkalu, a my 
tu za niego giniemy. Sprzedano mas, 
sprzedano za dwa grosze!.... 

W tej chwili gwizdnęły kule tuż 
nad głową człowieka i z komina posy- 
pały się kawałki cegły. 

— Co to jest? — zapytał wystra- 
szony mieszczuch, śpiesznie złażąc na 
dół. — Czy to już bolszewicy są w 
mieście? 

— Oni są „,„wszędzie“ i „nigdzie 
odparł przechodzień uśmiechając się 
zagadkowo — A czy ty wiesz człowie- 
ku, — kto jest twój sąsiad — „bolsze- 
wik* czy „mieńszewik'', — „biały czy 
„czerwony. Licho ich tam  odróżni: 
dziś biały jak Śnieg, jutro czerwony 
jak krew. I dlatego radzę ci: nie łazić 
po dachach „na wywiady”, bo cię 
zdejmie kula. 

W Banku już się zebrało grono u- 
rzędników na naradę, co mamy czynić 
i jak się zachować wobec przewidy- 
wanej zmiany „białego naczalstwa па 
„czerwone“. Alem nie poznał własnych 

kolegów, bo dawni monarchiści odrazu 

przeszli do obozu „czerwonych'* i dziś 

wynosili ich pod niebiosa. Szczególniej 
odznaczał się znany „czarnosociniec* 
i wróg Polaków popowicz Troickij, któ 
ry teraz w parę dni przeistoczył się w. 
zajadłego bolszewika. Frant ten stanął 
w teatralnej pozie i w kwiecistej mo- 
wie, pełnej symbolów i allegoryj, — 
wygłaszał, że nastąpiła już nowa epo- 
ka w historji, epoka w której pojęcia 
o dobrem i złem ulegną radykalnej 
zmianie. Bolszewików ten mówca po- 
równywał do pierwszych chrześcijan, 
— Lenina do Mojżesza, a Trockiego 
do Sokratesa. Inny, również popowicz, 
zachował się dyplomatyczniej i pod- 
czas mowy uważnie przysłuchiwał się 

  

miastem. I gdy ta „muzyka bojowa 
oddalała się od miasta, wychwalał daw 
ne porządki, a gdy się zbliżała wów- 
czas obsypywał komplementami „„no- 
wych ludzi”, którzy mają zmienić po- 
stąć świata. A każde jego zdanie za- 
czynało się od słów: „,z jednego punk- 
tu zapatrywania, jabym wam radził, 
panowie „tak, ale z uwagi na te lub 
inne okoliczności radzę wam  „ina- 
czej'.. Koniec z końcem  uradziliśmy 
wszyscy zostać na miejscu przy swych 
rodzinach i czekać, co będzie dalej. 
Ktoś z mówców chciał jeszcze coś mó- 
wić, gdy nagle wpadł do Banku jakiś 
żołnierz i krzyknął: 

— Panowie do domów! Kozacy, 
psia ich mać, zdradzili nas i uciekli. 
Bój wre już pod same miastem i kto 
wie, co będzie za godzinę lub dwie!... 

Rzeczywiście kule już gwizdały po 

ulicach i panika zapanowała w całem 

ieście. Mieszkańcy śpiesznie ładowali 

swój dobytek na wozy, chwytali co 

trafiło pod rękę i wynosili za rzekę do 
Chin. Krzyk, gwałt, rwetes! 

Elegancki doktór, pam C.....w,, ulu- 
bieniec dam, porwał pierwszą lepszą 
dorożkę, i już miał zjechać na lód rze- 
ki, gdy go zatrzymała jakaś dama w 
pysznej rotondzie: 

— Jewgienij Wasiljewicz! ]akto i 
wy mnie porzucacie?! 

— A eóż mam robić? Chyba nie 
zostawać w mieście, aż mnie zabiją 
bolszewicy za to że wyglądam na „bur- 
żuja” i nie pachnie odemnie dziegciem 
i siwuchą... 

— To weź pan mnie z sobą.... 
— Niema miejsca na dorożce, bo 

cała zapełniona ładunkiem... | 
Więc to ta—a—ak? 
— A tak, Anno Iwanowno! Każdy 

teraz za siebie i Bóg za wszystkich. 

  

Stolecie emancypacji katolików 
angielskich 

Jak już donosiliśmy, w okresie od 
8 do 15 września rb. w związku z ofi- 
cjalnemi uroczystościami, które odby- 
wały się w całym kraju w Anglii, Wa- 
lji i Szkocji, w Londynie obradował 9 
narodowy kongres katolików  angiel- 
skich. Wzięli w nim udział 6 arcybisku- 
pów, 20 biskupów, 6 opatów oraz wszy 
stkie organizacje katolickie. Kardynał 
Bourne przemawiał w największej lon- 
dyńskiej sali zebrań Albert Hall wobec 
8000 delegatów z całej Anglji. 

Wspaniałym dowodem żywotności 
katolicyzmu 'angielskiego, jakiego ni- 
gdy jeszcze nie notowano w Wielkiej 
Brytanii, były uroczystości emancypa" 
cyjne w Liverpoolu, gdzie pontyfikal- 
nej Mszy św. w Thingwali Park wysłu 
chało 400.000 ludzi. Kazanie, wygłoszo 
me przez biskupa Downey'a oraz „Cre- 
do“, odśpiewane przez tłumy, transmi- 
towano przez radja w całej Anglji. Nie- 
które miasta przysłały do Liverpoolu 
na tę uroczystość po 20.000 osób, z Du- 
bina przybyły trzy statki z katolikami 
irlandzkimi. Przed nabożeństwem liczo- 
no się z udziałem 200.000 osób, tymcza. 
sem liczba wiernych była dwa razy 
większa. 

Zarówno uroczystości w Liverpoolu 
jak i kongres w Londynie ,który zakoń” 
czył się procesją 20.000 mężczyzn do 
katedry westminsterskiej, były potężną 
manifestacją wiary katolickiej w Anglji 

(K.A.P.). 

  

Sprawa niebezpieczeństwa promieni 
Nie osiągnąwszy rezultatów swo: 

jej przestrogi w sprawie niebezpie- 
czeństwa grożącego sąsiadom gabine- 
tów róntgenologicznych, ani w Aka- 
demji Umiejętności, ani w Ministerst- 
wie, profesor Contremoulin zwrócił 
się do prezydjum Rady miejskiej w 
Paryżu z początkiem roku 1923, 
przedstawiając jej wyniki swoich do- 
Świadczeń i spostrzeżeń i prosząc o 
wydanie ustawy zmuszającej do izo- 
lowania laboratoriów i gabinetów rónt- 
genologicznych w imię bezpieczeństwa 
publicznego. 

Rada Miejska utworzyła nową 
komisję, składającą się w większości 
z róntgenologów, którzy po debatach 
wezwali pana Contremoulin na nara- 
dę, obowiązując go do przedłożenia 
jego projektów i wniosków. Pan 
Contremoulin postawił za warunek 
swojej współpracy z komisją pisem- 
ne protokułowanie dyskusji i uchwał 
na co znów Komisja nie chciała się 
zgodzić i wolała zrezygnować ze 
współpracy Pana Conremoulin. 

Członkowie Komisji, czy to z 
powodu _ przyzwyczajenia do nie- 
bezpieczeństwa czy też z  po- 
wodów _ interesów osobistych nie 
uznali słuszności przestrogi — рго- 
fesora Contremoulin i pozostawili ca: 
łą sprawę nierozstrzygniętą. 

Po pięcioletnim wyczekiwaniu pan 
Contremoulin poruszył jeszcze raz tą 
palącą kwestję, lecz nauczony po- 
przednim  doŚwiadczeniem zrobił to 
publicznie w prasie na łamach po- 
czytnego dziennika „Matin*. 

Za przykładem „Matina” zaintere- 
sowały się nią i inne pisma a wślad 
za tem i opinja wszystkich zagrożo- 
nych mieszkańców Paryża, oburzo- 
nych  niedbalstwem  miarodajnych 
czynników o całość i bezpieczeństwo 
ogółu mieszkańców. | 

Wreszcie Rada miejska wytrącona 
ze swojej inercji grożną postawą opi- 
nji publicznej wzięła sprawę izolowa- 
nia gabinetów róentgenologicznych w 
celu ochronienia mieszkańców od nie- 
bezpieczeństwa pod obrady. W krót- 
kim czasie spodziewać się należy, że 
tym razem zapadnie uchwała zmusza- 

Sauve qui peut! (Ratuj się kto może). 
— Nie wiem czem się zakończyła 

ta tragikomedja, bo pobiegłem do do- 
mu, gdzie leżała moja żona, od tygod- 
nia już chora na tyfus. Zatkałem szczel- 
nie wszystkie okna poduszkami i ma- 
teracami, żeby jaka błędna Kula nie 
wpadła do pokoju. Usiadłem przy łóż- 
ku i właśnie podawałem chorej jakieś 
lekarstwo, gdy wtem nasz lokator wpa- 
da z okrzykiem: 

— Bolszewicy już na dziedzińcu! 
Co mamy robić?! | 

— Dziwne i głupie pytanie! Co my 
mogliśmy robić, mając przeciwko so- 
bie 30—40 uzbrojonych drabów, — my 
bezbronni ludzie?! A ci wdzierali się 
już przez płot, klnąc zamaszyście. Ob- 
darci, brudni, chamowaci ale dumni, 
bo odnieśli wielkie zwycięstwo: „sied- 
miu po zażartej walce pokonało jed- 
nego!'* 

— Czy macie broń palną? — pyta 
herszt tej bandy podnosząc rewolwer 
do góry. 

— Mam dubeltówkę do polowania; 
ależ to nie broń wojenna. 

— Oddać natychmiast! A wy, to- 
warzysze, zróbcie tu rewizję... 

Banda drapichrustów rozprasza się 
po mieszkaniu i zaczyna szperać po 
komodach i szafach. Jakiś „towarzysz 
ogląda srebrne łyżki z miną znawcy; 
drugi maca portjerę, miarkując, czy 
mie zdałaby się na „onucze”; trzeci 
pokazuje dziurę na swym kożuszku, 
którą mu wyrwał ćwiek, gdy lazł przez 
płot, i bezczelnie kłamie, że do niego 
strzelano z tego domu... i nagle wśród 
tego harmideru, daje się słyszeć ko- 
menda naczelnika tych drabów: „,wszy- 
scy na ulicę — marsz!* Marsz — bo 
tam jeszcze strzelają biali. W jednej 
chwili tłum tych przygodnych „wojow* 
ników* wynosi się pędem z domu. Je: 

jąca wszystkich Rontgenologow do 
przeniesienia gabinetów do posesii i 
domów w których znajdują się tylko 
laboratorja i pracownie naukowe, a 
nie tak jak to dotychczas miało 
miejsce, że gabinety w czynszowych 
kamienicach sąsiadowały z prywatne- 
mi mieszkaniami, powodując nieraz 
zatrucia promieniami X mieszkańców, 
którzy nie mieli nawet pojęcia o gro- 
żącym im niebezpieczeństwie. ZK. 

19-ta Polska Państwowa 

Loterja Klasowa 
23-ci dzień ciągnienia. 

15,000 zł. wygrał Nr. 22712. 
10,000 zł. wygrał Nr. 67439, 
Po 5,000 zł. wygrały N-ry: 56937 63905 

88339 
Po 3,000 *zł. wygrały N-ry: 36206 

104642 105733 125641. 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 4269 12584 

19607 43002 46615 51063 59783 81373 90977 
114375 133296 161295 179686 180297 

Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 26008 37588 
40732 49714 53925 58729 82921 95452 112661 
134870 139835 141570 143954 183530 | 

Po 600 zł. wygrały N-rv: 1238 22755 
14868 27280 30891 38037 46758 54935 59309 
61367 6:885 93287 104803 145624 145670 
169261 170956 171706 178816 178829 179112 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 2632 4619 6511 
6626 7246 10091 10135 11471 13099 14353 
14380 14776 158146 15852 16445 17865 17929 
19272 19276 19741 
22802 22972 25123 27052 29711 29751 29886 
35920 37185 40506 41498 44702 45612 45673 
46356 47783 49411 49854 50041 51070 52389 
53742 54197 54656 56142 58980 60629 62533 
6:866 65775 67002 67366 73110 77728 78149 
79395 88038 81960 81981 85780 86129 86227 
87003 87415 88264 89381 89576 90186 90333 
93077 93654 99855 101107 103640 104402 
104832 105200 107282 107687 107720 108327 
109348 110306 110323 111521 111606 112132 
113323 115395 118156 118381 119639 119904 
120426 121445 122466 122576 123090 123900 
124380 126082 127594 127622 128701 129420 
129520 131783 134334 135646 135840 136335 
137992 138666 139890 141646 141672 142057 
142607 143104 1437953 144595 147413 147513 
151416 251713 151856 153711 156217 161479 
161852 162893 163195 165199 167280 168199 
169193 170484 170670 170942 173740 176584 
177958 179410 182050. 

  

NAJLEPSZY 

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

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

2 egzystuje od M. DEULL Gus 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 —0 
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ginalnych 

nożyków Gillette 

Wystarczy «o, by aOStat najlepsze no- 
zyki aa Świecie Najlepsza stal na 
świecie, dokładna «ontroia jakości — 

oto powody diaczego nożvków Gil- 
mig: ette używ” ah 

MADE in 

     
ANOWN TRE WORLD OVER 

(yallette 

    

den, przebiegając kuchnię, porywa z 
patelni gorące kotlety i pakuje sobie 
do gęby, ale wnet je rzuca z przekleń- 
stwem na ziemię; drugi, pędząc za nim, 
chwyta z bufetu słoiczek z konfiturami 
i chowa do zanadrza. I znowu zaczyna 
się strzelanina na ulicach z poza ro- 
gów domów, ze strychów i sklepów; 
potem słychać dziki wrzask „ura!* i 
znowu wszystko zacichło. Wojenna bu- 
rza przenosi się na drugi koniec mia- 
sta, i wiatr stamtąd donosi huk ręcz- 
nej broni i trajkotanie kulomiotów. Na- 
reszcie wieczorem ustaje strzelanina: 
miasto już wzięte, i bolszewicy plądru- 
ją po domach, a okoliczni chłopi po- 
magają im w tej „robocie*. Oni to naj- 
więksi rabusie! Z pobliskiej wsi przy- 
bywa ich cała horda na 80—100 wo- 
zach, i zaraz zaczyna się rabunek mie- 
nia „przeklętych burżujów*. I czega 
tam nie masz na tych wozach! Gramo- 
fony, miękkie meble, portjery, firanki 
i nawet fortepiany.... po co one potrzeb” 
ne tym chłopom? Wszystko to jedzie 
teraz ma wieś oprócz książek, które 
kupami leżą w błocie podarte.na strzę- 
py. A nazajutrz już cicho na ulicach. 
Czasem tylko dają się słyszeć pojedyń- 
cze strzały: to dobijają jakiegoś „bur* 
żuja*, którego czerń ludzka znalazła 
chowającego się gdzieś pod łóżkiem i 
wyciągnęła stamtąd za nogi.- To już 
polowanie na ludzi! Kto ma przeciw 
sąsiadowi urazę, zaraz go ogłasza 
„kontrrewolucjonistą* — bo od dziś 
dnia to najcięższa zbrodnia w całej 
Rosji, a gdy taki „burżuj dostaje ku- 
lą w łeb, najspokojniej zabiera cały 
jego dobytek. 

Z rana znowu przychodzi do mnie 
wožny i powiada. 

— Komisarz Ludowego Banku ka- 
zał wam, towarzyszu, przyjść natych- 
miast. A jak nie przyjdziecie, to was 

  

  

 



Zarząd wileńskiej Kasy Chorych został rozwiązany 
Komisarzem Kasy mianowano pułkownika Ertla 

* W dniu wczorajszym przybył do Wilna dyrektor głównego 
urzędu ubezpieczeniowego p. Dagnan, który doręczył dotych- 
czasowym władzom tutejszej Kasy Chorych dekret o rozwiąza- 
niu zarządu Rady Kasy. 

Zaraz po zakomunikowaniu tej decyzji odbyło się posiedze- 
nie zarządu, na którem po omówieniu wytworzonej sytuacji po- 
stanowiono wybrać komisję w składzie trzech osób z łona za- 
rządu, która zajęłaby się przekazywaniem urzędowania miiano- 
wanemu jednocześnie komisarzo wi. 

W południe do biura Kasy przy ulicy Magdaleny przybył 

mianujące go komisarzem Kasy. 
pułkownik saperów Kazimierz Ertel, który przedstawił pismo, 

Pułkownik Ertel odrazu przystąpił do pełnienia obowiąz- 
ków i po krótkim pobycie w biurach Kasy udał się na lustrację 

gmachu głównego ambulatorjum przy ulicy Dominikańskiej a 

następnie zwiedził rozrzucone po mieście oddzłały Kasy. 
otychczasowi kierownicy Kasy nie zrezygnowali z przysłu: 

gujących im praw zaskarżenia decyzji o rozwiązaniu do władz 
centralnych i jak dowiadujemy się w najbliższy poniedziałek 

* odbędzie się posiedzenie zarządu, na którem sprawa będzie za. 

latwiona. 
Reprezentowane w Kasie ugrupowania polityczne nie zdo- 

laly jeszc:e wypowledzieč się, lecz nastąpi to niewątpliwie w 
najbliższych dniach. (a). 
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SOBOTA ; : 

5 Ока Wschód mi. g. 5 m. 29 

Placyda Zach. ši. o & 16 ш. 45 
jutro 

1N. M. P. Róż.) 
® в 

Meteorologji u 5. B. 
zdna4 X VA r. 

Ališnienie J 6) 
średnie w m ; 

Temperatura į | 12 
średnia | 

Opad za do | 14 
bę w mm. l 

Wiatr ' PR przeważający Południowy. 

Uwagi: pół pochmurno. ' 

Minimum za dobę 4; 12 C 
„Maximum za dobę + 17: ©. 
Tendencja baro nstryczna: wzrost cišaienia 

URZĘDOWA 

— (y) Cenzus majątkowy przy paszpor- 

tach ulgowych. Wydany przez Min. Spraw. 
Wewnętrznych okólnik do władz administra- 
<ji ogólnej w sprawie obliczania dochodów 

a _ petentów ubiegających się o pa- 

szporty ulgowe nakazuje odliczać z ustalo- 
„mego dochodu rocznego dającego się stwier- 

zić na podstawie dokumentów prawnych 
długi petenta, które muszą być spłacone w 
<danym okresie. 

— у) Zmiana nazwy agencji pocztowej. 
„Ministerstwo Poczt i Telegrafów zmieniło na 
zwę agencji pocztowo - telegraficznej Zapo- 
te, w pow. Kosów Poleski na „Niechaczewo“ 

WOJSKOWA. 

— (y) Złote gźwiazdki na umunduro- 
waniu wojskowych emerytów zniesiono. Li- 
<zne szeregi emerytów wojskowych z zainte- 
resowaniem dowiedzą się o nowych przepi- 
sach odnoszących się do umundurowania 0 
ficerów, będących w stanie spoczynku. Obe- 
cenie mundur emeryta nie będzie się niczem 
różnił od munduru oficera służby czynnej. 
Emeryt nosić będzie odznaki broni, w któ- 
cej służył ostatnio. : . 

Nowe rozporządzenie Min. Spraw Wojsk. 
upoważnia tylko dowódcę ok. do odebrania 
emerytowi prawa noszenia munduru na prze- 
<iąg jednego roku w wypadku jeżeli skaza- 
ny on zostanie za ciężkie przestępstwo. | 

Choroba, wywołująca zaburzenia psychi- 
<zne, stwierdzona przez lekarzy może też spo 
wodować czasowe odebranie prawa nosze- 

munduru. 
Rozporządzenie to określa kiedy niedozwo 

lone jest emerytowi zasadniczo noszenie mun 
duru wojskowego. Przy wystąpieniach, po* 
chodach i tp! A wykonywaniu zawodu 
cywilnego, zajęć handlowych i przemysło- 
is oraz w państwowej służbie cywilnej 

lub samorządowi jak również w lokalach 
zakazanych dla oficerów. 

Zarządzenie te dąży do zaprowadzenia 

większej dyscypliny w zachowaniu stę f wy- 
glądzie oficerów w stanie spoczynku. 

KOLEJOWA. 
— (Wilno - Landwarow. Dyrekcja Kolei 

Państwowych w Wiłnie zawiadamia, iż ce- 

lem ulepszenia komunikacji podmiejskiej Wil- 

no — Landwarów poczynając od dnia 5 go 

października rb. wprowadza się kursowanie 

jednego wagonu Ill klasy, z przejazdem po- 

dróżnych w pociągu towarowym Nr. 774, 
kursującym codziennie wędług następujące- 

go rozkładu jazdy: Wilno Osob. odj. godz. 
23 m. 45. Wilno Tow. godz. 23 min. 55 i g. 
0.10, Ponary godz. 0. min. 33 i godz. 0 min. 
33 postój mniej min., Landwarów przyjazd 

godz. 1 min. 00. 
— (y) Tory kolejowe zabezpieczone bę- 

dą od śniegu. Nauczone smutnem doświad. 
czeniem podczas zimy ubiegłej, włądze kole- 

jowe przygotowują się już do walki ze śnie- 

giem podczas zbliżającej się zimy. : 

Ministerjum komunikacji nadesłało już do 
dyrekcji kolejowej specjalną instrukcję w tej 
materji. W myśl tej instrukcji na linji czy- 
nione są już przygotowania. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— # шаіпе%о zebrania Zw. Literatow. W 

ubiegią šrodę 2 bm. odbyto się w dawnym 
lokalu śród literackich nadzwyczajne Walne 
Zebranie Związku Literatów Polskich w Wil- 

nie przy udziale 21 osób. Zagaił je prezes 
prof. Pigoń, który uczcił pamięć  zgasłego 
członka honorowego Związku, prof. J. Kal- 
lenbacha, poczem powołano na przewodni- 
czącego dyr. T. Turkowskiego, a na sekreta- 
rza p. Jerzego Wyszomirskiego. ыы 

Po dyskusji zaakceptowano  preliminarz 
budżetowy, referowany przez — skarbnika, 
przyczem dla zrównoważenia budżetu miesię - 
cznego, który wzrósł przez zdobycie własne 

o lokalu, uchwałono podnieść składkę człon 
tów zwyczajnych z 2 na 3 złote miesięcznie. 
Do statutu wprowadzono nowe kategorie 
członków: dożywotnich (którymi mogą być 
osoby łub instytucje, które wpłacą jednora- 
zowo 300 zł.) oraz członków - sympatyków. 
Ci ostatni składać się będą z nie-literatów, 
stałych gości „Śród”, zapisujących się na 
rok, a opłacających składkę conajmniej kwar 
talną w sumie 10 zł. Za tę opłatę (3.33 zł. 
miesięcznie) członkowie - Śopatycy będą 
mieli wstęp wolny na wszelkie Środy Lite- 
rackie oraz odczyty i koncerty urządzane 
rzez Związek we własnym lokalu. Związek 

Piteratów zaprosił na najbliższe tygodnie sze 
reg wybitnych prelegentów i artystów z poza 
Wilna, a pozatem wszedł w porozumienie z 
Tow. Filharmonicznem i Polskim Radjo co 
do urządzenia w lokalu swoim cyklu kon- 
certów kameralnych w sezonie zimowym. 

P. Helena Romer referowała sprawę urzą- 
dzenia nowej siedziby w murach po - bazyl- 
jańskich, poczem Walne Zebranie zaakcepto- 
wało działalność zarządu i udzieliło szeregu 
instrukcyj. Wyražono gorące podziękowanie 
pp. prof. Tymonowi Niesiołowskiemu za wy 
datną pomoc artystyczną oraz dyr. Tadeuszo- 
wi Turkowskiemu za energję rozwiniętą do- 
koła wystawy w Celi Konrada. 

Ponieważ lokal.ma także zawierać czytel- 
nię i być stale udostępniony dla zwiedzają- 
cych, uchwalono odbywanie przez członków 
Związku stałych dyżurów (po 3 godziny 
dziennie) tak iż na każdego członka dyżur 
wypadnie nie częściej niż raz w miesiącu. 

OG A o i i NST R ACO SRO 
odda pod sąd, jako wroga Rewolucji i 

„ Narodu! SA = ' 
Niema rady na takie „dictum acer- 

bum*'; niema, bo od wczorajszego dnia 
Rewolucja pomieszała ludziom w ich 
mozgownicach podobnie, jak się mie- 
sza cukier w szklance herbaty. Spaso- 
wała logika przed obłędem szału i па- 
zwała białe czarnem , a czarne bia- 
łym. Nie masz już sumienia i tradycyj, 
bo Rewolucja jest „wszystkiem” a tyś, 
człowieku — niczem. A zatem ubieram 
się spiesznie i już mam iść do czerwo- 
nego satrapy, gdy nagle zatrzymuje 
mnie żona, która dziś się czuje jakoś 
lepiej: : 

, — Kostusiu — twoja chustka od 
nosa jest brudną... 

— Mniejsza o to! Rewolucja nazy- 
+ wa czystošė „przesądem  burżuazyj- 
nym“. Dziš nastają takie czasy, że kto 
brudniejszy, ten lepszy. 

Nie, ja ciebie tak nie puszczę! 
I troskliwa rączka żony pakuje mi do 
kieszeni czystą mocno uperfumowaną 
chusteczkę. Ach, gdyby ona wiedziała, 
że ta chustka może się stać dla mnie 

x tem, czem był dar Dejaniry dla Herku- 
lesa! е 

Wychodzę na ulicę. Domy udekoro- 
wane czerwonemi płachtami, ludzie no- 
$га na lewym rękawie czerwone opa- 
ki i pięciopromienne gwiazdy na czap- 

kach. Ale, mój Boże, jacyż oni obdarci.i 
rudni! Nie poznaję dawnych znajo- 
Mych: jeszcze wczoraj spotykałem ich 
W eleganckich tużurkach i surdutach, 

«4 dziś widzę dokoła siebie same tylko 
łachmany. Ani jednego paltota lecz sa- 
me tyko kożuchy, jermiaki i sermięgi. 
Cóż to za maskarada? I czemu ci lu 
dzie idą tak jakoś bojaźliwie, spuściw- 
szy głowę i nie patrzą przechodniom 
w Oczy?! Naraz spotykam Aleksieje- 

wa, jednego 7 najbogatszych kupców 

w mieście, właściciela parowego mły- 
na i kilku pięknych parowców. Patrzę 
i ledwie go poznaję, bo niedawno py- 
sznił się drogim iutrem z bobrowym 
kołnierzem i czapką sobolową, a dziś 
na nim siermięga brudna i połatana w 
dziesięciumiejscach. Spuścił głowę, a 
minę ma tak zbiedzoną jak ostatni że- 
brak. 

— Nazar Afanasijewicz, to wyście? 
— pytam nie dowierzając własnym о- 
czom. 

— I w takim stroju? Nie poznałem 
pana! 

— I nie trzeba poznawać: tak le- 
piej! Do licha z modą i strojami, bo 
muszę mieć wygląd „proletarsko - de- 
mokratyczny. A panu radziłbym zdjąć 
kołnierzyk i schować go do kieszeni. 
Tak bezpieczniej! 

‚ 19е dalej. Jakieś figury, mocno po- 
dejrzane, kręcą się między ludem i ba- 
dawczo zaglądają mi w oczy. Czasem 
słychać okrzyki: „burżuj, łapać burżu- 
ja! i tupot nóg uciekającego człowie- 
ka. A na rogach ulic stoją grupy ludzi 
w żołnierskich płaszczach i z czerwo- 
nemi kokardami na piersi, na brzuchu 
i na ramionach — istna heca! Oto je- 
den z nich, widocznie starszy, z czer- 
woną wstęgą przez ramię, wysunął się 
naprzód, stoi i patrzy na przechodniów 
jak wilk na owce. 

Spieszyłem się bardzo do banku, 
więc szedłem prędko i już miałem omi- 
nąć tych ludzi, gdy nagle zakręciło mi 
się w nosie, bo miałem katar, więc wy- 
jąłem chustkę i kuchnąłem na całą u- 
licę. A—czchi! I w tej że chwili w gru- 

spie ludzi dał się słyszeć okrzyk: „oto 
burżuj! aresztować go!“ 

Zaczęto mnie rewidować i wywró* 
cono wszystkie kieszenie, szukając u- 
krytej broni. Ale nic tam nie było. 

(D. N.) 

SŁOWO 

NOTATKI MUZYCZNE 

Muzyka w kinach. 

Przedsiębiorstwa kinowe we włas- 

Następnie po referacie sekretarza p. W 
Hulewicza i po dyskusji w której zabierali 
głos m. in. pp. prof. Pigoń, dyr. Studnicki, 
iotrowicz, henkowska, dr. Lorentz, Buł- 
hak i Węsławski — przyjęto projekt prógra- 
mu na uroczystość otwarcia w dn. 9 bm. 
oraz uchwalono wmurować w ścianie Celi 
Konrada tablicę marmurową z napisem Z n. 5 
„Dziadėw“, dar gen. konserwatora Jerzego nym nawet interesie powinny okazy 
Remera. Wreszcie uchwalono przez aklama- WAĆ większą dbałość o muzykę, to- 
cję gorące podziękowanie dla Wydziału warzyszącą wyświetlanym obrazom. 
Sztuk Pięknych USB za gościnę, udzielaną Prawdę tę dawno już zrozumiano za- 
ROSE Literackim w ciągu trzech niemal granicą, gdzie wszystkie lepsze kine- 

Na tem przewodniczący dyr. Turkowski Matograty bardzo się starają O sto- 
zamknął Zebranie po trzygodzinnych obra- Sowne obsadzenie zespołów muzycz- 
dach. nych, a wielkie instytucje kinowe czę- 

— Staraniem T-wa Przyjaciół Nauk =. sto mają stałe orkiestry symfoniczne, 
głoszone zostaną w niedzielę 6 bm. o godz. w Inym У i 
6.wiecz. w sali Śniadeckich USB. odczyty na Gena OCZ 
poświęcone działalności Joachima Lelewela. р ykonanie 
Odczyty wygłoszą: prof. Stanisiaw Kościał. wielkich dzieł orkiestrowych. Ściąga 
kowski p.t. „Lelewel jako historyk”, doc. Iwo to wielu miłośników muzyki, uczęsz- 
RAA CY E na e Mapotezesnei czających na seanse kinematograiicz- 
historjografji, prof. Stefan Ehrenkreutz pt. nę z niemniejszem zainteresowaniem „Lelewel jako działacz społeczny i prof. = 
Teofil Emil Modelski p.t. „Lelewel a Wilno", dla muzyki im towarzyszącej, jak i 

dla samego widowiska. 
KOMUNIKATY. 2 

_„ Z żalem trzeba stwierdzić, že kina 
— Wielka loterja fantowa katolickiego wileńskie, pod względem muzycznym, 

Zw. Polek odbędzie się dnia 5 i 6 paździćr- bardzo mało okazują zrozumienia tej 
nika br. przy ul. Zamkowej Nr. 2 magazyn tak ważnej kwestii, mającej też i pierw 
Elektrolux. Loterja trwa tylko dwa dni. Niech 1 Ji, mającej pierw- 
każdy probuje szczęścia. Wielkie wygrane: SZOr2ędne znaczenie kulturalne, jako 
kołdry, poduszki, naczynia kuchenne, prosiaki najprzystępniejszy sposób rozbudza- 

širų td. i td. Wszystko można wygrać za nią szlachetniejszych upodobań my- 
gr. A 

RÓŻNE.  Zycznych w najszerszych kołach spo- 
Rek łeczeństwa. Nawet kinematograi Miej- 

— _(w) Memorjał w sprawie kartelizacji. ski, utrzymywany przez Magistrat, 
W związku ze zjazdem Izb. Handlowo - Prze- RW? ° 2 
mysłowych w Warszawie w dniach 7 i 8 bm. a maa > 
na którym między innemi, ma być omawia oświatową, nie wprowa lo niej 
na sprawa kartelizacji w przemyśle zrzesze- żadnego rzeczoznawcy muzycznego, 
nia c pa AA U zwró- wyraźnie wykazując swe najzupełniej- 
cio się do Izby Przemysłowo—Handlowej w 
Wiłnie z memorjatem, w którym dostarcza sze niedocenianie wartości muzyki, 
materjału uzasadniającego słuszność kierun- jako ważnego czynnika kulturalnego, 
ku kartelizacji przemysłu, współpracującego nawet magistracki kinumatograf nie 
Ein ao przykład takiej harmonijnej tylko nie daje należytego uzupełnie- 
współpracy o widocznych już — zdaniem 
zrzeszenia — rezultatach wskazuje na Syn- nia swych seansów odpowiednią ob-, 
dykat Polskich Hut Żelaznych. sadą zespołu muzycznego, — lecz 
— (b) Lustracja zakładów. W pierwszych redukując go do — niemożliwie 

dniach przyszłego tygodnia przybywa do szczupłych granic, w myśl drobno- 
Wilna delegat ministerstwa Pracy i Opieki sklepikarskich oszczędności wręcz 
Społecznej dyrektor Szubatowicz który z Z 
zwiedzi Enadódacę się na terenie Wilna za- Szkodliwy daje przykład wszystkim 

Jeżeli kinemato- kłady opiekuńcze, korzystające z kredytów kinom prywatnym. A 
społecznych. Šiai й graf Miejski ma być naprawdę „kul- 
Z pole ia Nario as turalno-ošwiatowym“, jak to się stale 
ta została piwiarnia Piotra Nagórskiego mie- głosi, to w takim razie obowiązkiem 
szcząca się przy ulicy Garbarskiej 11 gdzie jego jest postawienie też i strony 
stwierdzono że w lokalu tym uprawia się muzycznej na poziomie właściwym, 
potajemny fizy i ex on stale uczęszcza- aby i w tym kierunku spełniał swe 

ny -przez element przestępczy. ; 
# Jednoczešnie OBE SPAC NA że mie- zadanie czynnika kulturalnego. Mając 

szkanie Mojżesza Miedzwiedziena przy ulicy wybornego kierownika muzycznego i 
Garbarskiej 17 siuży mimo ostrzeżeń w dal: dobrych muzyków, należałoby tylko 
szym ciągu za miejsce schadzek — mieszka- ; 
nie to zostało opieczętowane zaś winny nie- jeszcze dopełnić zespół potrzebnemi 
stosowania do polecenia został pociągnięty instrumentami, a kwestja byłaby po- 
do odpowiedzialności sądowej. myślnie rozwiązana. 

Na przyszłość w i ad nie- Z dużym rozmachem wiele obie- 
stosowania się do wydanych w tej mierze 
zarządzeń winni będą karani jak najsurowiej cującym zapoczątkowany nowy kino- 
i scigani z całą bezwzględnością. Przy okazji teatr „Hollywood“ (w odnowionem po- 
zwracamy uwagę starostwa grodzkiego na mieszczeniu „Polonji“) bardzo racjo- 
tlicę Sawicz. nalnie wprowadził odrazu dobrze 

— (a) Zakaz przywozu wieprzy. Wobec 
stwierdzenia we wsiach Brzeziny, Mroczki i skompletowany większy zespół orkie. 
okolicznych w powiecie białostockim pomoru strowy, co nie mogło też pozostać 
śnię odas wf ię w: dały zarządzenie bez wpływu na to, że publiczność ci- 

raniające dowóz do Wilna wieprzy po- 3 
o z tamtejszych ekolic. me = EW z. RE 

— (a) Rejestracja przedsiębiorstw. w Nie ty! CE kk 
dniu 5 bm. mija termin rejestracji prezdsię- mej instytucji, gdyby się miała spraw- 
biorstw znajdujących się na terenie ll*komi- dzić pogłoska o zamierzonej — jakoby 

OE AR bk wydział przemysłowy Ma- — redukcji zespołu R RZ Nie. 
gistratu przystępuje do as is wątpliwie, utraciłby przez to kino- 
dencji przedsiębiorstw z terenu 4 komisarja- teatr jedną ze swych przynęt. 

tu PP. Czas już najwyższy, aby przedsię- 
biorcy kinowi zrozumieli — jak ważną 
jest dla całości wrażenia, a więc po- 
wodzenia obrazów — muzyka ilustru- 
jąca. 

Najgorzej — pod tym względem— 

— (b) Ustalenie cła wywozowego. Wła- 
dze skarbowe powiadomiły odnośne organi- 
zacje eksportowe że zmniejszone zostało cło 
wywozowe od skór surowych:  wołowych, 
ciel ęcych, końskich i baranich. 

Jednocześnie ustalono cło na kości surowe 
za 100 klg. na 6 zł. i tak samo na otręby 
żytnie za 100 klg. na 5 zł. i od makuch Inia- 54 uposażone seanse poobiednie, kie- 
nych za 100 kig. na 10 zł. dy cała muzyka prawie wszędzie ogra 

— (i) Informacje PATA. Wileński лана 
oddział polskiej ajencji telegraficznej 
pośredniczy pomiędzy urzędami pań* 
stwowemi, a miejscową prasą, udziela- 
jac tej prasie informacji. Odnośne wła” 

   

  
ZBIGNIEW ZIEMBINSKI 

reprezentant rasy „amantów*. Artysta, ob- 
darzony talentem przy pierwszorzędnych wa 
runkach zewnętrznych mimo krótkiej karjery 
scenicznej potrafił odrazu zabłysnąć w ro- 
lach amantów i amantów komedjowych (m. 
in. Andrzej w „Simonie* Dewala, Gaston w 
rozgłośnej sztuce Verneuill'a p. t. „Panna 
Flute", Parys w Achilleis — Wyspiańskiego 

wyrywany przez dyrektorów, pozyskany 20- 
stał dla Wilna. ; 

Zaprezentował się naszej publiczności 
jako Dolski w „Wielkim człowieku* w za 
puwiedzianym „Rewizorze“ grać będzie ro* 
1е Chlestakowa. Wtorkową premjerę „Ma- 
a Crommelyncka przygotowuje režyser- 
sko. 

Pogofowie Rafunkowe 
NIEDOŁĘSTWO URZĘDNIKÓW MIEJSKICH POZBAWIA MIASTO POMOCY LEKAR. - 

W dniu wczorajszym z powodu zepsucia 
się jedynej karetki, Pogotowie Ratunkowe na 
mieście nie ukazało się. 

W nagłych wypadkach udawano się na 
miejsce samochodem prywatnym ukazanie 
się którego na ulicach z siedzącymi w nim 
umudurowamymi funkcjonarjuszami Pogoto- 
wia, wzbudzało zrozumiałe zainteresowanie 
i cały szeręg komentarzy o gospodarce w 
tym dziale, który ze względu na swoją rolę 
winien być otaczany specjalną opieką. 

Jak się czują chorzy przewożeni samocho- 
dem osobowym i czy wpłynie to dodatnio na 
stan ich zdrowia nie trudno domyślić się. 

Przed kilku miesiącami z powodu zepsu-. 
cia samochodów Pogotowia Ratunkowego 
Wilno było pozbawione należytej pomocy Ie- 

karskiej. й 
Pisaliśmy już kilkakrotnie o tem mimo 

jednak uwag skierowanych pod adresem 
władz miejskich, że w stosunki w Pogotowiu 
należy wejrzeć i winnych niedbalstwa służbo 
wego natychmiast usunąć a tem samem umo- 

znowu unieruchomione 

żliwić tak niezbędnej instytucji należyte fun 
kcjonowanie, dotychczas  niezrobiono nic. 
aby wskazywane niedomagania usunąć. Na 
domiar złego Pogotowiu odebrano drugą Кг- 
retkę i oddano do... przewożenia śmieci(!!!) 

„ Widać troska o powiększenie taboru mie. 
skiego była większa niż zabezpieczenie ludno 
ści pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach. 

Co dziwniejsze, że chodziło tu © pomoc 
ludziom niezamożnym, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na wezwanie np. w nocy lekarze 
prywatnego, a nietrzeba chyba udawadniać 
że każda chwila w razie jakiegoś wypadku 
może stanowić o życiu człowieka, 

Na niedolę ludzką obecni władcy z ulic” 
Dominikańskiej są rzekomo bardzo czuli. Jak 
w praktyce to wygląda widzimy, z podob 
nych wypadków. 

Uwagi i rady skierowane pod adresem 
panów z Magistratu a podyktowane jedynie 
troską o stałą pomoc lekarską widać, nie 
trafiają do przekonań „fachowców”, skoro - 
jak widzimy, stan ten trwa nadal. 

nicza się na nieudolnem rzępoleniu 
na rozklekotanym i rozstrojonym pia- 
ninie przez osoby, chyba tylko przez 
fatalne nieporozumienie, uchodzące za 
fortepianistki. Perspektywa słuchania 
takiej muzyki bardzo często odbiera 
chęć zobaczenia nawet interesującego 
obrazu i powstrzymuje od wejścia 
do teatru. 

Michał Józefowicz. 

  

Aufobus rozbił się pod Słohódką 
Wczoraj w godzinach wieczorowych pod Słobódką na terenie powiatu 

dze i urzędy zastrzegają, że informacji wileńsko-trockiego miała miejsce katastrofa samochodowa. Rozbił się ja.ący 
udzielają jedynie przez PAT'A, nie- drogą autobus. 
zmiernie utrudniając przez to pracę re- 
porterów dziennikarskich. Nolens - vo* 
lens gazety wileńskie polegać muszą 
wyłącznie prawie na wiadomościach 
przesyłanych im przez wileński oddział Wczoraj około godziny 5 wieczo- 
PAT'A. Dla charakterystyki tych wia- rem, w s. na przy ulicy 
domości podajemy tu jedną z nich o- Fabrycznej wybuchł pożar. | 
trzymaną przez naszą redakcję w dniu | dyn „ęhwi przybycia. siraży pożarne 
wczorajszym. Oto ona: stał cały w ogniu tak; że wszystkie wy- 

„Ze służby pocztowej wystąpili: Jan Ja- giłki skierowano na zabezpieczenie resz- 
sztal, monter w Baranowiczach, Leon Kitow- ty tarta.u wraz ze znajdującym się tam 

nionej komunikacji brak. (c) 
Kilka osób jest jakoby rannych. Bliższych szczegółów z powodu utrud- 

Pożar w farfaku Swirskiego 
materjałem łatwopalnym. 

Pożar zdołano zlokalizować tak, że 
pastwą płomieni padła jedynie wymie- 
niona kotłownia. Przyczyny pożaru nie 
są ustalone i są bądane przez władze. 
Taksamo nie są narazie obliczone stra- 
ty spowodowane pożarem. (c) 

ski, praktykant w urzędzie Gródek AR 
T i k iii iii i i deczna, Wiktor Zdarzyński z urzędu pocz 

wego Wilno I, Jan Bizunowicz woźn 
rzędu pocztowego Wilno I, Franciszek Pawło- 
wicz pocztyl w urzędzie poczt. Wilno I, 
i Franciszek Wotodžko monter w urzędzie po 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance, Gra w dal 
Cztowym w” Iwieńcu* szym ciągu doskonał DA R 

z soi > z .„ skiego sieci”. ykonanie poszczegól- 

Р Niewatpliwie wiadomość 0 ustąpie- hich. ról stoi na wysokim poziomie artysty- 
niu woźnego Bizunowicza lub pocztył cznym. Rolę szalonej julki odtwarza L. 
jona Pawłowicza zainteresuje szeroki 0- Eychlerówna w otoczeniu H. Dunin - Rychło- 

gół... wskiej, Wyrzykowskiego i inych, W opraco* 
— (o) Ulepszenie chowu koni waniu pod kierunkiem reżyserskim A. Zel- 

wrzymać chów koi w powiecie ną wytzym. waowizą ko, Goo ow ar ar 
po ln Mileisko ada kę”! ty „Maski: Crommeiyneka, autoa giośnej 
prośbą o wstawienie w okresie KOPUAGY > RE „Rogacz wspaniały”. „Maski ze en 
nym 5-ciu dodatkowych o I bai GSM Dolis du na poważne zagadnienia, jak również i 
brzeskiej, Turgielskicj | Packi gm. wartość literacką, oraz sceniczną, wywołały 

Mobywóki Si Zwiakiżen: liości rozpło- duże nio san ad EO RZE PE S pe: „, stawa według projektów W. Małkowskiego. 

geo Tanis S de waga. Reyserował Ziembiński, Próby ze sztuki 
o przymusowej kastracji ogierów nielicencjo* Baletas DM Ee Premić A й 
nowanych.  Wiašciciel ogiera nielicencjono- Waldena w całej pełni. Premjera w przysz 

i łym tygodniu. wanego będzie zmuszony opłacać 50 zł. ro* ЗЛУ ZY ii 

cznie na rzecz gminy i państwa. rzedstawienia dla młodzieży szkolnej. 
i Dziś o godz. 3.30 pp. odbędą się w obu te- 

„Celem wykonania ustawy o przymuso* atrąch Seal dla laužų szkolnej 
wej kastracji ogierów, sejmik wileńsko  tro- po cenach najniższych. W teatrze na Pohulan 
cki ustalił terminy na kastrację na rok 1930 ce grane będą „Dziady”* A. Mickiewicza, w 
(okres wiosenny i jesienny) i 1931 (okreS teatrze Lutnia „Wielki człowiek do małych 
wiosenny). Akcja kastracji przeprowadzona ;nteresów* A. Fredry z A. Zelwerowiczem w 
będzie w ambulansach weterynaryjnych przez ojj głównej 4 ь 
lekarza weterynarji i felczerów weterynaryj Przedstawienia popołudniowe niedziel. 
nych w następujących punktach powiatu: ne, Jutro w niedzielę o godz. 3.30 w obu te- 

1) w gminnych ambulansach wete- atrąch przedstawienia popołudniowe po ce- 
rynaryjnych w Podbrzeziu, Mejszagole, Wor. nach znižonych. W teatrze na Pohulance Lu- 
nianach, Szumsku, Olkienikach, Turgielach i nią „Wielki człowiek do małych interesów". 
Mało - Solecznikach za opłatą 5 zł. od Sztu- Rolę główną kreuje A. Zelwerowicz. Ž 

ki i 2) w sejmikowej lecznicy weterynaryjnej | “Rewja wileūska. W poniedziałek 7 i 
(ul. Wileńska 12) za opłatą 15 zł. Od sztuki. wtorek 8 bm. o godz. 8.30 wystąpi dwukrot- 

nie w teatrze miejskim Lutnia zespół zaszczy 
CO GRAJĄ W KINACH?  inie znany na gruncie wileńskim z aktualną 

3 rewją „Figowy listek“. Program składa się Z 
Heljos —Mitošė kozaka. 18 numerów, piosenek; skaetchow, produk> 
Miejskie — Miasto cudów. cyj tanecznych. Słowa i muzyka Jerzego Swię 
aż = Burza nad Azją. 

х Es 
tochowskiego. Ceny miejsc od 50 gr. Biletv 
nabywač možna w kasie zamawian 11 — 9 

Hollywood — Kapitan gwardji krėlew- w. bez przerwy. z 

W%PADKi : KRADZIEŻE. . 

— (c) Ofiara nałogu. Na ulicy Zawalnej 
znaleziono nieprzytomnego mężczynę ze zna 
kami zatrucia. Wezwany lekarz * stwierdził 

Chcąc 

skie 
Piccadilly — Golgota uczciwej kobiety. 
Ognisko Kol. — Przedpiekle, 
Eden — „Pan Tadeusz". 

Światowid —Moulin Rouge. 

nadużycie alkoholu 
ciężkim do szpitala. 

— (c) Pożar. W miasteczku Ejszyszki z 
powodu nieostrożnego obchodzenia się z o- 
gniem powstał pożar w zabudowaniach braci 

Dobrowolskich. Ogień zniszezył stodołę ze 
zbiorami i 2 chlewy. Ogólne straty wyno- 
szą 10 tysięcy złotych. 

— (c) ieże, Z mieszkania Sakowi- 
cza Czesława (Nowoswiecka 9) po uprzed- 
niem otwarciu okna wyniesiono różną garde- 
robę, maszynę do szycia i inne rzeczy na 
ogólną sumę tysiąc zł. 

Z podwórka domu Nr. 12 przy ulicy O- 
strobramskiej skradziono rury kanalizacyjne 

pana 2 przedsiębiorstwa kanalizacyjnego 
ejmy. ; 
— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegią dobę 

zanotowano w Wilnie 10 kradziežy (1 wy- 
kryta) wykroczeń sanitarnych — 9, niesto- 
sowań się do przepisów administracyjnych 
47 zakłóceń spokoju 14. 

— (y) Tajemnicza śmierć. Rybacy 
łowiąc ryby w rz. Dzisience wpobliżu 
wsi Kuśnie gm. Szarkowskiej wyłowili 
zwłoki Anastazji Rejczonik, 29-letniej 
mieszkanki wsi Ałazikowszczyzna pow. 
Postawskiego. 

W toku dochodzenia ustalone zosta 
ło, że Rejczonik wyszła z domu 29 bm. 
skarżąc się na ból głowy. 

Podczas oględzin zwłok zauważono 
blizny na nosie i wargach, pochodzą* 
cych od oparzenia jakimś żrącym pły 
nem. ; 

Zmarła była w ciąży i krewni jej 
przypuszczają, że została ona otruta w 
czasie dokonywania spędzenia płodu. 

—(c) Myszy zagryzły dziecko. Pod 
Szczuczynem we wsi Kieligi myszy wy* 
gryzły oczy 8 miesięcznej Genowefie 
Bieleckiej pozostawionej w mieszka* 
niu bez opieki. Dziecko w pąrę godzin 
po wypadku zmarło. 

4 odwiózł go w stanie 

Ł SĄDÓW 
UDERZONY IMBRYKIEM STRZELIŁ Z RE- 

WOLWERU. 
Bolesław Zaremba mieszkaniec m. Sta- 

ry Miadzioł należy do osób, o których w 
mowie potocznej mówi się narwany. Byle 
głupstwo wyprowadza go z równowagi a na 

  

          

każdą zniewagę bodaj najlżejszą reaguje na. — 
tychmiast... czem ma pod ręką. 

Znając jego usposobienie sąsiedzi odra- 
dzali mu kupno rewolweru. Nie usłuchał ich 
jednak i przez upór swój o mały włos nie tra 
ži! za kratki więzienne. 

W trakcie biesiady towarzyskiej z Teodo- 
rem Tomaszewskim wywiązała się sprze- 
czka. Tomaszewski, też w gorącej wodzie ką 
pany uderzył Zarembę imbrykiem w głowę 
a ten nie namyślając się ani chwili wyjął re: 
wolwer i strzelił. о 

Kula utkwiła w lewym płucu. Powstało 
zamieszanie. Posłano po felczera i... policję. 
Zarembę przytrzymano i ostatecznie zasiadł 
on na ławie oskarżonych. Sąd okręgowy u: 
znał, że działał on w obronie koniecznej i 
uniewinnił go. Prokurator apełował lecz sąd 
apelacyjny wyroku nie zmienił. (y) 

PRZYKRA POMYŁKA W. ADRESIE. 

lle to już razy każdy z nas słyszał o fa- 
talnych pomyłkach w adresie. 

Ktoś pisząc dwa listy wkłada je do ko 
pert w ten sposób, że list do p. A. trafia 
do koperty przeznaczonej do p. B. i odwro: 
tnie. Powstają z tego przykre incydenty. Zda- 
rza się też, že zmyliwszy adres trafia ktoś 
do innego mieszkania — co też powoduje 
przezabawne sytuacje. 

Bohater naszego opowiadania, mieszka - 
niec Iwja Stanisław Pieślak poszedł w nocy 
do ogrodu swego sąsiada w zamiarze... po 
wiedzmy otwarcia, narwać jabłek. Noc była 
ciemna. Pieślak trafił zamiast do tego ogro- 
du do sąsiedniego należącego do jego bra. 
ta. W chwili kiedy podci ił do drzewa z 
za krzaku porzeczkowego wyłoniła się jakaś 
postać. Myśląc, że to gospodarz sadu, nasz 
nocny bohater schwycił kołek i grzmotnął 
nim na odlew. Jakież było jego zdziwienie | 
przerażenie kiedy po głosie krzyczącej od 
bólu kobiety zrozumiał swoją omyłkę. "Taje 
mniczą zjawą była jego bratowa — Kazimie- 
ra. Uderzenie kołkiem złamało jej rękę. 

Pociągnięty za to do odpowiedzialności 
otrzymał w sądzie okręgowym jeden rok 
więzienia. Sąd apelacyjny złagodził karę 0 
połowę. я 

Tak zakończyła się ta tragiczna omyłka 
w adresie. (y). 

AWANTURY ZGROMADZONYCH KOMU: 
NISTÓW NA DWORCU KOLEJOWYM. 

Czterej wybitni działacze komunistyczni: 
Ch. Heller, Sz. Szwarc, B. Dodziuk, B. Cu- 
kierman skazani za działalność komunistycz- 
ną na 10 lat ciężkiego więzienia i 4 lata wię. 

zienia za zorganizowanie głodówki mieli być 
rzewiezieni do więzienia w Białymstoku. 
rzewieziono ich skutych w kajdany, na 

dworzec kolejowy i w oczekiwaniu na po- 
ciąg umieszczono w poczekalni III klasy. Tu 
wszyscy za namową Cukiermana wszczęli 
awanturę wykrzykując okrzyki antypaństwo- 
we i nawołując pasażerów do uwolnienia 
ich. Awantura skończyła się nowym proce- 
sem, a Sąd Okręgowy rozpoznawszy w 
dniu wczorajszym sprawę tę, skazał ich na 
rok ciężkiego więzienia. Nie będzie ta kara 
miała realnego znaczenia, gdyż zostanie, 
przy łącznym wyroku pochłonięta większą; 
poprzednią. 

„ótókuk, 
PAT  



SŁOWO 
  

Na srebrnym ekranie 

„MIŁOŚĆ KOZAKA* W HELJOSIE. 

Na kanwie powieści Lwa Tołstoja p.t. 
Kozacy, zrealizowała amerykańska wytwór- 
nia filmowa Metro Gołdwyn Mayer obraz 
wcale godny oglądnięcia. 

Zapowiadano ukazanie się „Miłości koza- 
ka“ na ekranie „Heljosu* od dość dawna. 
Nazywano obraz najpotężniejszym ze wszy- 
stkich, jakie wytwórnia wykonała (a trzeba 
wiedzieć, że Metro Goldwyn Mayer jest je- 
dną z lepszych wytwórni światowych). 

Przyznam się, że po takiej reklamie, ocze- 
kiwałem czegoś więcej ponad to co zoba- 
czyć mogłem, co zresztą jest b. dobre. 

Obrazy z życia Rosji realizowane w Ame- 
ryce wywołują we mnie obawy, dotyczące 
umiaru w oddawaniu tła rosyjskiego, z któ- 
rem przecięż nawet najbardziej przenikliwi 
Amerykanie, niewiele mają wspólnego. Ina- 
czej mówiąc: boją się chronicznie przejaskra- 
wienia środowiska rosyjskiego w grze ak- 
torskiej, 'w režyserji. 

Twierdzą, že uchybienia w tym wzglę- 
dzie, dają widzowi, znającemu, względnie 
odpowiednio odczuwającemu środowisko ro- 
syjskie, wiele niesmaku, którego nie są w 
stanie zatuszować nawet najbardziej udane 
kreacje aktorskie. 

Jakże się rzecz ma z „Miłością kozaka“? 
Czy film ten we właściwych barwach malu- 

życie stanicy kozackiej, hen w górach 
Kaukazu leżącej? 

I tak i nie. Na szczęście przeważnie tak, 
a tylko fragmentami — nie. 

Niedociągnięcia dotyczą  przedewszyst 
kiem i w pierwszym rzędzie, niezupełnie je- 
dnolitego doboru typów postaci drugo i 
trzeciorzędnych. 

Pozatem chodzi o drobne niedociągnięcia 
w odtwarzaniu obyczajowości kozackiej, 
strojów kozackich, broni i t.p. rzeczy. 

Całość, jednak obrazu c echuje wielka 
staranność w opracowaniu i, w każdym ra- 
zie, duże ambicje, bo ambicje odegrania 

ie 

   

egzotycznego środowiska kozackiego, aż za ši 
oceanem. 

Rolę główną kreuje, tak niezawodny ar- 
tysta, jak John Gilbert. Stwarza on swego 
Łukasza sylwetkę bardzo jednolitą, bardzo 
prawdy życiowej bliską i bardzo udatną. 

Sekunduje mu doskonała Renće Adorte 
w roli Marjanny. 

Para ta ma w filmie szereg wspaniałych 
momentów. Przytoczę tu choćby doskonałą 
scenę flirtu na wozie siana i scenę sam na 
sam w komnatce Marjanny, po jej zaręczy- 
nach. 

Pozatem świetnym jest.ataman, ojciec Łu- 
xasza. 

Sceny batalistyczne filmu są słabe, za to 
sceny Pio uiaiaEE zabawy kozackie na 
koniach oraz harce Łukasza, czyli t.zw. dży- 
gitowkę, wypadły rzeczywiście imponująco. 

Jestem pewien, że podobnych ewolucyj 
kawaleryjskich nie umiał wykonać żaden 
cowboy amerykański, a że musiano się po- 
siłkować autentycznemi kozakami, jak się u 
nas mówi, „wypisanemi* z Rosji. 

„Miłość kozaka“ stanowi otwarcie sezonu 
ww „Heljosie“. 

Dla uświetnienia tej uroczystości, Dyrek- 
cja zaangażowała, na czas wyświetlania te- 
go obrazu kiikugłosowy chór mieszany oraz 
małą orkiestrę bałałajek. 

Zdaje się, że jest to ten sam zespół mu- 
yczny, który już raz ilustrację muzyczną 
dawał do „Żywego Trupa*. Bardzo na za- 
znaczenie zasługuje. 

Za to nieco inaczej rzecz ma się z chórem, 
Jest on po pierwsze, nieliczny a po dru- 

“ie mało ześpiewany. Daje to ten eiekt, že 
każdy głos osobno słychać, i całość daje 
wrażenie silenia się na krzyk. 

Radziłbym Dyrekcji Heljosu poprzestać 
na dobrej orkiestrze bałałajkowej, a nędzny 
chór zlikwidować. Omega. 

 ZEWSKERNZECEM 

HEMOROIDY 

  

  

  

OSTEN SMOL:., 

® & pogoni za widmem 
— Powiedział już nam pan tyle 

strasznych rzeczy, że mógł się pan prze 
konać, czy jesteśmy dostatecznie od-- 
ważne, by spotkać zły los, — oznajmi- 
ła odważnie Nelly. Rozumiemy jasno, 
że za tem wszystkiem kryje się jakaś 
straszna tajemnica. Jeśli pan nam nie 
powie o co chodzi, będziemy musiały 
zwrócić się bezpośrednio do pańskiego 
szefa. Będzie to niezbyt przyjemne, ale 
nie zawaham się ani chwili. 

Delbury westchnął i pogładził roz- 
wichrzone nieco włosy. 

— Dobrze, — rzekł z żalem. — 
Ale proszę pamiętać, że to co/powiem, 

„jest narazie tylko hipotezą, hie ręczę 
bynajmniej, że się nie mylę w swych 
domiysłach. 
(Mrs. Laylę pochyliła głowę potaku- 
jąco. : 

— Zresztą może mi panie trochę 
pomogą? — ciągnął dalej, otwierając 
notes. — Czy panie dobrze pamiętają 
co się działo w zeszły wtorek rano, a 
raczej w nocy, z poniedziałku na wto- 
rek? : 

— Tak, zdaje mi się że pamiętam. 
— Czy mąż pani miał wyjść z do- 

mu tej nocy? 
— Tak, dlatego odmówił panu Da- 

nowi, który zapraszał . na próbę swe- 
go nowego wynalazku. Mój mąż miał 
umówioną partję brydża. 

Delbury zamienił się w słuch i ciąg- 
nął dalej, z coraz ta rosnącem zacieka* 
wieniem: 

— To jest bardzo ważne, mrs. Lay- 
le.. Więc mr. Layle lubił grać w karty? 

— Tak, ale niezbyt często. 
— Ale gdy grał, całą noc spędzał 

za domem? 
— O, tak. 

SPORT 
— (y) Kto zwyciężył w raidzie kon 

nym Warszawa — Wilno? Po ostate- 
cznym podliczeniu punktów raidu kon- 
nego na trasie Warszawa — Wilno 
wyjaśniło się, że pierwsze miejsce zdo 
był kpt. Karaszewski z 12 DAK. Dru- 
gie gen. Bałachowicz. Zespołowo wy- 
grał 5 p. uł. 

Automobilowy zjazd gwiaździ- 
sty do Wilna 

Jak jnż podawaliśmy w dniu 6 b. m. 
odbędzie s'ę automobilowy zjazd gwiaździ- 
sty oo Wvlna zorganizowany przez Wileń- 
ski Klub Automobilowy. 

W dmiu 5 b. m. ze wszystkich więk- 
szych miast polskich wyruszą w kierunku 
Wilna członkowie automobil klubów jadąc 
tak, aby w przeciągu 24 godzin pokryć 
przestrzeń 750 klm. przy ustalonej szybko 
ści przeciętnej. 

Wileński zjazd zorgarizowany na wzór 
odbyiego niedawno zjazdu do Poznania 
wzbudził ogólne zainteresowanie świata sa- 
mrchodowego czego najlepszym dowodem 
są Zzgłosz nia maszyn wszystkich dzie- 
więciu auromobil klubów Polski: Automo- 
bil klubu (Warszawa), Krakowskiego, 
Wielkopolskiegc (Poznań), Łudzkiego, Ma- 
łopolskiege (Lwuw), Pomorskiego (Byd- 
goszcz), Śląskiegc, Wołyńskiego i Wileń- 
skiego. 

Wśród nazwisk zgłoszonych uczestni- 
ków zjazdu mamy wiele nazwisk głośny:k. 
że wspo n my tyłko pp. Rippera (junjora) 
mistrza Polski, Szwarcsteina, prezesa kra- 
kowskiego klubu br. Roztworowskiego 
poznzńskiego iCulingariana z Łodzi. 

Z Wilna startować mają pp: prezes 
klubu K. Wagrer (Chrystlez), wice-prezes 
Warcefski (Oacland) ]. Sobecki (Che- 
vrolet), , G. Kurec (Ford), Busz (Buick), 
Zawisza (Fiat, dyr. Materski (Vippet), 
ližniowa (Buick), prof. Weyssenhoff (Du- 

rant), dyr. Riedel (Ford). | 
Lista zgłoszeń nie jest jeszcze zam- 

kniętą i niewątpliwie liczba zawodników 
powiększy się znacznie. 

Ponieważ statut zjazdu przewiduje, że 
kilometr drogi zwykłej będzie się liczyć 
jak dwa kilometry szosy niewątpliwie auto- 
mobiliści wileńscy skorzystają z okazji i 
wybiorą sobie trasę po drogach zwykłych 
czem przyczynią się do popularyzacji spor- 
tu automobilowego nie mówiąc juź o zna” 
czniejszych możliwościach wykazania prze- 
wagi wozu i talentu kierowcy.| 

Po zjeździe t. j. w dniu 7 b. m. pro- 
jektowana jest gra sportowa — pogoń za 
isen, którym będzie inż. Janowicz na 
„Ursusie*. к y 

Przyjazd uczestników zjazdu spodzie- 
warzy jes od 3 — 5 w niedzielę na dzie- 
dziAcu p. T. 

o wysokiej kaloryjności, 
Węg le wagonowo i detajicznie z 
dostawą w zaplombowanych wozach 

od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawzina Nr 9, tel. 323. 

cu Reprezentacyjnego. 
  

górnośląski i dąbrowiecki 

RADJO 

Sobota, dnia 5 paždziernika 1929 r. 
11,55 — 12,05;: Sygnał czasu z Warszawy 

1 hejnał z Wiezy Marjackiej w Krakowie. 
12,05 — 1300: Poranek muzyki popularnej. 
13,00—1310: Transm. z Warsz. Komunikat 
meteorologiczny: 16,15 17,15: Transm. 
z Krakowa. Audycja ala dzieci. 17,15—17,35: 
Program dzienny, repertuar teatrów i kin 
i chwiłka litewska. 17,35 18,00: Feljeton 
aktualny z „Tygodnia na Tydzień. 18,00— 
19,00: Transmisja nabożeństwa z kapiicy 
Ostrej Bramy. 19,00 - 19,20: „Czytąnka aktu- 
alna*. 19,20 19,45: „Wolna trybuna“ aktu-- 
alne dyskusje radjosłuchaczy przed mikro- 
fonem. Pogadanka prof. Śt. Pigonia. Czy 
wcią: jeszcze należy grać „Dziady* w in- 
scenizacji Wyspiańskiego? 19,45 — 20,05: 
Program ną tyczień następny, sygnał cza- 
su z Warszawy i rozmaitości. 20,05— 20,30: 
Feljeton wesoły—K. Wyrwicz-Wichrowski. 
20,30—22,00: Transmisja z Warsz. Koncert. 
22,00 - 22,45: Transm. z Warszawy. Komuni- 
katy: PAT., poiicyjny, sportowy i inne. 
22,45—23,45: Muzyka taneczna z restauracji 
hot. Bristol w Wilnie. 

— A więc w poniedziałek wieczór 
miał udać się do Klubu? 

— Tak. 
— | właśnie na tę noc mr. Dan za- 

praszał państwa do Bryton? 
Tak jest. Miałyśmy wielką ochotę 

pojechać tam. 
— Tak... Było to tej samej nocy, 

gdy dokonano zamachu na klejnoty ks. 
Renburg, — zauważył sucho Delbury. 
— Ale czy rzeczywiście mąż pani wy- 
szedł tej nocy do Kiibu? 

— Nie. Nie wiem dlaczego pozostał 
w domu. 

— Nie wyjaśnił pani dlaczego? 
— Nie, nie pytałam, męża nigdy o 

powód zmiany projektów. ё 

— Rozumiem. Zdziwi więc to panią, 
gdy powiem, że mąż pani odebrał 
ostrzeżenie by nie wychodził z domu 
tej nocy, jeśli mu życie miłe! _ |. 

— To mnie dziwi. Wydaje mi się 
to śmiesznem i nieprawdopodobnem. 

— A jednak to prawda. Znalazłem 
ten list w pugilaresie pani męża. 

— Ale... kiedy... szepnęła mrs. Lay- 
le, przypominając sobie nagle treść de- 
peszy, która tak jej męża wzruszyła. 

— Przed dwoma godzinami, — od- 
rzekł Delbury. — Oto ten list, panie 
same mogą się przekonać. Może pa- 
niom znany jest charakter pisma? 

Podał kartkę, pisaną drukowanemi 
literami. Obie kobiety. obejrzały się 
uważnie, podnosząc do oczu drżącemi 
palcami. Mrs. Layle drgnęła. 

— Pani poznaje to pismo? — za” 
pytał nerwowo detektyw. 

Nelly skinęła głową przecząco i od- 
rzekła stanowczo: 

+ Nie widziałam nigdy tego pis- 
ma. 

— Czy nie przypomina charakteru 
pisma mr. Dana. 

— O nie, on nigdy nie pisze dru- 
kowanemi literami. Jego charakter pis- 

GIEŁDA WARSZAWSKA   Od enia 3 do 7 pažčziernika 1929 r. włącznie będze wyświetlany film: 

  

  

  

  

    

  

  

4 października 1929r. i ioiski е ! 

PE (uu | „Miasfo cudów” Dolary BA 5 Pr SALA MRS 99 Й h: DOUGLA: | 
Belgi 124,31, 124,62, 12. (GAUCHO) aktów 11. W rolach głównych: LAS FAIRBANKS i LUPA WĘLER. ‚ 

е Sa a uł. Ostrobramska 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Kopenhaga 237,38, 231,98, » „ARLEKINADA ŽYCIA“, Budapeszt 15555 15595 15515 ! 
| par a 2029 7 "KINO-TEATR  |Dzis długooczekiwany film. Czarujący RAMON -NOVARRO i ulubienica MARCELIN DAY w Praskojowym | 5 „47, » “ zruszający dramat w akt. w.jgs | Nowy-York 8,90 8,92 8,88 „HOLLYWOOD obrazie p. t. „KAPITAŃ GWARDII KRÓLEWSKIEJ powieści j. Conrada.  llustrację | 

Oslo 237,52 _ 238,12 _ 236,92 Mickiewicza 22. Įmuzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10.25, | 
Paryż 34,98 35,07, 34,89 B ABA 
Praga 26,40, 26,46, 26,34, Uroczyste Otwarcie Sezonu! Obraz, który zadziwił  Światl o wajczii RE 172,59, 17173 KINO-TEATR Bai wedhiów ód g. 6-ej ORKIESTRA BAŁAGAJEK! Sejssyanaisze aarodę 2 | 

Bukareszt 5.3125 5,3137 53113 HIELIOS" obecnej! Super-Przebój! „Miłość Hozaka'* TOŁSTOJA „Kozecye W ika Stokholm 239,07, 239,67 238,47 35 | wykonaniu odważnego JOHN-GILBERTA i sprytnej kozaczki Renće Adorće. Film ten jest przedmiotem 
Wiedeń 125,38 125,69, 125,07 podziwu na całym świecie! Początek seansów o gocz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Węgry 155,57 155,97 155,17 
Włochy ANIE: 46,70, 46,82, 46,58, | 

i Br. POPILSKI Urodę,. OJO VV ęgiel 
Marka niemiecka, 212,57, | G GERLACH 0 ! p k 40 ! skoroby skórne I we- doskonai Sza. górn. i drzewo erą 2 1. w . „| drzewo O) Gdańsk 173,05. ° " И 2000-Татка "4 Aamiezas. PIZYJMUJE usuwa braki i Skazy. KOŚCIAŁKOWSKI i Papiery procentowe: = o 1106 Regulacje i trwąłe S-ka, Mickiewicza 22 

Pożyczka inwestycyjna 120. — Prem- 
jowa dolarowa 62. 5 proc. konwersyjna 
49,75. 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- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. LĄZ. ziemskie 48,35. 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw= 
skie 51.75—51 8 proc. Łodzi :58,: . 5 proc. 
Siedlec 42,—. 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 83. 5 proc. 
Radomia 43 7 proc. ziemskie dolarowe 78. 
4 proc. ziemskie 41 

Akcje: 

Bank Polski 167,—. — Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50* Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 

Cukier - . Cegielski 37,50. Mo- 
drzejów 20.75 Norblin100. Ostrowiec 48.50 
Starachowice 23.50 Zieleniewski 85,— 

80. kiaberbusch 225—.Węgiel 66. Paro- 
wozy —, —. Borkowski —. Spiess 135. 
Lilpop 27,75. Zachodni 70.— Kijewski 90. 
Klucze 8.75 III em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 

SZĄ 

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 4 października r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 37 40, żyto 
24-26, jęczmień 24— 26, owies 24—26, gry- 
ka 27—29, otręby pszenne 22—25, żytnie 
> E ziemniaki 9 10, siano 9 -10, sioma 

w dalszym ciągu bardzo słaba. Podaž do- 

fabryka Instromentów Geodezyjnych i Rysankowych 
POLECA: 

    

Firma egz. od 1874 r. 

jakośc 

stateczna. Wobec posiadanych przez młyny (RR 025099 
zapasów, zapotrzebowanie minimalne, 

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

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

Mięso wołowe 200 - 240, cielęce 290 — 
300, baranie 180— 200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 

440. 5 
Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, śmie- 

tana 180—200, twaróg  80—100 za 1 kg.. 
ser tvarogowy 120—150, masło niesolon+ 
550 - 000, solone 500 —550. 

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

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

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

Grzyby: Borowiki 5 — 5.50zł. za 1 kg. 
rydze 470—480, mieszane 0,70 - 0.80, 

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

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

Bezsprężarkowe silniki Dlesel'u 
do mocy włącznie 1500 KM dla 
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Żądajcie wszędzie i В Racjonalnej Kosme Tunksch Prey unieważnia się. 6 
gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
firmy „BOCRTA“ M. DAJONA 

Tanie, praktyczne długotrwałe 
dachy 

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

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
K mamattsonanieńiwcAI ь 

(Telef. 921). 

ma jest dosyć pospolity. Mogę panu nocy. Miał być z nimi, a Valmon Dan 
pokazać jego listy. 

-- Będę pani niezmiernie wdzięcz- 
ny. 
r — Mr. Delbury, — rzekła pani Lay- 

le, po chwili milczenia, — w sobotę 
zdarzyło się coś dziwnego. Było to tak 
dziwne i niezrozumiałe, że muszę pa- 
nu opowiedzieć. 

Inspektor podniósł brwi i przygo- 
towując się do notowania spytał. 

— Proszę, cóż to było? 
— Mój mąż odebrał dziwną depe- 

szę. Depesza przyszła w czasie jego 
nieobecności. Był to również fakt nie: 
zwykły, bo nie miał zwyczaju wycho- 
dzić przed dziesiątą rano. Wychodził 
dopiero po jedenastej. 

— Nie wie pani, co skłoniło go do 
tak wczesnego wyjścia? 

— Nie. Depesza przyszła na kilka 
minut przed powrotem mego męża, co 
była również zastanawiające, gdyż nie 
miał zwyczajw wracać tak prędko do 
domu przed obiadem. 

Depesza czekała tutaj na stole. 
Chwilę po wejściu męża mego, Nelly 
posłyszała głuchy łoskot... 

— Tutaj, w tym pokoju? 
— Tak. Wbiegła więc i znalazła 

ojca leżącego na podłodze. Zemdłał, a 
w dłoni zaciskał kurczowo depeszę. 

— Jaka była treść tej depeszy? 
— Właśnie, treść jej bardzo mnie 

zastanowiła. Zaraz przypomnę sobie: 
„Winszuję panu powzięcia decyzji nie 
wychodzenia z domu w poniedziałek 
w nocy”. Tak mniej więcej brzmiała 
ta depesza. 

Delbury patrzał ponuro na blade, 
"wzruszone twarze dwuch kobiet, wkoń- 
cu rzekł: 

— Gdyby mr. Layle wyszedł z do- 
mu tej nocy, byłby teraz w więzieniu. 
Policja aresztowałaby go razem z in- 
nymi złoczyńcami z szajki „Srebrnej 
strzały”, których pochwyciliśmy tej 

wiedział o tem dobrze! 
Tu Delbury zamilkł, obserwując 

piorunujące wrażenie, jakie słowa jego 
wywarły na dwuch kobietach. 

Oszołomione patrzały na mówiące- 
go a w oczach ich malowała się bez- 
graniczna rozpacz i przerażenie. Z głu- 
chym jękiem pani Layle opadła na krze 
sło. Tego ciosu nie mogła znieść spo- 
kojnie. Niespodziewana śmierć męża 
była niczem, w porównaniu z hańbą i 
wstydem, spadającym nagle na jej bar- 
ki. Staną się teraz pośmiewiskiem, bę” 
dą otoczone pogardą, a złe języki pow- 
tarzać będą ich nazwisko. Całe życie, 
spokojne dotąd i ciche, stanie się boles- 
nem wspomnieniem. 

Nelly zbliżyła się do matki i przy- 
tuliła głowę do piersi. 

Delbury milcząc odwrócił się, wziął 
kapelusz i wyszedł z domu. 

Na ulicy Shofnesy notował zawzię- 
cie odpowiedzi służby, którą kończył 
badać. Wystarczyło jednego spojrze- 
nia fa inspektora, by Shofnesy zrozu- 
miał, że rozmowa szefa z paniami nie 
była zbyt miłą. 

— Pan nie jest zadowolony z wy- 
niku rozmowy? — zapytał. 

— Nie ma mowy 0 zadowoleniu! | 
— mruknął ponuro inspektor. — Jeśli 
pan chce rozkoszować się widokiem 
dwuch ślicznych i szlachetnych kobiet. 
doprowadzonych do ostatnich granic 
rozpaczy i hańby, to niech pan wej- 
dzie do tego domu. Mam ochotę rzucić 
tę wstrętną sprawę i uciec stąd! 

Ze złością otworzył drzwiczki auta 
i wsiadł. 

— Gdzie pan każe jechać? — Za- 
pytał szofer. 

— Do Scotland Yard. Tylko pręd- 
ko! Trzeba się śpieszyć za tym djabłem 
Danem. Do wieczora muszę wywrócić 
cały Londym do góry nogami — ale 
znajdę tegó człowieka! 

Teodolity — niwełatory 

— busole — kierownice 

toromierze — łaty — 

libele— taśmy stalowe— 
miary wszelkiego rcd- 

zaju-urządzenia kreślarń 

Wykonywa wszelkie 
« roboty precyzyjne i 

podziałowe. 

SBERUNOSEDDOWKARESKAEGOW BUNSOGARREKKYKNZU 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
: Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
ee instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
makuchy lniane 49—50, Tendencja wZABOGWOBWCODGANOJUWNANKKUBEMANZCH OWA WU A 

GDAŃSK, Weritgasse 4 
WARSZAWA, Jasną 
4 m. 5, tel. 99-18. 
ŁÓ 

5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

WP da. 
  

DORTOÓR 

b. SISSZBRE 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. lu. 
WILEŃSKA 3, 
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Doktėr-Medycyny | 

skėrne i plciowe, ul.“ 

z ul. Śniadeckich 

i od 5—7 p. p. 
  

   A. BYMBLSR 
ddoroby skórne, we- 
meryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pla, słońce górskie, 
diatermja. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 —2 i 5—8 
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wanerycziue, 16GCZO” 

WS i skórne, ul. 
leńska 1, tei. 1067, 

—LLIS 

każdego ruchu. | рокток 
D.ZAŁBOWIEŁ 
chor. weneryczne, 
syfilia,  marządów 
moczowych, od 9 

11 

DŹ, Traugutta 9, 

  

RER TERCKE CENNA WZA tyki a 
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DOKTOR Mickiewicza 31 m. 4, 

A.Blumowicz serwuje, dosko- 88161 przez P. K U. Wilno, 
nali, odświeża, usuwą m na imię Pawła Dro, zhoroby weneryczne, jej” skazy Г ак, Ц, @ [QD ze unieważnia 
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ul Wielka 21 nowsze zdobycze ko- zaraz do sprzedania. , д“ że Inż 

0 ® sinetyki racjonalnej. Dow. się w SD. US 

DOZDZIAŁ X. 

urabia Lazard. 

Valmon Dan słyszał całą rozmowę 
inspektora z paniami, gdy Delbury opu 
ścił pokój, rozległy się głuche łkania. 
Dan wzruszony zdjął słuchawki. Spoj- 
rzał na zegarek. 

— Czas na śniadanie, — mruknął. 
— Zanim dojadę do Scotland Yardu, 
minie dwadzieścia minut. A i rozmowa 
z szefami zajmie inspektorowi conaj- 
mniej kwadrans czasu. 4 ‚ 

Dan wydostał z pod biurka waliz- 
kę, wyjął z niej jaja i szynkę i poniósł 
to wszystko w kąt pokoju, gdzie przy 
dynamo, maszynie stał mały piecyk ga- 
zowy. 

Dan nie zapomniał o zapasach żyw- 
nościowych. Przedpokój został zamie- 
niony na sypialnię, właśnie oczekiwał 
zamówionej telefonicznie otomany i po- 
ścieli. To wszystko miało umożliwić 
mu na pewien czas wytrwanie w oblę- 
żeniu. 

Z apetytem zajadał Dan skromne 
śniadanie, przyrządzone własnoręcznie, 
a składające się z jajecznicy z szynką 
i sera. 

Mózg jego nie przestawał pracować 
nad dalszym planem działania. 

Było ta istotnie zadanie niezwykle 
trudne. Komplikowała je bardzo ta 
okoliczność, że nagle nici, które miał 
w ręku zaczęły się plątać. . 

, Od pierwszej chwili wynalezienia 
niezwykłego aparatu, który dawał mu 
możność być niewidzialnym świad- 
kiem rozmów, toczących się gdzieś da- 
leko, Dan wszedł w ścisły kontakt z 
wodzami i pionkami: „świata podziem- 
nego*, społecznych mętów. Ze słuchaw 
kami na uszach obecny był przy taj 
nych poufnych naradach, decyzjach i 
układaniu planów. Ale oto w ostatnich 
dniach coś się popsuło. Jakaś niezna- 
na siła ukazała się na horyzoncie. Dan 

przyciemeianie brwi. m. 8, tel. 1405, 
Gabinet 

—. Leczniczej 
J. Hryni wiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. do sprzedania, można 
od g' 

LUKIEWICZ  bczny uśuwć 
choroby. weneryczne, **cZKi, gieg., wagry, 

Mickiewicza 9, wejście rzaiki, w; padanie +40- 
1, ów. 

przyjmuje od g. 1-2 * 

Dokfór Medycyny a LOKALE ; 

odremontowane 2 p0- do wynajęcia. Anto- 
koje i = 
wynajęcia. 

Sollux, Sioneczna d. 15. 

W.Z.P, 43 Ze wszystkiemi wygo- 
san z telefonem (bez 

Г soliinym lokatorom. 
Dr. G. WADFSOŃ Antokolska 24-a m.l-ą 
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tajkorzystniej "; 
i najoogodziej zą- 
łatwia pożyczki 
niskoprocentowe 
Dom H-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. Н 

raz (labiget Kosme- 
Mac 

  

upież, brodawki, Ku-. 

A!lcKiewiczą 65. 

mz” Ga raż 

kuchnia do kol 24-a 

Antokol, B pożyczki szybko% 
i dogodnie z ma- 

łemi kosztami za- 
łatwiamy poważnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, L11p-0 

B. Nauczycielka 
szkoły „Dziecko Pol- 
skie“, organizuje 
komplet przygoto 

k 

1 lub 2 pokoje 

uchni) do wynajęcia 

. 1 klasy gimnazjum. 
Nauczycielka Zapisy: ul. Sierakow= 

poszukuje posady do skiego 14 m. 5, Ma- 
młodszych dzieci w linowska. Od g. 4-6 
mieście lub na vy-po południu. —p 

  

  

dowiedzieć się: 
kiewicza 22, Zarząd 4 gubioną książk. 
Dobr p. Pimonowa, Ž ° 8 wojskową, rocz 

nik 1888, wyd. 

  

biurze Kazimiery Zacharzew” 
skiej, uziewążnią się: 

  

  czuł intuicyjnie, że gdzieś kryje się 
wódz największy i najpotężniejszy. 
Czuł, że ci wszyscy, których dotąd 
uważał za najwyższych dowódców, 
podlegali komuś, kogo nie znał, o czy- 
jem istnieniu nie domyślał się dotąd. 
Ktoś w Londynie wiedział więcej, niż 
on — Dan, ktoś trzymał w swej dłoni 
niewidoczne nici, kierujące setkami 
pionków. Przy tem nie na rękę mu by- 
ło, że w szajce „Srebrnej strzały wie- 
dziana już, do kogo chodził w nocy 
Layle a jeden z ludzi widział Dana i 
mógł go poznać. 

„Nieszczęśliwy traf, który sprowa- 
dził jubilera Tanci'ego do kolejki pod- 
ziemnej w chwili, gdy Dan wyjął no- 
tatnik, mógł się powtórzyć i zniszczyć 
całe dzieło wielkiego wynalazcy. 

, Wszystkie nadzieje Dana skupiły 
się obecnie na szepczących drutach. 

Kilka razy przerywał jedzenie i pod- 
chodził do marmurowej tablicy, pró- 
bując coraz to nowych kombinacyj. 
Chwilami zdawało mu się, że wpadł na 
ślad. Szepty płynęły ku niemu, ze \М$2у- - 
stkich stron. Podawano sobie z ust do 
ust wieści o tragicznem zajściu w la- 
boratorjum Dana. 

Ale Tancim nikt nie wspominai.. 
Dan skończył śniadanie i usiadł 

przed marmurowym blatem, cierpliwie 
czekając odgłosów ze świata. Wresz- 
cie czyjś znajomy głos oznajmił, że 
Tanci miał już oddawna przygotowa” * 
ną kryjówkę we wschodniej części mia- 
sta. Inny głos wypowiedział przypusz- 
szczenie, że Tanci wymknie się wkrót 
ce z Anglji, gdy przestaną pilnować 
portów. ‚ 

Dan wsłuchiwał się w te przypu- 
szczenia, domysły groźby i uwagi... 
Nagle druty wyszeptały słowa, których 
Dan tak bardzo pragnął. Mówiono. że? 
Tanci przed wyjazdem musi się zoba- 
czyć z wodzem i zdać mu sprawę ze 
swej działalności. 

  

Wydawca Biamistów Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
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